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Abstrakt 

Bakgrunden till denna litteraturöversikt utgick från handledningens möjligheter att utveckla sjukskö-
terskors professionella identitet och därmed höja kvaliteten på omvårdnaden. Sjuksköterskestudenter 
utgör de framtida försörjarna för god omvårdnad och är potentiella gynnare av handledningens av-
sikt och mål. Syftet med denna studie var att beskriva deras erfarenheter av handledning och reflek-
tion. I översikten, vars avsikt är att sammanfatta den kunskap som finns inom ett specifikt område, 
ingick 22 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Studiernas fynd samman-
ställdes till fyra slutgiltiga grupper som representerar denna studies resultat. De visar att studenterna 
upplevde handledningen som ett hjälpmedel för att utveckla den personliga och professionella iden-
titeten, i vilken de kunde fläta samman tidigare kunskaper och erfarenheter med nya och där transi-
tionen till färdig sjuksköterska underlättades. Relationen i handledningen uppfattades vara avgöran-
de och i den hade handledaren en betydande roll.  Det fanns dock faktorer som hindrade utveckling-
en i handledningen, där bland annat en dålig relation utgjorde ett problem. Villkoren för en bra 
handledning låg på både den enskilde studenten och på de utbildningsansvariga. Resultatet indikerar 
att det finns ett behov av handledning under utbildningens hela längd.

Nyckelord: Handledning, reflektion, sjuksköterskestudent, erfarenheter, personlig och professionell 
utveckling, identitet, kompetens, systematisk litteraturöversikt 

Abstract 

The background to this systematic literature review derived from the possibilities that come with the 
supervision model for developing nurses’ professional identity and thereby strengthen the quality of 
nursing. Nursing students are the future supporters of good nursing and are potential benefiters of 
the purposes and goals with the supervision. The aim of this study was to describe nursing students’ 
experiences of supervision and reflection. In the review, in which the intension was to summarize all 
knowledge within the specific area, 22 peer reviewed articles of both qualitative and quantitative 
methods were included. The findings of the studies were synthesized to four conclusive groups 
which represent the result of this study. They illustrate that the students experienced the supervision 
as a tool to develop the personal and professional identity, in which they could join prior knowledge 
and experiences together with new ones and in which the transition to become a nurse was relieved. 
The relation in the supervision was perceived as crucial and within it the supervisor had a significant 
role. There were although obstacles that restrained the development in the supervision where a bad 
relation was seen as one problem. The prerequisites for a good supervision depended on both the in-
dividual student as well as the responsibles of the education program. The results indicated a need 
for supervision during the whole length of the education. 

Keywords: Supervision, reflection, nursing student, experiences, personal and professional devel-
opment, identity, competence, systematic literature review 
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God omvårdnad ställer stora krav på sjuksköterskan då det gäller interaktionen mellan männi-

skor. Samspelet kan beskrivas som ett etiskt krav där vi alla är ömsesidigt beroende av var-

andra genom den tillit som läggs i den andres händer då ett möte uppstår. Det är hur vi förhål-

ler oss mot varandra som avgör hur vi gestaltar den gemensamma värld vi lever i. För att få 

insikt i hur en människa på bästa sätt kan göra den andres värld rymlig och ljus och hjälpa en 

annan människa, så krävs den egna livsförståelsen (Løgstrup, 1956, s. 41-60). Arman och 

Rehnsfeldt (2005) förklarar livsförståelseetikens innebörd i mötet med en annan människa 

som en grundstomme för omvårdnadshandlingar. Författarna menar att livsförståelsen växer 

med livet och särskilt i livsavgörande skeden och utvecklas i gemenskap med andra männi-

skor. Sjuksköterskan måste vara medveten om, samt dela med sig av sin livsförståelse i all 

den nakenhet det innebär, för att ett gott möte ska äga rum. Antonovsky (1991, s. 149-159, 

200) beskriver att vi kan utvecklas om vi kan se potentialen i och utnyttjar vår livsförståelse. 

Då kan vi uppnå en känsla av sammanhang. Den känslan innefattar på vilket sätt vi kan se 

världen som begriplig, hanterbar och meningsfull och är avgörande för hur framgångsrikt vi 

kan hantera livets utmaningar och motgångar.  

Att finna och utnyttja sin livsförståelse är en grund för att sjuksköterskan ska utvecklas i sitt 

arbete (Arman & Rehnsfeldt, 2005). Så som Arbon (2004) framhåller är det en kontinuerlig 

process som är både utmanande och emotionellt krävande, i vilken många hinder ska passeras.   

Løgstrup (1956, s. 55-60) menar att ett hinder för en framåtskridande utveckling är om den 

egna livsförståelsen stelnar till en ideologi, att människan blir allt mer trångsynt och hennes 

perspektiv smalnar av och uppfattas som det enda sanna. 

En metod för att utveckla det personliga och professionella framåtskridandet påträffas i hand-

ledningen. Handledning är ett mångfacetterat begrepp med flera definitioner. Nationalencyk-

lopedin (2008, mars) definierar handledning i människovårdande yrken som ett praktiskt och 

pedagogiskt stöd som ges under utbildning eller praktik för att vidareutveckla yrkeskunnandet 

för att underlätta beslut vid etiskt svåra situationer med avsikten att öka förmågan att ge en 

god behandling. Där definieras också även en annan form av handledning som ges studerande 

under utbildning, där syftet är att hjälpa en blivande kollega in i den praktiska yrkesutövning-

en. Flera studier (Lyth, 2000; Selander & Selander, 1989; Vånar Hermansen, Bruland Vråle & 

Carlsen, 1994; Öhrling & Rahm Hallberg, 2001) beskriver denna mer praktiska funktion av 

handledningen, vilken framställs som en möjlighet att lära av sina erfarenheter under praktik 

med ledning av en erfaren sjuksköterska och där syftet är att förbättra utförandet av omvård-
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nadsarbetet. Handledningen kan här till viss del kopplas samman med undervisning och in-

struktion. 

