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Förord 
 
Under vårt arbete har vi kommit i kontakt med många nya människor. Det har varit mycket lärorikt att 
få intervjua, renskriva och sedan analysera texterna.  
 
Vi vill tacka psykiatrisjuksköterskorna som ställde upp på intervjuerna och gjorde detta 
examensarbete möjligt. De var alla mycket intresserade av elever och tyckte att det var utvecklande 
att få ta hand om eleverna.  
 
Ett stort tack till vår handledare Steffan Lind, som stöttat oss och gett oss många tankar och goda råd.  
 
Helsingfors och Luleå  i maj 2004 
 
 
Riitta Kaipio   KatarinaVirtoft 



Abstrakt 
 
Vi har i vårt examensarbete försökt fånga in och belysa vilka strategier psykiatrisjuksköterskorna 
upplever sig ha när de lär ut sin erfarenhetsbaserade kunskap till sina sjuksköterskeelever under deras 
elevplacering inom vuxenpsykiatrin. Litteraturstudier och intervjuer har legat till grund för studien.  
Vi hade en frågeguide, men vi eftersträvade att psykiatrisjuksköterskorna öppet skulle berätta så 
mycket som möjligt om sina egna exempel. Resultatet redovisas genom att sjuksköterskornas 
beskrivningar tolkas mot den bakgrund som varit utgångspunkt för vår undersökning, som har en 
fenomenologisk ansats. Vi presenterar psykiatrisjuksköterskornas strategier runt handlednings-
tillfällen samt hur viktigt de tycker det är att eleverna är tätt intill dem hela tiden i början av 
elevplaceringen så att de kan observera elevens reflektiva förmåga och deras syn på patienterna. 
Närheten bidrar till enligt psykiatrisjuksköterskorna att eleverna alltid har möjlighet att ställa frågor. 
Vårt syfte var att få en bild av hur strategierna kunde se ut. Vår studie påvisade att det finns outtalade 
strategier/metoder för att kunna förmedla erfarenhetsbaserad kunskap. På frågan hur man förmedlar 
erfarenhetsbaserad kunskap har vi fått svaret på att det sker i en nära kontakt med eleven i en 
atmosfär där eleven får känna sig accepterad och trygg. I en trygg relation vågar eleven reflektera 
över sin kunskap och handledarens erfarenhetskunskap.  
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Bakgrund 
 
Efter att ha sett lunchakademin på TV-universitetet, där Ingela Josefsson medverkade och talade 
om den tysta kunskapen väcktes vårt intresse av att utveckla och närmare studera olika slags 
kunskaper. Ingela Josefsson berättade att hon kom i kontakt med tyst kunskap när hon forskade 
om datorernas intåg i vården. Hon kom underfund med att allt inte går att ersätta med maskiner. 
”Läkarens yrkeskunnande” är titeln på en bok där Ingela Josefsson (1992) beskriver hur 
oförberedda läkarna är efter sin teoretiska utbildning på att träffa och ta hand om lidande 
människor. Tyst kunskap är, menar hon, delar av vårt kunnande som ej går att uttrycka i ett exakt 
och precist språk,  men som går att visa i handling till exempel  när en erfaren person handleder 
en oerfaren. Hon menar att tyst kunskap handlar om sinnenas kunskap som inte är möjlig att 
uttömmande beskriva i en bok. Ingela menar att man ska förena det teoretiska kunnandet med det 
praktiska kunnandet. Hon anser att förmågan att se vad som händer och som man registrerar med 
sina sinnen inte går att ersättas av maskiner, ej heller kan maskiner klara av akuta situationer.  
Efter att vi läst om olika kunskaper blev vi intresserade av att studera på vilka olika sätt 
psykiatrisjuksköterskan förmedlar den kunskap som hon förvärvat via erfarenheter i praktiken till 
sina sjuksköterskeelever under handledningstillfällen på psykiatriavdelningarna.  
Varför vi valde ut just psykiatrisjuksköterskorna har att göra med att just handledning är ett 
område som de har lång erfarenhet av. De har erfarenhet av individuell handledning kring 
patientfall, grupphandledning, elevhandledning samt att handleda patienter och anhöriga. 
 
Handledning  
 
Bernidin, Pauhlsson och Pelti (1990)  presenterade vad de kommit fram till när de studerat 
handledares uppfattning om begreppet handledning.  
 
De kom fram till fem kategorier:  
 
Handleda är att förmedla kunskap. I denna avdelning framställs handledning som ett sätt att 
förmedla kunskap. Sjuksköterskan/handledaren tar på sig hela ansvaret för den studerandes 
inlärning. Handledaren överför förberedd och tillrättalagd kunskap till den studerande. Den 
studerande får färdig kunskap och lösningar till alla problem.  
 
Handleda är att vara modell. I denna avdelning lägger handledarna stor värde vid att vara en 
god förebild. Här relaterar handledarna handledning till sig själv som förebild. En del av ansvaret 
förs över till den studerande då modellinlärning kräver både reflektion och bearbetning. 
 
Handleda är att vägleda. Ett annat sätt att tänka är att handledning innebär en överföring av 
ansvar till den studerande, både vad gäller personlighetsutveckling och inlärning. 
 
Handleda är att bidra till frigörelse. Det fjärde sättet att uppfatta handledning innebär att man 
se det som ett medel att hjälpa den studerande att på sikt frigöra sig från handledning som en 
emancipatorisk process. Handledaren är en resurs i den studerandes eget kunskapsinhämtande. 
Graden av beroende minskar samtidigt som båda lär. Den studerande ges tillfälle att själv söka 
kunskap och bygga vidare på sina egna erfarenheter. 
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Handleda är att skapa trygghet. Ett annat sätt att se på handledning är att skapa trygghet som 
förutsättning för en god inlärning. Handledning är här mer skildrad till relationen mellan 
handledaren och den studerande. 
 
Öhrlings (2000) avhandling hade syfte 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 var syftet att utveckla förförståelsen för vad 
handledning innebar för studenternas lärande under den kliniska utbildningen på en 
vårdutbildning. Genom att använda olika sorters metoder som att demonstrera och ge råd, variera 
mellan att vara aktiv eller passiv och att använda upprepning menar hon underlättar studenternas 
lärande. En annan pedagogisk metod i handledning var att konkreta demonstrera exempel genom 
att utföra omvårdnad med studenten närvarande eller att i berättelser ge exempel. Sammanlagt 
visade studierna att handledningen under sjuksköterskeutbildningen innebar en strävan mot att 
studenten skulle utveckla teoretiska och praktiska kunskaper, handlag sinnelag och den 
sammanlagda kvalifikation som behövdes för framtida arbete som legitimerad sjuksköterska, en 
strävan som fanns hos både studenter och handledaren. Mest centralt för vad det innebar att vara 
handledare och att bli handledd var utveckling av relationen mellan handledare och student. 
Denna förbindelse som byggde på gemensam tillit fungerade som ett centrum för handledning 
och för handledarnas balansering av omvårdnad och kunskapsförmedling. För studenternas 
lärande var det tvunget att få tillträde till och möjlighet att utföra äkta omvårdnadshandlingar 
vilket handledarna hade tillfälle att tillgodose genom att skapa ett ”rum för lärandet” på 
vårdavdelningen. I detta rum behärskades undervisning och omvårdnad på ett sätt som kunde 
jämföras med didaktisk modell. Handledarna kunde via sina insikter om och relation med 
studenterna göra upp plan för studentens lärande, en planering som utgick från patientens önskan 
i omvårdnad. På detta sätt kom både studenten och patienten och handledaren att skyddas under 
studentens lärande. Över de undervisningsstrategier handledarna använde underlättades 
studenternas lärande, på samma gång som deras beroende av stöd från handledarna minimerades. 
 
Handledning kan också delas in i direkt handledning och indirekt handledning. Direkt 
handledning brukar handledaren använda sig av den första tiden när man har en ny elev. Då är 
eleven bredvid en hela tiden och man demonstrerar och instruerar eleven. Indirekt handledning 
brukar användas i slutet av praktiktiden då eleven 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 eleven får delge 
handledaren sina tankar och framsteg samt sina nya insikter. Här visar man ju också sina brister 
och vad man upplever som svårigheter för det är ju det man ska arbeta med. 
 
När det gäller den pedagogiska praktikhandledningen har vi Anita Franke (1999) som tittar på 
hur man kan låta lära och hur man lär ut. Franke  har undersökt praktikhandledning för 
lärarkandidater och studerat om det finns ett samband mellan teori och praktik. Franke delar in 
handledarrollerna som 
 
 
 
• Handledaren som medtänkare  
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• Handledaren som modell 
• Handledaren som trygghetsskapande hjälplärare (s 58) 
 
Med handledare som medtänkare avses en person som deltar aktivt  i tankeprocessen.  
Med handledaren som modell  menas att eleven har någon att identifiera sig med i sin nya 
yrkesroll. 
Handledaren som trygghetsskapande hjälplärare betyder att eleven känner sig trygg i 
läroprocessen. 
 
Syftet med Irma Oinonens undersökning ”Harjoittelun ohjaus hoitotyön koulutuksen eri 
vaiheissa”, (The guidande of practical learning at the different stages of nurse education. 
Licentiate`s Thes. Autumn 1998) var att öka förståelse för den praktikhandledning som ingick i 
vårdutbildningen. Hennes undersökning kan karaktäriseras som kvalitativ och  fenomenologisk - 
existensiell. Underlaget för Oinonens undersökning samlades genom intervjuer av trettio 
vårdstuderanden. Tio av dem befann sig i början av studierna, tio i mitten och tio i slutet av 
studierna. Studerandena ombads att beskriva sina erfarenheter och önskemål om 
studiehandledning. Det erhållna materialet analyserades genom att tillämpa.  Perttulas (1995) 
fenomenologisk-psykologiska metod.  Analysen utmynnade i tre berättelseliknande resultat som 
utformats av respektive studerandens uppgifter vid olika faser av studieperioden. Som en 
sammanfattning av resultaten av Oinonens undersökning kan konstateras att  
praktikhandledningen främjar lärande inom vårdarbetet,  förståelse av vårdarbetet och ökar 
sakkunskap för det individuella vårdarbetet. 
 
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. 
 
Enligt Suonperäs (1993) beskrivning av undervisning-lärandesituation är huvudsyftet med att 
vara handledare att stödja processen som föder och formar lärandens inre kunskapsstrukturer och 
utvecklar studerandes personlighet.  
 
Enligt Morton-Cooper och Palmer (1993) skiljer sig en bra handledare från andra handledare 
genom 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. 
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Oinonen (2000), fritt översatt från finska, kom fram till i sin undersökning att studerandena 
upplevde handledarna olika beroende på hur långt de kommit i sin egen utbildning: 
 
 
I början av handledningssituationen berättade handledaren om sig själv och om sin 
arbetserfarenhet. Han/hon ville lära känna studeranden och veta om dennes utbildning, 
kunskapsnivå samt om handledningssättet var lämpligt för studeranden.  En bra handledare bad 
studeranden att motivera sina lösningar på problem, han/hon beaktade studerandens känslor och 
värdesatte även ett annorlunda lärande än enbart det dagliga arbetet. En bra handledare gav både 
positiv och negativ kritik. En bra handledare behövde frågor från studerandena då de bidrog till 
handledarens större sakkunskap. Handledaren fungerade som en sjuksköterskemall, tog hand om, 
hjälpte och stödde lärandet. En bra handledare tog studeranden med sig i arbetet och tillät 
studeranden göra uppgifter även självständigt. 
 