Den ovanstående typ av handledning som fokuserar på hantverksskickligheten och som har 

utgångspunkt i de praktiska uppgifterna flyter dock samman med den form av handledning 

som ska förbereda sjuksköterskor och blivande sådana för de krav och förväntningar som de 

möter samt utveckla dem personligt och professionellt (Butterworth, Faugier & Burnard, 

1992, s. 8-10; Severinsson, 1995, s. 14-32; Tveiten, 2000). Severinsson (1994) beskriver att 

det läggs vikt vid handledningen i omvårdnaden för att man som sjuksköterska ska kunna 

fortsätta att växa i den professionella identiteten. Hon definierar handledning i omvårdnad 

som ett begrepp som används för att beskriva en process som inkluderar professionellt stöd 

och undervisning, vilken verkar utvecklade för sjuksköterskors kunskap och kompetens. Tvei-

ten (2000) betonar helhetsbegreppet som fundamentalt för den typ av handledning som inne-

fattar kognitiva, emotionella och handlingsaspekter. Denna syn på handledning kännetecknas 

av att motivera och locka fram de förutsättningar som finns inom den som handleds till att 

finna den väg som är rätt för honom eller henne. Författaren inriktar sig på den typ av hand-

ledning som används som medel för att vidareutveckla den professionella kompetensen och 

yrkesidentiteten, vilken blir till ett medel för kvalitetssäkring av vården i helhet. Den har sin 

utgångspunkt i den modell där reflektionen är grundläggande. 

Johns (1993; 1995a) menar att handledning passar sig bra inom områden där kontinuerlig re-

flektion förekommer, så som i omvårdnaden. Reflektionen gör det möjligt för sjuksköterskor 

att öka sin självmedvetenhet och utveckla sin förmåga att binda ihop teori och praktik. Enligt 

Berg och Rahm Hallberg (2000) är just reflektionen i handledningen ett kärnelement och ett 

verktyg som i hög grad bidrar till utvecklingen av den professionella identiteten. Det är dock 

ett krävande moment eftersom det innebär att man måste möta sig själv. Durgahee (1997) be-

lyser vikten av att utvecklas i sin yrkesroll för att kunna ta rätt beslut i bland annat etiskt av-

görande situationer. Det kan uppnås genom självinsikt och självmedvetenhet via just reflek-

tion. Heath (1998) beskriver hur den erfarenhetsbaserade kunskapen i omvårdnaden nu aktua-

liseras i större utsträckning och hur reflektion skulle vara ett sätt att lyfta fram den, göra den 

förståelig och därmed bättre utnyttjad. Heath (1998) liksom Gustavsson och Fagerberg (2004) 

säger att reflektionen är en medveten handling och ett kraftfullt sätt att utvecklas och mogna 

på ett personligt och professionellt plan samt ett ypperligt sätt att guida oerfarna sjuksköters-

kor. Handledning har således betydelse för utveckling av sjuksköterskors professionella iden-

titet och kompetens och genom den får de också möjlighet att medvetandegöra sig själva (Ar-
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vidsson, Löfgren & Fridlund, 2000). Arvidsson et al. (2001) visade förutom ovan nämnt, att 

ett handledningsprogram för sjuksköterskor som hade varit länge i branschen, gav möjlighet 

att återfinna ackumulerad kunskap, inte minst den tysta. Det gav dem friska krafter och energi 

att fortsätta utvecklas. Sjuksköterskor upplevde att relationerna till både patienter och kollegor 

förbättrades. Severinsson och Kamaker (1999) summerar fördelarna med handledning och 

beskiver att det ger sjuksköterskan möjlighet till att stärka sina personliga kvaliteter, införliva 

ny och gammal kunskap, höja självmedvetenheten samt öka hennes känsla av sammanhang. 

Fletcher (2007) menar att sjuksköterskans resurser för att tillgodose patientens bästa är för 

värdefulla för att inte tas till vara och bör därför motiveras till fortsatt utveckling.  

Det ställs stora krav på sjuksköterskestudenten att skapa ett professionellt förhållningssätt för 

att kunna axla den framtida yrkesrollen. Den yrkesidentitet som ska formas ligger bottnad dels 

i omvårdnadens värdegrunder och dels i den egna identiteten. Som tidigare beskrivet kan god 

förankring i sig själv uppnås genom att medvetandegöra sin livsförståelse, vilken kommer att 

underlätta utvecklingen på det professionella planet (Arbon, 2004; Arvidsson et al., 2000; 

Gustavsson & Fagerberg, 2004; Heath, 1998; Severinsson, 1994; Severinsson & Kamaker, 

1999). Elliott (2002), Goh och Watt (2003) samt Magnussen och Amundson (2003) visar att 

sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor känner stor oro, osäkerhet och 

tvivel på den egna förmågan att kunna möta kraven som yrket fordrar. Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan kan ställas inför en chock då hon möter verkligheten. Transitionen som det in-

nebär att gå från student till färdig sjuksköterska karaktäriseras av känslor av att vara oförbe-

redd. Höga förväntningar, både egna och yttre, skapar stress och tvivel vilket gör att själv-

känslan och självförtroendet sänks. Stressorer kan vara insikten av att vara ansvarig över nå-

gon annans liv eller att man ställs inför livets svårigheter som man själv ännu inte utsatts för. 