 En utnämnd handledare är en jämbördig människa. Så kan man sammanfatta studerandenas, som 
är i mitten av sina studier, uppfattning om handledaren. Vid starten av praktikperioden ville 
studeranden veta namnet på handledaren, även om denne inte hade sitt arbetspass just då. 
Lärandet utvecklades när den mänskliga relationen mellan handledaren och studeranden 
fungerade, när handledaren lyssnade och uppskattade studerandenas tankar. Studeranden 
önskade, att handledaren skulle lära känna honom eller henne även som människa. Utöver 
intresset för handledning förväntades att handledaren även hade intresse för sitt eget jobb, 
ansvarsfullhet, motivation och yrkesskicklighet. Handledaren som uppfattades vara bra försökte 
inte vara fullständig och han/hon undvek inte sin handledningsuppgift. En bra handledare var 
tydlig, lugn och tålig. En bra handledare hade tid för studeranden, honom/henne kunde man fråga 
och få svar. En bra handledare var 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 i sinom tid. 
 
Praktikhandledningen i slutet av studierna krävde resurser av handledaren, resurser som denne 
var tvingad att upptäcka. De nödvändiga resurserna var förmågan att sätta sitt eget arbete till 
föremål för utvärdering, intresse för utveckling av vårdarbete och praktikhandledning samt 
förmågan att stödja studerandens läroprocess. En bra handledare bekantade sig med studeranden 
som en människa, dess sätt att lära sig och dess mål för lärandet. Studeranden kunde vända sig till 
en bra handledare i alla situationer. En bra handledare lärde sig av sina handledningserfarenheter. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att handledarens roll hade minskat ju längre studierna framskridit. 
I början av studierna fungerade handledaren som en sjuksköterskemall och hans/hennes sätt att 
arbeta kopierades. I slutet av studierna krävdes handledarens åsikter och fortlöpande, direkt, 
utvecklande och ärlig kritik för att lärandet skulle utvecklas.  
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Sammanfattningsvis kunde Oinonen (2000) konstatera att egenskaper som studeranden 
uppskattade och föredrog för en bra handledare var bland annat  att handledaren är positiv, 
uppmuntrande, lugn, tålig, tydlig, fördomsfri och jämlik. 
 
Kunskap baserad på erfarenhet 
 
Kunskaperna som vi presenterar nedan har vi inte satt i någon prioriteringsordning.  
 
Olika forskare har gett olika benämningar på och haft olika uppfattningar om lärande av 
erfarenhet. Egerblad & Tillers (1998) uppfattning är att människors erfarenheter är den största 
källan till lärande, för barn och ungdom såväl som för vuxna. De menar att livserfarenheten i 
alltför stor utsträckning negligeras som kunskapspotential både inom skolväsendet och vid 
högskolor och universitet.  
 
Erfarenhetskunskap 
 
Erfarenhet beskrivs i Nationalencyklopedin (1991), femte bandet, på följande sätt:  
 

Erfarenhet, filosofiskt begrepp med skiftande innehåll. 1) I vardagligt tal brukar 
man med erfarenhet mena ungefär ”på regelmässig verksamhet eller 
sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet”. Erfarenhet står här såväl 
för den process varigenom denna kunskap eller färdighet förvärvas som för 
resultatet av denna process. Filosofiskt ställer man härvid ofta erfarenhet i 
motsättning till teoretisk eller språkligt fixerad kunskap och menar med 
erfarenhet då snarast ”en på upprepad tillämpning byggande färdighet” eller ”en 
uppövad omdömesförmåga”. Detta erfarenhetsbegrepp spelade stor roll såväl i 
den grekiska filosofin (Aristoteles) som under medeltiden (teorin om de praktiska 
vetenskaperna). (s 564)  

 
Brattberg (2003) Lära ut-Lära in Gunilla anser att i sjukvården förmedlas mestadels faktakunskap 
som hon anser kan upplevas som abstrakt och verklighetsfrämmande av många. De upplevs inte 
beröra individen. Det främsta resultatet anser hon att man får genom att förmedla 
förståelsekunskap färdighetskunskap samt förtrogenhetskunskap. Hon anser att man vid ytlig 
förståelse har förvandlat kunskap till förståelse som sedan inte har lett till någon förändring. För 
att få en djup förståelse måste man gå igenom en process där man observerar, analyserar samt 
integrerar kunskapsmaterialet för att det ska leda till en personlig erfarenhet. Färdighetskunskap 
får man via att träna färdigheten genom praktisk träning. Vidare anser hon att en persons 
förtrogenhetskunskap bottnar i hennes föreställning, övertygelser samt bilder av hennes 
verklighet. Den erfarenhetsbaserade inlärningen anser hon kan börja med en upplevelse. 
 
Erfarenhetskunskap kan även beskrivas på följande sätt genom ett exempel.  
 Ludwig Wittgenstein, Filosofisia tutkimuksia. 
          Jag tycker att bänkarna i  kyrkan är obekväma. Denna vetskap eller känsla gäller bara mig och 
bänkarna i den kyrkan. Jag kan inte förklara kärnan i min känsla med ord. Jag kan inte undervisa eller 
lära ut min känsla, det måste man lära själv genom att prova sitta på dessa kyrkbänkar. (§ 78) 
(Filosofiska undersökningar). 
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Tyst kunskap  
 
Tyst kunskap beskrivs av Polanyi (Janik, 1996; Rolf, 1991) som en ”kroppens kunskap”, en 
känsla, inte en ”huvudets kunskap” som till exempel matematik, kemi och så vidare som inläses. 
Tyst kunskap är svårt att uttrycka i ord, att sätta fingret på. Den är personlig och ligger i 
bakgrunden och assisterar vid olika handlingar. Det är en kunskap som vi egentligen inte är 
medvetna om att vi äger 
 
         Den grekiske filosofen Aristoteles född 384 f.kr såg praktisk kunskap som ett 

kunnande med egna kännetecken som skiljde sig från vetenskaplig kunskap. Han 
insåg att praktisk kunskap inte var tillämpad teori och inte kunde översättas eller 
beskrivas på samma sätt som teoretisk kunskap. Sådana försök blev i bästa fall 
bara ointressanta. Den praktiska visdomen såg Aristoteles som den mest  
fulländade av kunskaper därför att den sysslar med det enskilda. Förmågan att 
avväga mellan för lite och för mycket var också något som Aristoteles såg som den 
praktiska visdomens kännetecken. 