Gerrish (2000) förklarar att svårigheterna i transitionen har reducerats en aning sedan åttiota-

let men att de ändå kvarstår som problem. Hon föreslår olika åtgärdsprogram, där handledning 

är ett, för att underlätta övergången mellan student och sjuksköterska. Det gör också Maben, 

Latter och Macleod Clark (2006), vilka definierar transitionsdilemmat som ett glapp mellan 

teori och praktik. Att hjälpa den blivande sjuksköterskan genom handledning i denna stressa-

de period, är inte bara en vinst för henne själv utan även för de kommande patienterna efter-

som den gör att kvaliteten på hennes omvårdnad ökar (Pierson, 1998; Ross & Clifford, 2002; 

Severinsson & Kamaker, 1999). Den senaste tidens omvårdnad som går mot ett mer och mer 

patientfokuserat och holistiskt perspektiv, vilket ju är till stor fördel för patienten, ställer dock 

högre krav på den nya sjuksköterskans personliga engagemang (Arvidsson et al., 2000; Seve-
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rinsson & Kamaker, 1999). Gustavsson och Fagerberg (2004) menar att kvaliteten på om-

vårdnaden är i mångt beroende av hur långt sjuksköterskan har kommit i sin professionella 

utveckling. Hartick Doane (2002) vill att sjuksköterskestudenten genom ett kreativt pedago-

giskt stöd ska lära sig förstå omvårdnadsetiken som en djup personlig process och något som 

man är, istället för något man följer, för att hitta sin moraliska identitet.  

Som ovan nämnts är de krav som ställs på en legitimerad sjuksköterska många och de finns 

övergripligt beskrivna i bland annat Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005). Den beskriver att omvårdnad utifrån helhetssynen vilar på en humanis-

tisk människosyn och kräver att sjuksköterskan är medveten om sina styrkor och svagheter 

samt kontinuerligt värnar om sin personliga och professionella utveckling. Det faktum att 

handledning skulle kunna vara ett sätt att erbjuda detta, och därmed höja kvaliteten på om-

vårdnaden, är en god anledning till att samla bästa tillgängliga kunskap om sjuksköterskestu-

denters erfarenheter eftersom det är de som är omvårdnadens framtid. Den modell för hand-

ledning som står i fokus i denna litteraturöversikt koncentrerar sig på den tradition som inbe-

griper reflektion och framhålls avgörande för hur den personliga och professionella utveck-

lingen ska kunna gå framåt, men lägger ingen vikt vid om den sker i praktisk eller teoretisk 

utbildning. Jag förväntar mig att kunna presentera en syntes av framkommet material, erbjuda 

resultat och ett förtydligande av behovet för framtida implementeringar i sjuksköterskutbild-

ningen.  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av 

handledning och reflektion.   

 

Metod 

Denna studie har använt en metod för systematiska litteraturöversikter där meningen var att 

forma en sammanställning av forskningsresultat och kunskap inom detta specifika område i 

enlighet med SBU (1993) samt Willman och Stoltz (2002, s. 49-51). I denna litteraturöversikt 

har resultat sammanställts från studier med både kvantitativ och kvalitativ ansats där avsikten 

var att presentera ett omfångsrikt resultat av fenomenet på det sättet som Whittemore och 

Knafl (2005) föreslår. Flera studier (Flemming, 2007; Green, Johnson & Adams, 2006; Lloyd 

Jones, 2004; Polit & Beck, 2004, s. 108; Reed, Childs, Cook, Hall & McCormack, 2007; 
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White & Schmidt, 2005) menar att det är ett effektivt sätt erbjuda koncentrerad tillgång till en 

stor och behandlad mängd data inom ett begränsat område.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De studier som ingick behandlade sjuksköterskestudenters erfarenheter eller upplevelser. 

Även studier som inkluderade både sjuksköterskestudenter och andra grupper ingick, men då 

skulle en tydlig åtskillnad av vad som var studenternas ord kunna urskiljas i resultatet. Trots 

att många studier fokuserade på handledning i den praktiska bemärkelsen kunde de innehålla 

beskrivningar av den typ av handledning som inbegriper reflektion och därför inkluderades 

även dessa. Ingen distinktion gjordes vad det gällde olika typer av verksamheter (t.ex. psyki-

atri eller geriatrik). Studier som endast behandlade sjuksköterskors, eller andra gruppers upp-

levelser exkluderades. En förutsättning var att studierna var vetenskapligt granskade. Det sat-

tes ingen begränsning då det gällde publikationsdatum. Studierna begränsades till de nordiska 

språken, engelska, franska och tyska och ingen översättning av artiklar från övriga språk 

skedde. Så som Willman och Stoltz (2002, s. 75-77, 58) föreslår hölls en hög sensitivitet sna-

rare än specificitet för att fånga in alla relevanta studier. Icke relevanta studier sorterades ma-

nuellt bort.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen koncentrerades till databaser som är rekommenderade för omvårdnadsve-

tenskap, det vill säga Cinahl och PubMed, men också den bibliografiska referensdatabasen 

Academic Search vilka föreslås av Polit och Beck (2004, s. 92-94) samt White och Schmidt 

(2005). Databasernas respektive system för ämnesord användes för att underlätta sökningen, 

liksom trunkering för att öppna upp för fler former av samma ord (Backman, 1998, s. 156-