        Aristoteles kallade de praktiska dygderna: mod, måttfullhet, mildhet, rättrådighet 
och vänskaplighet  (s59). 

 
Färdighetskunskap 
  
Färdighetskunskap kan beskrivas som ett behärskande av praktiska färdigheter. Det finns moment 
i omsorgsarbete som kräver ett slags händernas säkerhet som påminner om hantverkskunnandet. 
Med andra ord färdighetskunskapen är att kunna använda  förståelsekunskap och faktakunskap 
för att kunna utföra en arbetsuppgift rent praktiskt. 
 

Meningen med förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap är att handla och den 
lärs i handling. Denna handlingens kunskap brukar  ibland kallas tyst kunskap 
därför att den inte går att förklara fullt ut  med ord. Det vi vet och gör är mer än 
det kan säga. (Alsterdal,1999,s 35) 
 

Engelsmännen pratar om tacit knowledge tyst kunskap som ett begrepp som en kunskap som 
mestadels införskaffas genom att man har varit yrkesverksam under lång tid i sin profession. 
 
         Johansson &  Skärgren (2002) Den tysta kunskapen får du genom att göra saker 

eller genom lång övning inom yrket. Den bygger på erfarenheter och visar sig när 
du med säkerhet utför en arbetsuppgift. Tyst kunskap handlar om att ha en känsla 
för hur något ska utföras.  Den kan vara svår att formulera i ord. Tyst kunskap 
handlar också om hur vi beter oss och om hur vi anpassar oss till en kultur, till 
exempel samhällets eller arbetsplatsens kultur. Förmodligen har vi alla massor av 
tyst  kunskap annars skulle det säkert vara svårt att fungera i samhället.  I 
yrkesmässig handledning är det vanligt att den tysta kunskapen lockas fram. Den 
formuleras i ord. Det ger en ökad medvetenhet  om sin egen yrkespraxis. (s 85) 
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Vi har även läst Elisabet Jernströms Doktorsavhandling - Lärande under samma hatt. En lärande 
teori genererad ur multimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar. 
 
Jernström (2000). Hon fastställer att det existerar en föreställningar om att ”tyst kunskap” är 
något som uppkommit genom erfarenhet eller genom mästare - lärlingsförhållanden. Den tysta 
kunskapen skulle enligt dessa föreställningar gå att hitta i förhållanden där mästare och lärling 
verkar.   
 
Drugge (2003) har ett grundantagande att människor lär i relation till andra och att detta lärandet 
sker i en social gemenskap när vi kommunicerar med varandra. Drugge menar att vårdpersonal lär 
via dialogen, där det i så kalla de småpratet sker erfarenhetsutbytet. Tyst kallas kunskapen därför 
att den förmedlas via exempel och inte språkligt. Vi skulle vilja veta hur psykiatrisjuksköterskan 
som arbetar med psykiskt sjuka övar upp sin känslighet för människor i olika situationer. Hur hon 
använder sin erfarenhet sitt omdöme sin empati. Hur hon avväger olika bedömningar samt hur 
hon kan förmedla sin erfarenhet och sin förtrogenhetskunskap vidare till personer som studerar 
och därigenom enbart har teoretisk kunskap inom området sk. påståendekunskap.  Fler och fler 
utbildningar blir ju arbetsplatsförlagda utbildningar och därför skulle vi vilja se hur man 
kvalitetsmässigt förmedlar sin långvariga erfarenhet till eleverna under handlednings situationer. 
Eleverna får ju mer och mer egna studier och utbildningarna bygger nu på egna studier och då 
blir ju handledarens uppgift viktigare ute på fältet. Vårdlärarnas handledningstillfällen har 
minimerats till slutbedömningar en gång per praktikperiod, vilket också förstärker  handledarens 
viktiga roll i utbildningen.  
 
Förtrogenhetskunskap  
 
Förtrogenhetskunskap är när man har en helhetssyn när man utför en uppgift,  man har en känsla 
för vad som är rätt och fel. Förtrogenhetskunskapen bygger på färdighets-, förståelse- och 
faktakunskap. När man utövar praktisk handledning med vårdelever försöker man sätta ord på 
sina kunskaper och man försöker beskriva sin erfarenhetskunskap.  
 
Den grekiske filosofen Aristoteles använde sig av uttrycket praktisk visdom som en förklaring på 
vad förtrogenhetskunskap är. 
 
Josefsson beskriver i rapporten SoS 1992:3  varför att ringa på dörrklockan hos en person vid 
första hembesöket blir  ”kryddan i jobbet”.  
 

- När dörren öppnas händer det avgörande. Det är detta första möte som 
bestämmer fortsättningen och då blir även de till synes triviala detaljerna viktiga. 
Skall jag ta av mig skorna eller behålla dem på? Skall jag säga ja till kaffe eller 
inte, skall jag själv föreslå att jag kokar kaffe? Under denna korta första stund 
läggs grunden för möjligheten till förtroende och tillit. Här finns det inga regler 
att följa - oförutsägbarheten är stor. (SoS 1992:3, s 11). 
 

 Eleven som följde med socialarbetaren hade frågat varför hon aldrig gjorde på samma sätt vid 
hembesöken. Socialarbetaren kunde inte beskriva varför hon gjorde si eller så. Kunskapen som 
man förvärvar på detta sätt genom att konfronteras med människor och deras skiftande bakgrund 
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och erfarenhet, det är kunskap som är resultatet av en förtrogenhet med arbetet. Josefson (1992) 
kallar det förtrogenhetskunskap. En kunnig socialarbetare kan smälta ihop påståendekunskap och 
förtrogenhetskunskap.  
 
Påståendekunskap 
 
Utvecklingspsykologi och pedagogik är viktiga ämnen i lärarutbildningen. 
Sjuksköterskeutbildningen omfattar ämnen som anatomi, fysiologi och farmakologi. De bygger 
till stor del på vetenskaplig kunskap.  Kunskapen består ofta av regler och påståenden som ”om 
en patient har de och de symtomen, så kan det vara ...” Alla sex eller sjuåringar passar inte in i 
psykologins beskrivningar av kategorier. Alla handikappade människor har inte samma behov. 
Ingela Josefson (SoS-rapport 1992:3) kallar detta för påståendekunskap. 
 
Faktakunskap 
 
Två exempel på faktakunskap är att jag vet vad det står i lagen om psykiatriskt tvång eller att jag 
vet hur jag bäst bemöter en som är psykotisk.  Det behöver inte betyda att jag kan använda min 
kunskap eller förstått den praktiska betydelsen av kunskapen. 
 
Förståelsekunskap 
 
Jag kan förstå hur psykiatrisk tvångsvård används samt hur att jag förstår varför jag bemöter en 
psykotisk patient på ett visst sätt. Förståelsekunskapen bygger oftast på faktakunskapen, först 
kommer teorin sedan praktiken.   
 
Syfte 
 
Vilka strategier har psykiatrisjuksköterskan när hon lär ut erfarenhetsbaserad kunskap  till sina 
sjuksköterskeelever under handledningstillfällena på deras arbetsplatsförlagda placering inom 
vuxenpsykiatrin. 
 
Metod 
 
Forskningsansats 
 
Som forskningsansats har vi valt kvalitativ metod, som är ett samlingsbegrepp där man har till 
syfte att beskriva någonting. Den kvalitativa analysen går ju ut på att upptäcka och systematisera 
innehållet i intervjuutsagorna. Eftersom vi vill tolka information för förståelse tillämpar vi en 
fenomenologisk ansats. Genom att studera psykiatrisjuksköterskans värld och beskriva innehåll 
och struktur i handledningstillfällen. Vi försöker förstå hur psykiatrisjuksköterskan i hennes 
perspektiv beskriver hur hon lär ut sin erfarenhetsbaserade kunskap i handlednings situation. Vi 
vill att tyngdpunkten ska ligga på hur psykiatrisjuksköterskan förmedlar sin förvärvade erfarenhet 
och det gjorde att vi valde kvalitativa intervjuer som är en passande form för att samla in data. 
Trost (1993) menar att om man är intresserad av till exempel ”Försöka förstå människors sätt att 
resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en 
kvalitativ studie rimlig”(s 13).  



9 

 

 
Kvale (1997) menar att ”Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den 
muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Kvale (1997) menar att ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in och beskriva den levda vardagsvärlden” (s 
55). Vidare anser Trost (1993) ” Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta ett 
mönster så skall man göra en kvalitativ studie”(s 13). Vi valde sjuksköterskor som arbetar inom 
psykiatrin på grund av att de arbetar med sig själva som instrument och därför lagrar sin 
erfarenhetsbaserade kunskap och använder den i vardagligt arbete. När vi valde att studera 
erfarenhetskunskap hos psykiatrisjuksköterskor kom vi oundvikligt att diskutera de olika 
kunskaperna; faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap, tyst 
kunskap.  
 
Urval 
 
Vi har valt att intervjua sex psykiatrisjuksköterskor som arbetar inom vuxenpsykiatrin. De 
kommer från tre olika avdelningar. Vi har därför begärt och fått tillstånd från tre olika 
enhetschefer. Psykiatrisjuksköterskorna har olika lång yrkeserfarenhet och är i olika åldrar. Vi 
har intervjuat en man och fem kvinnor. Kvinnorna är överrepresenterade i yrket. Vi har valt att ge 
psykiatrisjuksköterskorna fiktiva namn i vår undersökning 
 
-Psykiatrisjuksköterska Asta 28 år Yrkeserfarenhet från psykiatrin 5 år 
-Psykiatrisjuksköterska Agda 59 år Yrkeserfarenhet från psykiatrin 17 år 
-Psykiatrisjukskötare Arvid 54 år Yrkeserfarenhet från psykiatrin 20 år 
-Psykiatrisjuksköterska Alva 53 år Yrkeserfarenhet från psykiatrin 2 år 
-Psykiatrisjuksköterska Anja 38 år Yrkeserfarenhet från psykiatrin 21 år 
-Psykiatrisjuksköterska Anita 48 år Yrkeserfarenhet från psykiatrin 5 ½ år 
 
Informationsinhämtande metod 
 
Intervjun genomfördes på psykiatrisjuksköterskornas egen arbetsplats, vilket gjorde att de var 
trygga i sin egen miljö. Eftersom intervjuerna bandades kunde man lättare koncentrera sig på 
frågorna och på det som den intervjuade förmedlade. Uppmärksamheten koncentrerades därmed 
på att identifiera strategierna som de intervjuade tillämpade. Tillstånd till intervjuerna hämtades 
från respektive enhetschef. Vi ringde upp respektive enhetschef i god tid före intervjuerna. 
Eftersom alla intervjuerna skulle ske på psykiatrisjuksköterskornas arbetsplats kändes det bra att 
vi frågade om tillstånd av enhetscheferna och för att det inte skulle bli några diskussioner senare 
på grund av att vi skulle in på låsta avdelningar. Vi ringde upp avdelningarna och frågade 
psykiatrisjuksköterskorna samt informerade om syftet med intervjuerna samt att de kunde tacka 
nej och att materialet skull raderas efter bearbetningen. Resultatet blev att vi fick sex personer 
som tyckte att det låg i deras intresse att delta i intervjun. Eftersom intervjuerna skedde under 
psykiatrisjuksköterskornas arbetspass startades varje intervjutillfälle med lite småprat för att de 
skulle börja slappna av. Eftersom vi rör oss inom ett litet och speciellt område informerade vi 
tydligt om att ingen utomstående kommer att få se materialet och att bandet kommer att raderas 
och det utskrivna materialet kommer att gå till en pappersförstörare. Den enskilda 
intervjupersonen kommer inte att kännas igen av någon. Vi avsatte en timme per intervju och 
slutade när vi tyckte att vi hade fått ett uttömmande svar och när de intervjuade kände sig nöjda. 
Vid intervjutillfällena hade vi en frågeguide till vår hjälp. Följdfrågor av olika slag kom spontant 
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när det var något man ville att psykiatrisjuksköterskorna skulle utveckla. Som intervjuare 
strävade vi efter att ha ett aktivt lyssnande. Trost menar att analyserandet börjar redan vid 
intervju. 
 