157, 161; Green et al., 2006). Följande sökord användes för att välja ut databasernas respekti-

ve ämnesord: nursing students, nursing education, supervis*, supervision, supervisor, reflec-

tion, reflect*, nursing, learning, mentorship och preceptorship. För att få fram själva upple-

velsen användes sökord som experience, personality, self*, awareness, mental processes, un-

certainty och narrative. Ämnesorden användes först var för sig och sedan i olika kombinatio-

ner. De kombinerades även med sökord i fritext. Dessa var reflect*, competen*, supervis*, 
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experience, personal, professional, qualitative, learning, development, self*, undergraduate, 

nurse, novice och identity, vilka gav lite annorlunda träffar än sökning på ämnesorden. Vissa 

artiklar förekom också i tidsskrifternas rekommendationer på liknande artiklar (related artic-

les). Så som Green et al. (2006) samt Willman och Stoltz (2002, s. 75-77, 58) rekommenderar 

gjordes också en sökning på författare, vilka jag antingen blivit tipsad om, eller som fram-

kommit från de funna artiklarnas referenslistor. Då sökningen och den manuella gallringen 

var gjord återstod 51 artiklar som motsvarade syftet (bilaga 1). 

 

Sortering och kvalitetsbedömning 

De 51 artiklarna granskades mer ingående utifrån kvalitet och överensstämmelse mot denna 

studies syfte. De granskningsprotokoll som utnyttjades till grund för att sortera, sammanställa 

och granska informationen återfinns i Public Health Resource Unit (2006), Polit och Beck 

(2004, s. 655-669) samt Willman och Stoltz (2002, s. 118-123). Protokollen är specifika för 

kvantitativa och kvalitativa studier samt litteraturstudier. I likhet med Stoltz, Udén och Will-

man (2004) klassificerades de funna studierna beroende på kvaliteten på en tregradig skala. 

För att en studie skulle klassas med hög kvalitet krävdes bland annat att den skulle vara tydlig 

i problemformuleringen, vara relevant i urvalet, tydlig i metodbeskrivningen och presentera 

ett begripligt och evident resultat, vilket stod i överensstämmelse med syftet. Studien skulle 

också ha en följsam kontext och innehålla ett etiskt resonemang. För medelkvalitet var artik-

larna bristfälliga i några utav ovanstående delar eller saknade någon enstaka del. För låg kva-

litet var övervägande delar ofullständiga eller saknade. De studier som erhöll låg kvalitet och 

vissa studier av medelkvalitet som tangerade låg kvalitet uteslöts. Efter kvalitetsgranskningen 

återstod 22 artiklar (bilaga 2), vilka ingick i analysen och av vilka tre var kvantitativa, 17 kva-

litativa och två artiklar som utgjorde en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Tolv 

artiklar valdes ut från databasen Cinahl, tre artiklar valdes ut från Academic Search och tre ar-

tiklar valdes ut från PubMed. Vissa studier återfanns i flera databaser.  

 

Analys 

Så som Green et al. (2006) föreslår lästes artiklarna, med utgångspunkt från syftet, noggrant 

igenom upprepade gånger för att ge en bra bild av helheten. För att kunna lyfta fram kun-
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skapsläget inom detta område granskades studiernas resultat utifrån den övergripande fråge-

ställningen. I likhet med de förslag som Whittemore och Knapfl (2005) ger identifierades de 

delar av studiernas resultat som svarade mot denna studies frågeställning. Delarna märktes 

med ursprung och grupperades efter liknande innehåll. Detta grupperingsarbete genomfördes 

två gånger för att minimera subjektiviteten. Grupperna jämfördes mot varandra samt mot det 

övergripande syftet för att bekräfta överensstämmelsen. De ursprungliga 13 grupperna bildade 

efter två sammanslagningar fyra slutgiltiga grupper. Var och en av grupperna sammanfattar 

och lyfter upp de viktigaste aspekterna av erfarenheterna av handledning och motiverade till 

de fyra fristående grupperna. På det sätt som Whittemore och Knapfl (2005) beskriver var av-

sikten att skapa ett sammanställt resultat, baserad på en grundlig och objektiv tolkning av 

primärkällornas resultat. Sammanställningarna av resultaten från de i analysen ingående stu-

dierna representerar denna studies resultat. 

 

Resultat 

Av de 22 artiklarna utgjorde elva interventionsstudier där handledning genomförts under sjuk-

sköterskeutbildningen och där studenternas upplevelser utav denna beskrivs. Interventioner-

nas längd varierade från tre veckor till fyra år. De övriga studierna behandlade studenters upp-

levelse av handledning under utbildningen, varav flertalet redogjorde för erfarenheter i sam-

band med verksamhetsförlagd utbildning.  

 

Handledningens och reflektionens betydelse 

Sjuksköterskestudenter upplevde att handledningen ger en möjlighet att få stöd under sin resa 

från student till färdig sjuksköterska och genom ökad reflektion bli medveten om tidigare 

kunskap och erfarenhet. De beskrev att de upplevde handledningen som en typ av kunskaps-

inhämtning som inte sker på ett traditionellt sätt (Stockhausen, 2005; Häggman-Laitila, Eriks-

son, Meretoja, Sillanpää & Rekola, 2007; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000a). I några studier 

(Carver, Ashmore & Clibbens, 2007; Crooks et al., 2005; Gillespie, 2002; Holm, Lantz, & 

Severinsson, 1998; Myrick & Yonge, 2004) där handledningen pågått under minst ett år, 

framkom att handledningen öppnade dörrar mellan ny och gammal kunskap och erfarenhet. 