           Trost (1993). ”Då man skall analysera materialet bör det vara så fullständigt 

som möjligt. Inga datorprogram finns som är bättre än en uppmärksam och 
vältränad intervjuares minne och förmåga att kombinera en mängd detaljer och 
samtidigt ta med endast det verkligt betydelsefulla”. (s 33) 

 
 Inför intervjun fick psykiatrisjuksköterskorna reda på vilka frågorna var i frågeguiden och varför 
vi gjorde intervjun. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant, vilket i utskrift blev 25 sidor. Vi 
analyserade intervjuerna i tre steg. Först lyssnade vi igenom banden ett flertal gånger för att få ett 
helhetsperspektiv av materialet. Steg två var att läsa igenom intervjuerna och titta på likhets- och 
olikhetsmetoden. I steg tre beskrev vi psykiatrisjuksköterskornas olika tillvägagångssätt när de 
förmedlade sin erfarenhetsbaserad kunskap.  
 
 
Val av litteratur och sökord 
 
Vi har valt att läsa litteratur som behandlar ordet kunskap för att senare gå in på 
erfarenhetskunskap samt att titta på vad handledning är. Vi har sökt på övervägande kvinnliga 
författare på grund av att omvårdnaden bedrivs av kvinnor av tradition. 
 
Analys och resultat 
 
Vårt examensarbete är att identifiera och beskriva vilka strategier psykiatrisjuksköterskan 
tillämpar när hon lär ut erfarenhetsbaserad kunskap till sjuksköterskeelever under 
handledningstillfällena på deras arbetsplatsförlagda placering inom vuxenpsykiatrin som sker i 
termin fem av sex terminer. Med erfarenhetskunskap menar vi all den kunskap som kan 
betecknas som faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap, 
påståendekunskap och tyst kunskap. 
 
Steg  1 
 
Vi lyssnade igenom den bandade intervjun ett flertal gånger för att få en överblick och ett 
helhetsperspektiv av materialet. Det som framkom tydligast när vi lyssnade på bandet var att 
längden på hur man utvecklade svaren varierade. Handledare som hade längsta erfarenheten från 
området hade mest att säga och utvecklade svaren mera. Vi upplevde det som att de som hade 
mera erfarenhet lät säkrare på sin roll som handledare. De som hade mer än 10 års erfarenhet av 
yrkesområdet uttryckte sig med en större säkerhet än de som hade kortare erfarenhet av området 
än 10 år. Längden på intervjuerna hos dem som hade längre erfarenhet inom området var 
betydligt längre än de som hade kortare erfarenhet än 10 år. 
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Steg  2 
 
När vi läst genom de erhållna beskrivningarna har vi utifrån samstämmighets- och 
olikhetsmetoden (Svenning,1997) i psykiatrisjuksköterskans uppfattningar om de sätt på vilka de 
överför erfarenhetskunskap till sjuksköterskeeleven under dennes arbetsplatsförlagda praktiktid 
inom vuxenpsykiatrin. 
 
Följande uppfattningar kom till uttryck i utsagorna: 
 
1.  Jag berättar väldigt mycket om vad som händer och sker och vad de ska lägga märke till. 
 
2.  Jag informerar hur viktigt det är att bygga upp en vårdallians med hjälp av att det första mötet 
ska vara ett bra möte. 
 
3.  Eleven ska vara med i mötet med patienten efter att först ha fått information om bakgrund. 
 
4.  Eleven ska lyssna och begrunda och sedan beskriva, sedan utvärderar vi samtalet tillsammans 
och jag kan då lägga till vad hon ska observera vid samtal och ger positiv förstärkning när hon 
utvecklar sin yrkesroll. 
 
5.  Jag beskriver för eleven hur jag iakttar patienten med min helhetssyn där jag observerar allt, 
sinnesstämning, psykotiska tecken, depressionstecken biverkningar av medicin kroppshållning 
mm. 
 
6.  Jag beskriver för eleven vad jag uppfattar hos patienten som avviker från det normala. 
 
7.  Jag beskriver ingående förhållningssättet vid det första mötet som kan bli en livslång allians 
om det förlöper bra. Första mötet är det viktigaste mötet inom psykiatrin. 
 
8.  Eleven ska se med egna ögon och lära sig vilket förhållningssätt jag har. Sedan talar jag om 
varför jag har detta förhållningssätt mot just denna patient. Vi har ju olika förhållningssätt mot 
olika patienter inom psykiatrin. 
 
9.  Jag lär ut hur man lyssnar på tonfall hur en patient svarar om han har latens i svaret eller 
svarar snabbt. 
 
10. Jag beskriver hur eleven  ska lära sig att använda alla sina sinnen. 
 
11. Det är viktigt att eleven är med en hela tiden och att man diskuterar och reflekterar med 
varandra. 
 
12. Det är viktigt att man har med sig eleven på alla raster för man lär och lär ut mycket under 
informellt småprat. 
 
13. Jag visar hur jag går tillväga när jag tar reda på patienternas tankar, mardrömmar,  
hallucinationer och beskriver min erfarenhet av det. 
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14. Jag har alltid i tanken att registrera minsta lilla avvikelse hos patienten för det kan vara ett 
tidigt tecken på försämring. Jag lagrar all information om en patient inom mig för att kunna 
plocka fram det i ett senare tillfälle. 
 
15. Jag förmedlar hur jag arbetar, hur jag läser av kroppsspråket, hur jag gör för att komma bra 
överens med patienterna. 
 
16. Jag försöker tömma ur mig allt jag kan ge av erfarenhet till eleverna. 
 
17. Det är viktigt att förmedla hur man är i förhållningssättet när man har en vuxen till vuxen 
relation i syfte att patienterna ska ta eget ansvar och ej sjunka tillbaka i en regression. 
 