Dessa studier visade på att reflektionen var ett sätt att knyta dem samman och sätta dem i per-
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spektiv till varandra, vilket ökade förståelsen för helheten. Denna uppfattning styrktes av 

andra studier (Button & Davies, 1996; Löfmark & Wikblad, 2001; O’Donovan, 2007; Seve-

rinsson, 1998), där handledningsinterventioner pågått kortare perioder under verksamhetsför-

lagd utbildning, i vilka sjuksköterskestudenter beskrev sina upplevelser av handledning som 

att de kände hur saker och ting började falla på plats och hur de fick en ökad insikt och en 

helhetsbild som de tidigare tyckt sig sakna.  

De tidigare erfarenheterna och kunskaperna som sjuksköterskestudenter hade med sig påver-

kade utvecklingen i handledningen och när dessa utmanades utvecklades förmågan att reflek-

tera (Chirema, 2007; Crooks et al., 2005; Holm et al., 1998; Myrick & Yonge, 2004; Shields, 

1995; Tornøe, 2007). Den ökade förmågan att reflektera gjorde att flera studenter började ana-

lysera sitt tänkande eller reflektera över sitt reflekterande, vilket beskrivs som kritisk reflek-

tion, metareflektion eller att nå en djupare förståelse (Crooks et al., 2005; Holm et al., 1998; 

Myrick & Yonge, 2004; Severinsson, 1998; Shields, 1995). Reflektionen utgjorde således fo-

rumet för att uppnå nivåer av kritiskt tänkande (Chirema, 2007; Myrick & Yonge, 2004; Se-

verinsson, 1998).  

Reflektionen uppfattades som ett konkret sätt att få direkt feedback på sin egen utveckling och 

det tydliggjorde kunskapsbehovet (Mikkelsen Kyrkjebø & Rokne Hanestad, 2003; Tornøe, 

2007). Då förmågan att utvärdera den egna utvecklingen ökade kunde studenter tydligare se 

till sina brister, behov och styrkor. På så sätt blev de mer oberoende i sin kunskapsinhämtning 

(O’Donovan, 2007; Severinsson, 1998; Tornøe, 2007). Det fanns en positiv inställning till in-

sikten om behovet av ett livslångt lärande (Häggman-Laitila et al., 2007). Enligt Öhrling och 

Rahm Hallberg (2000a) framkallade denna insikt en strävan att hitta sitt eget sätt att handla. 

Button och Davies (1996) visade att sjuksköterskestudenters ökade förmåga att relatera sina 

tidigare erfarenheter till ny professionell kunskap resulterade i förbättrad förståelse för om-

vårdnaden. 

Studenters perspektiv på innebörden av sjuksköterskeyrket fördjupades följaktligen och bi-

drog till anpassningen emot det (Häggman-Laitila et al., 2007; Lepp, Zorn, Duffy och Dick-

son, 2005). Sjuksköterskestudenter kände att handledningen hjälpte till att utveckla den pro-

fessionella identiteten (Holm et al., 1998; Stockhausen, 2005; Tornøe, 2007). Reflektion kun-

de bidra till att uppnå en högre självmedvetenhet vilken resulterade i en mjukare och naturli-

gare övergång till den framtida yrkesidentiteten. Likaså kände de att reflektionen bidrog till 

att utveckla de för omvårdnaden avgörande egenskaperna som bland annat empati, förståelse 
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och kommunikation (Lepp et al., 2005). Studenter lärde sig att lyssna mer aktivt och att bättre 

göra sig förstådda. De fick en fördjupad förståelse för situationen där missförstånd och kon-

flikter kunde undvikas och där studenter kände hur de mellanmänskliga förmågorna stärktes 

(Holm et al., 1998; Severinsson, 1998; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000b). Handledningen 

ökade viljan att ta på sig mer ansvar, både för sig själv och för andra, vilket inverkade positivt 

på kvaliteten på vården (Holm et al., 1998; Mikkelsen Kyrkjebø & Rokne Hanestad, 2003; 

Severinsson, 1998). 

Sjuksköterskestudenter beskrev hur de kände sig tryggare, mer kompetenta och säkra i sin roll 

då självkänslan och självförtroendet stärktes (Chirema, 2007; Crooks et al., 2005; Severins-

sons, 1998; Shields, 1995). Studenter upplevde att reflektionen var en process i vilken de lär-

de känna sig själva och nådde upp till en högre självinsikt (Holm et al., 1998; Lepp et al., 

2005; O’Donovan, 2007). Flera studier (Carver et al., 2007; Chirema, 2007; Crooks et al., 

2005; Holm et al., 1998; O’Donovan, 2007) beskriver att studenter kände att handledningstill-

fällena motiverade dem att tycka, tänka och ifrågasätta. Det höjde också medvetenheten om 

tankarna och känslorna samt gjorde det lättare att sätta ord på dem. Enligt Crooks et al. (2005) 

och Holm et al. (1998) upplevde de under handledningstillfällena att de inte var ensamma om 

sina tankar och känslor utan att dessa delades av flera. De värdesatte handledningen eftersom 

de tyckte att de utvecklades som individer och att det gjorde dem mer mottagliga för vårdta-

garnas behov (Button & Davies, 1996; Häggman-Laitila et al., 2007; Löfmark & Wikblad, 

2001).  