18. Det är lättare att lära ut och handleda om man är säker på sin sak och har lång 
erfarenhetskunskap. 
 
19. Det är viktigt att man hela tiden är nära eleven så att eleven kan ställa frågorna precis när de 
dyker upp och är aktuella. 
 
20. Det gäller att återknyta praktiken till teorin tillsammans med eleven. 
 
Vi hittade inga direkta olikheter i materialet. Men vi kunde utläsa av materialet att de som hade 
lång erfarenhet, mer än 10 år från psykiatrin, hade en större trygghet i att förmedla 
erfarenhetskunskapen. Vårt material är ju väldigt begränsat men det är mycket möjligt att tiden 
man har arbetat inom ett område har betydelse för hur man förmedlar den erfarenhetsbaserade 
kunskapen. Vi tycker oss ha kunnat se likheter med Ingela Josefsson som menar att man ska 
förena det teoretiska kunnandet med det praktiska kunnandet. 
 
Steg 3 
 
Sjuksköterskornas beskrivningar av sina tillvägagångssätt har visat att de kan kategoriseras i sju 
olika strategier för att förmedla erfarenhetsbaserad kunskap. 
 

• Handledaren agerar modell via att hon är en förebild för eleven någon som hon  
kan identifiera sig med i sin kommande yrkesroll.(utsaga 7,8,15,18) 

• Handledaren ger teoretisk information.(utsaga 3,9,12,16,17) 
•     Handledaren ger praktiska beskrivningar och tar exempel från sitt yrkesliv.(utsaga 

1,2,13) 
•     Handledaren förtydligar vad det var patienten förmedlade.(utsaga 5,6,14) 
•     Handledaren stödjer elevens utveckling via positiv förstärkning.(utsaga 4) 
•     Handledaren låter eleven reflektera över och analysera upplevelser.(utsaga 11) 
•     Handledaren hjälper eleven att sätta ihop ett samband mellan teori och 

praktik.(utsaga 10,19,20) 
 
Sjuksköterskornas beskrivningar av sina tillvägagångssätt har tolkats mot bakgrund av hur olika 
former av erfarenhetskunskap enligt litteratur kan förmedlas. Det blev fler strategier än vad 
Franke (1999) kom fram till. Hon fann tre olika strategier på hur praktikhandledning fungerar. 
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Anledningen till att vi fann fler strategier kan ju vara att här ingår teoretisk information i hög grad 
samt att patienten är huvudpersonen i kontakten. 
 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Vi anser att resultatet av intervjuerna överensstämmer med verkligheten och att 
psykiatrisjuksköterskorna har varit pålitliga. Det fanns ju inget känsligt i ämnet som kunde 
påverka intervjun.  
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att vi skulle få en uppfattning om hur psykiatrisjuksköterskorna 
förmedlade erfarenhetsbaserad kunskap under handledningstillfällen med sina 
sjuksköterskeelever. I forskningssammanhang är ju intervjuaren ett forskningsverktyg och vi har 
funderat lite över för- och nackdelar med det. Enligt Kvale (1997) är den goda intervjuaren både 
expert på ämnet för intervju och på mänskligt samspel. Här har vi ifrågasatt vår roll som 
intervjuare. Vi tänkte på våra roller i detta arbete det vill säga vem av oss skulle genomföra 
intervjuerna i praktiken. Det blev den av oss som var mest hemma i den miljön. Den av oss som 
var mest insatt i att hantera datorn skrev ut de bandade intervjuerna. Analyserna gjorde vi 
tillsammans, vilket visade sig vara intressant på grund av att vi tänker olika, eftersom vi kommer 
från två olika yrkesområden och kulturer. Vi har lyssnat på intervjuerna hur 
psykiatrisjuksköterskorna förmedlar sin kunskap som de förvärvat genom praktiska erfarenheter 
med utgångspunkter i en fenomenologisk perspektiv. Fenomenologin är inte i egentlig mening en 
forskningsmetod utan ett perspektiv på val av forskningsområde och på hur forskningsresultatet 
tolkas. Franke (1999). 
 
Underlaget på sex psykiatrisjuksköterskor på tre olika avdelningar i vår studie är litet och därför 
kan man inte dra några långtgående slutsatser. Men vi tycker oss ha funnit ett svar på vår 
fundering om vilka strategier psykiatrisjuksköterskorna upplever sig ha vid förmedling av sin 
erfarenhetsbaserade kunskap till eleverna.  
 
En av strategierna visade sig vara sättet hur handledaren, i det här fallet psykiatrisjuksköterskan, 
hjälper eleven att se och sätta ihop teori och praktik. Även Öhrling (2000) i sin avhandling 
konstaterar att handledningen under pågående sjuksköterskeutbildning strävar mot att eleven ska 
utveckla praktiskt och teoretiskt sinnelag för att få en total kompetens för sitt kommande 
yrke.Handledaren och eleven fann hon hade samma gemensamma mål.  
 
 
Vår syn på psykiatrisjuksköterskor som handledare bekräftas av Bernidin, Pauhlsson, Pelti (1990) 
i deras fem kategorier om begreppet handledning. Psykiatrisjuksköterskorna förmedlare sin 
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kunskap genom att vara som en modell, förebild till eleverna. De skapade en trygghet i 
handledningssituationen så att eleverna vågade fråga och reflektera över det de varit med om. 
Psykiatrisjuksköterskornas handledning och överföring av sin erfarenhetsbaserade kunskap är att 
eleverna frigör sig och i framtidens tar över deras roll.  
 
 
 
 
Våra reflektioner 
 
Vi tycker oss se en koppling till Franke (1999) när vi har analyserat de olika strategierna. Hon 
delar in handledaren som en medtänkare, modell och trygghetsskapande hjälplärare. Man kan 
också dra paralleller till Oinonen (1998) där hon kom fram till att praktikhandledningen främjar 
lärandet inom vårdarbetet beträffande förståelsen av vårdarbetet och ökar sakkunskapen för det 
individuella vårdarbetet. Vi blev mycket imponerade av vilket intresse det fanns hos 
psykiatrisjuksköterskorna i att ta sig an och handleda eleverna. Jag blev inte förvånad när jag en 
morgon slog upp morgontidningen och fick se att en av psykiatrisjuksköterskorna hade fått 
dagens ros i tidningen från en elev.  
 