Den ökade förståelsen för patienternas behov gjorde att dessa bättre kunde tillgodoses. När 

studenter upplevde att de fick bekräftelse på att de tänkt och handlat rätt eller så gott de kun-

nat kände de sig bättre förberedda inför nästa gång de ställdes inför något liknande. Bekräftel-

sen gjorde studenter mer rationella och strukturerade i sitt tänkande och agerande samt erbjöd 

fler handlingsalternativ. Den inverkade också på den etiska mognaden och modet att våga 

möta svåra och outforskade situationer (Crooks et al., 2005; Holm et al., 1998; Nylund & 

Lindholm, 1999; O’Donovan, 2007; Severinsson, 1998; Shields, 1995; Öhrling & Rahm 

Hallberg, 2000b).  

En del studenter var till en början avogt inställda till handledningen men då de insåg vilket 

stöd den utgjorde för den egna utvecklingen och därmed för omvårdnaden ändrade de upp-

fattning och ville fortsätta att få handledning även som färdiga sjuksköterskor (Lindgren, Bru-
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lin, Holmlund & Athlin, 2005). För vissa visade den sig dock utveckla sjuksköterskeidentite-

ten mer än hos andra (Chirema, 2007; Holm et al., 1998).  

Sammanfattning 

Denna del av det sammanställda resultatet, vilken lyftes fram av flera studier av hög kvalitet 

med samstämmiga resultat, innefattar sjuksköterskestudenters beskrivning av handledningen 

som ett hjälpmedel som låg utanför traditionellt lärande och som hade för avsikt att utveckla 

den personliga och professionella identiteten för att växa in i rollen som sjuksköterska. Hand-

ledningen bidrog till att de började förstå helheten genom att tidigare kunskaper och erfaren-

heter flätades samman med nya. De upplevde att reflektionen togs till nya nivåer och medver-

kade till att utveckla de personliga och professionella egenskaperna. Det gjorde att de kände 

sig bättre rustade för den framtida yrkesrollen. Några studenter verkade dock dra större nytta 

av handledningen än andra.  

 

Samspelets och relationens betydelse i handledningen 

Sjusköterskestudenters upplevelser var att relationen med handledaren var avgörande (Gille-

spie, 2002; Löfmark & Wikblad, 2001; Nylund & Lindholm, 1999; O’Donovan, 2007; Saari-

koski & Leino-Kilpi, 2002; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000b). Handledaren upplevdes som 

ett stort stöd (Crooks et al., 2005; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000a) då denne tog hänsyn och 

anpassade sig till studenternas tidigare kunskap och erfarenhet (Häggman-Laitila et al., 2007; 

Myrick & Yonge, 2004; Nylund & Lindholm, 1999; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002). Sam-

spelet i handledningen uppfattades som en fortlöpande, komplex, dynamisk och mellan-

mänsklig process (Myrick & Yonge, 2004) vilken studenter ville skulle vara jämbördig och 

inte hierarkisk (Gillespie, 2002) och präglas av positiva attityder (Lindgren et al., 2005). 

Handledaren skulle vara delaktig i reflektionsprocessen (O’Donovan, 2007).  Studenter tyckte 

att handledarens ansvar var att hjälpa dem att applicera teorin på verkligheten. De menade att 

handledarens huvudsakliga åliggande var att stödja dem till personlig och professionell ut-

veckling och underlätta transitionen från student till sjuksköterska (Häggman-Laitila et al., 

2007; Löfmark & Wikblad, 2001; O’Donovan, 2007; Stockhausen, 2005).  

Handledarens förmåga att hjälpa berodde på dennes kompetens. Studenter ville att denne skul-

le visa på professionalitet och inneha expertkunskaper inom både omvårdnad och ledarskap 
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(Häggman-Laitila et al., 2007; Myrick & Yonge, 2004; Nylund & Lindholm, 1999; Severins-

son, 1998). Det ansågs vara viktigt att handledaren var införstådd i betydelsen av handled-

ningen (Häggman-Laitila et al., 2007) och hade en förmåga att anpassa sin handledning till 

studentens individuella behov då dennes styrkor och svagheter identifierats (Lepp et al., 2005; 

Nylund & Lindholm, 1999). Handledaren kunde ses som en förebild vilken studenten identifi-

erade sig med (Myrick & Yonge, 2004; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000b). Det var viktigt att 

personkemin stämde för att relationen skulle kännas naturlig och avspänd (Bradbury-Jones, 

Sambrook & Irvine, 2007; Carver et al., 2007; Crooks et al., 2005; Nylund & Lindholm, 

1999; Stockhausen, 2005). Vissa tyckte att handledaren skulle visa personliga sidor (Gille-

spie, 2002; Nylund & Lindholm, 1999) medan andra ville att det fanns en viss distans i rela-

tionen för att handledningen skulle hållas på en professionell nivå (Nylund & Lindholm, 

1999). Några upplevde att det var en fördel att ha flera olika handledare eftersom det utmana-

de deras kritiska tänkande och tvingade dem till att reflektera över hur de kunde utveckla sitt 

eget förhållningssätt, medan andra tyckte att det skapade oro och dålig kontinuitet (Tornøe, 

2007).  

Sjuksköterskestudenter beskrev att feedback gjorde dem medvetna om vad som var bra, vad 

de behövde förbättra och vad som skulle till för att uppnå detta (Crooks et al., 2005; Nylund 

& Lindholm, 1999; Severinsson, 1998; Tornøe, 2007). Bekräftelsen gav dem en känsla av att 

de var på väg åt rätt håll, som blivande sjuksköterska (Gillespie, 2002; Holm et al., 1998; Se-

verinsson, 1998). För att växa med uppgiften ville studenter att handledaren också skulle ha 

förmåga att uppmuntra, motivera och stötta (Bradbury-Jones et al., 2007; Chirema, 2007; 

Löfmark & Wikblad, 2001; Nylund & Lindholm, 1999). De ville gärna att handledaren skulle 

respektera dem och visa sin tillit till dem (Gillespie, 2002; Myrick & Yonge, 2004; Öhrling & 

Rahm Hallberg, 2000b). Studenter kände sig avslappnade då relationen med handledaren var 

god. De påtalade tryggheten, säkerheten och förtroendet som viktiga faktorer i handledarrela-

tionen för att de skulle våga fråga och bli ifrågasatta utan att känna sig dumma (Gillespie, 

2002; Löfmark & Wikblad, 2001; Myrick & Yonge, 2004; Nylund & Lindholm, 1999; 

O’Donovan, 2007). Studenter ville att relationen skulle präglas av känslighet och försiktighet 

(Lindgren et al., 2005), öppenhet, ärlighet och genuinitet (Myrick & Yonge, 2004; Nylund & 

Lindholm, 1999; O’Donovan, 2007), vänlighet, omtänksamhet och ömsesidighet (Gillespie, 

2002; Lindgren et al., 2005; Nylund & Lindholm, 1999).  

När sjuksköterskestudenter blev vänligt bemötta av handledaren kände de sig välkomna och 

upplevde klimatet i handledningen som gott och rymligt (Holm et al., 1998; Stockhausen, 
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2005; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000a). Många studenter beskrev att det var essentiellt att 

handledarna avsatte tid till att handleda (Nylund & Lindholm, 1999; Saarikoski & Leino-

Kilpi, 2002). När de gjorde det skapade de ett rum för lärande åt studenten i vilket denne kän-

de att det fanns utrymme att reflektera, lära, växa, mogna och förvärva professionell kompe-

tens (Gillespie, 2002; Öhrling & Rahm Hallberg, 2000b). Relationen i handledningen uppfat-

tades således som avgörande för dess resultat och för att studenten skulle kunna identifiera sig 

med professionen (Myrick & Yonge, 2004; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002).  

Sammanfattning 

Sjuksköterskestudenter uppfattade relationen i handledningen som avgörande där handledaren 

hade en betydande roll. De ville att handledaren skulle vara kompetent för sitt uppdrag och att 

relationen skulle präglas av bland annat öppenhet, tillit, bekräftelse, uppmuntran och ömsesi-

dighet. Det var viktigt att det fanns tid och rum för handledningen. Denna sammanställning 

lutar sig mot flera studier av hög kvalitet vilka samstämmigt pekade på vikten av handleda-

rens kompetens och kvaliteten på relationen för att studenterna skulle kunna öppna sig och dra 

nytta av handledningen. 

 

Hindrande faktorer i handledningen 

Flera studenter beskrev att de till en början tyckte det var svårt att reflektera (Shields, 1995) 

och att de kände sig dåligt förberedda (O’Donovan, 2007). Detta beskrevs kunna bero på att 

de upplevde rädsla, osäkerhet och sårbarhet på grund av utelämnandet som var nödvändigt i 

handledningen (Chirema, 2007; Lindgren et al., 2005). Känslan av utelämnande gjorde att öp-

penheten och ärligheten kunde hämmas. Detta var särskilt utmärkande då reflektionen skedde 

skriftligt, eftersom de kände sig obehagliga till mods av att andra läste den (Chirema, 2007; 

O’Donovan, 2007; Tornøe, 2007) liksom då handledningen skedde i grupp (Carver et al., 

2007; Holm et al., 1998; Lindgren et al., 2005). De var rädda för att deras tidigare kunskap 

och erfarenhet skulle ifrågasättas och utmanas och höll därför reflektionen på en ytlig nivå 

(Carver et al., 2007; Crooks et al., 2005; O’Donovan, 2007). Rädsla över att behöva avslöja 

det man inte vet eller att inte hänga med på vad de andra pratade om kunde stjälpa självförtro-

endet (Crooks et al., 2005).  
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Då studenter kände brist på förståelse eller inte fick feedback uppstod osäkerhet om den egna 

utvecklingen, vilket förhindrade lärandet, begränsade ansvarstagandet och minskade självför-

troendet och det ledde till förhindrande eller tillbakagång av utvecklingen (Bradbury-Jones et 

al., 2007; Löfmark & Wikblad, 2001; Myrick & Yonge, 2004). Om studenter möttes med 

bristande intresse eller irritation från handledaren blev de osäkra och rädda för att ta initiativ 

(Löfmark & Wikblad, 2001). Detta kunde bero på att handledaren inte visade att denne hade 

tid eller var engagerad (Holm et al., 1998; Löfmark & Wikblad, 2001). I en studie (Myrick & 

Yonge, 2004) upplevde studenter stor osäkerhet då förhållandet med handledaren var stelt och 

när denne hade bestämda åsikter och inte var öppen att ta studentens alternativ under övervä-

gande. Då lade studenterna istället sin koncentration på att formulera sig och agera på det sätt 

som de trodde handledaren förväntade sig. Så som Löfmark och Wikblad (2001) samt Nylund 

och Lindholm (1999) visade i sina studier kan utvecklingen i handledningen hindras om stu-

denter inte blev tagna på allvar, litad på eller om handledaren baktalade, gjorde narr av, miss-

tänkte eller var oförskämd mot dem. Detta sårade deras värdighet men vissa blev istället mer 

drivna till att visa vad de gick för. 