Psykiatrisjuksköterskorna ville lära eleverna allt från teori till praktik samt ge eleverna den 
trygghet som de behöver för att kunna ta in kunskap. De var alla så villiga på att lära ut hur man 
arbetar med sig själv som redskap och var väldigt måna om att ta sig an eleverna rent socialt på 
alla raster samt ta med dem på utbildningar som ordnades i landstingets regi. De förmedlade en 
positiv bild från psykiatrin och hade ett genuint intresse och engagemang för sitt arbete.  
 
Sjuksköterskorna var angelägna att eleverna fanns i deras närhet i arbetet så mycket som möjligt. 
Fikarasterna va viktiga lärotillfällen där man genom småprat och under avstressade former kunde 
diskutera med varandra. Drugge (2003) har en uppfattning om att människorna lär i relation till 
andra och att detta lärande sker i en social gemenskap när vi kommunicerar med varandra. 
 
Oinonen (2000) kunde konstatera att eleverna upplevde handledarna olika beroende på hur långt 
de själva kommit i sin egen utbildning och hon kom fram till att handledarens roll minskade ju 
längre studierna framskridit. Elevhandledning var en del av deras arbetsuppgift och det fanns ett 
stort intresse av att värva nya medarbetare som också eventuellt bidrog till deras intresse för 
elever. Morton-Cooper och Palmer (1993) kom fram till i sin undersökning att en bra handledare 
skiljer sig från de andra genom att han/hon är tillgänglig för eleverna och har en positiv 
inställning till sitt arbete. Vi instämmer helt i deras påstående efter att ha lyssnat på 
psykiatrisjuksköterskorna. De var angelägna att ha eleven i sin närhet för att kunna lära ut och att 
eleven kan ställa frågor när frågor uppstår och att också kunna få svar direkt. När vi lyssnade 
igenom intervjuerna uppfattade vi att de lät som om de som hade lång erfarenhet tryckte mera på 
sin långa erfarenhetskunskap. Det vi reagerade över när vi lyssnade på bandet var att  
handledarna som hade längst erfarenhet från området hade mest att säga och utvecklade svaren 
mera.  
 
De erfarna psykiatrisjuksköterskorna kände sig trygga och var därmed säkrare i sin roll. Vi delar 
inte Egerblads och Tillers (1998) uppfattning i det här fallet om att livserfarenhet negligeras på 
arbetsplatserna. På arbetsplatsen vi besökte hade livserfarenheten i allmänhet och yrkeserfarenhet 
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i synnerhet betydelse. 
 
Johansson och Skärgren (2002) talar om tyst kunskap som man skaffar sig genom lång övning i 
yrket. Det handlade om tyst kunskap när psykiatrisjuksköterskan beskrev för eleven hur hon 
observerar bland annat sinnesstämning och psykotiska tecken hos patienten. Sjuksköterskan hade 
en känsla för hur detta skulle göras och vad som var av vikt att förmedla. 
 
Handledarna som hade 10 års erfarenhet av yrkesområdet uttryckte sig med en större säkerhet än 
de som hade kortare erfarenhet än 10 år. Längden på intervjuerna hos handledarna som hade 
längre erfarenhet inom området var betydligt längre än de som hade kortare erfarenhet än 10 år. 
Hakala (1996) kom ju fram till att handledarna har olika handledningserfarenheter och 
pedagogisk kompetens. Inom psykiatrin ingår ju alla sorters handledning i det vardagliga arbetet 
såsom handledning av patienter, anhöriga, elever och grupphandledning. Eftersom studien har en 
kvalitativ ansats har vi ingen intention att resultatet skall generaliseras. Vi är  medvetna om att 
vårt underlag på sex psykiatrisjuksköterskor är litet,  men vi anser  att det finns olika strategier 
när de förmedlar sin erfarenhetsbaserade kunskap. 
 
Slutord 
 
Vi har fått svaret på frågan hur man förmedlar erfarenhetsbaserad kunskap. Vi förstår nu att det 
sker i en nära kontakt med eleven i en atmosfär där eleven får känna sig accepterad och trygg. I 
en trygg relation vågar eleven reflektera över sin kunskap och handledarens erfarenhetsbaserade 
kunskap. Handledarna utövar olika strategier när de förmedlar sin erfarenhetsbaserade kunskap. 
 
Fortsatt forskning 
 
Vårt examensarbete väckte många nya tankar och frågor för fortsatt forskning. Studien har väckt 
frågor om hur personalen gör egna bedömningar som de sedan ska klara av att hantera, till 
exempel depressionsbedömningar, riskbedömningar samt farlighetsbedömningar vilka alla 
grundar sig på erfarenhetsbaserad kunskap och manualer och där det i efterhand kan visa sig att 
man gjorde en felaktig bedömning med katastrofala följder. Det vi skulle kunna tänka oss att gå 
vidare med i ett kommande arbete är vad som är utmärkande för en bra handledare inom 
psykiatrin. En annan intressant aspekt kunde vara om det är någon skillnad om man har en 
manlig eller kvinnlig handledare och vad är i så fall skillnaden. 
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Frågeguide     Bilaga 1:1 
 
 
1. Ålder? 
 
2. Kön? 
 
3. Hur lång erfarenhet har du sammanlagt från den psykiatriska vården? 
 
4. Hur förmedlar du erfarenhetskunskap till sjuksköterskeeleverna under deras elevplacering på 
avdelningen. 
 
5. Förklara hur du rent praktiskt går tillväga och vad du förmedlar? 
 
6. Ge olika exempel på hur du har agerat vid handlednings tillfällen ? 
 
7. Vid vilka moment i den psykiatriska vården är det svårast att förmedla sin erfarenhetskunskap? 
Vad förmedlar du då och hur gör du då? 