Sammanfattning 

Framåtskridandet i handledningen kunde hämmas om studenter inte var redo eller mottagliga 

för uppgiften eller för att de var rädda för att utelämna för mycket av sig själva, särskilt vid 

skriftlig reflektion och handledning i grupp. Hinder kunde också utgöras av en dålig relation 

med handledaren då denne inte var engagerad eller pålitlig. Denna del av resultatet, vilken 

lyftes fram av fler än hälften av studierna och där övervägande del var av hög kvalitet, be-

handlade de hindrande faktorerna på ett mer omfattande sätt vilket motiverade till denna fri-

stående rubrik. 

 

Villkor för att handledningen ska ge positiva effekter 

Det fanns en uppfattning om, att eftersom de personliga och professionella kvaliteterna utgör 

en del av sjuksköterskans kompetens, så låg ett visst ansvar hos skolan att hjälpa studenter till 

utveckling av dessa kvaliteter för att uppnå denna kompetens (Crooks et al., 2005; Tornøe, 

2007). Utvecklingen under handledningen var en lång process och därför ville studenter se att 

man introducerade handledningen tidigt i utbildningen. De saknade också bättre förberedelser 

inför, samt mer stöd och guidning under själva handledningen (O’Donovan, 2007). Studenter i 
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studien av Carver et al. (2007) tyckte att de behövde kunskap om grupprocesser och gruppte-

rapi för att kunna tillgodogöra sig handledningen. Vissa studier (Carver et al., 2007; Lindgren 

et al., 2005), i vilka handledningen pågått parallellt med utbildningen i ett till tre år, samt en 

annan (O’Donovan, 2007) som beskriver erfarenheterna mer generellt visade på vikten av att 

det fanns avsatt tid för handledningstillfällena, att de varade tillräckligt länge, hölls regelbun-

det och att grupperna var lagom stora i de fall det gällde grupphandledning. Konfidentialitet 

var avgörande för att studenter skulle känna sig trygga och våga öppna sig under handled-

ningen (Chirema, 2007; Lindgren et al., 2005). Studenter ville att handledningen skulle base-

ras på samma etiska principer som de själva förväntades förhålla sig till i sitt framtida yrke 

(Nylund & Lindholm, 1999).  

Sjuksköterskestudenter kände att handledningen var en komplex process som krävde eget en-

gagemang och viss didaktisk förkunskap för att de skulle nå högre nivåer av kritisk reflektion 

och insikt (Carver et al., 2007; Chirema, 2007; Crooks et al., 2005; Lindgren et al., 2005; 

O’Donovan, 2007). Det var angeläget att studenter förstod sin del av interaktionen och ömse-

sidigheten (Häggman-Laitila et al., 2007) och att de vågade utelämna sig eller öppna sig för 

att nå goda resultat (Chirema, 2007). Studenter insåg att det låg an på dem att gå in i handled-

ningen med ett visst självförtroende (Nylund & Lindholm, 1999) och en positiv attityd (Shi-

elds, 1995).  

Sammanfattning 

De villkor och förutsättningar som ligger till grund för att handledningen ska ge positiva ef-

fekter visade sig vara både den enskilde studentens och de utbildningsansvarigas skyldighet, 

där studentens ansvar bestod av att gå in med mod och engagemang, och de ansvariga för ut-

bildningen att bidra med kunskap och utrymme. Flera studier av hög och medelgod kvalitet 

ledde till denna rubrik.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av 

handledning och reflektion.  Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna upplevde handled-

ningen som ett hjälpmedel för att utveckla den personliga och professionella identiteten, i vil-

ken de kunde fläta samman tidigare kunskaper och erfarenheter med nya. Relationen i hand-
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ledningen uppfattades vara avgörande och i den hade handledaren en betydande roll.  Det 

fanns dock faktorer som hindrade utvecklingen i handledningen, vilka kunde bero på huruvida 

studenten var redo och mottaglig för handledningen eller inte. Villkoren för en handledning 

med positiva resultat visade sig ligga på både den enskilde studenten och på de utbildningsan-

svariga.  

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskestudenterna upplevde att handledning och reflek-

tion var något annat än kunskapsinhämtning genom traditionell undervisning. De kände hur 

saker och ting började falla på plats och att de fick en ökad insikt och förståelse för helheten. 

Denna uppfattning om kunskap är sedan lång tid ett faktum i omvårdnadsvetenskapen och be-

skrivs av filosofer och specialister i ämnet. Carper (1978) skildrar att det finns olika typer av 

kunskap i omvårdnadsvetenskapen där den estetiska kunskapen är en, vilken beskrivs ligga 

bortom det som lärs i böcker. Den personliga kunskapen handlar om självet och påverkar de 

mellanmänskliga relationerna. Den etiska kunskapen beskrivs som människans inneboende 

känsla för vad som är rätt och fel och uttrycks i den professionella kontexten som sjuk-

sköterskans etiska kod. Benner (1984) beskriver kärnan i sjuksköterskans kunnande och hur 

hon utvecklas från nybörjare till expert genom att integrera teoretisk kunskap och erfarenhet 

med reflektiva förmågor. Benners teori speglas i denna studie där sjuksköterskestudenter 

beskrev att reflektionen gjorde det möjligt att knyta samman tidigare kunskap och erfarenhet 

med ny.  

I studiens resultat framkom att studenter tog till sig reflektionen som ett verktyg för att ut-

veckla den professionella identiteten och de för omvårdnaden viktiga egenskaperna som bland 

annat empati, förståelse, kommunikation och ansvarstagande liksom ett sätt att förbättra om-

vårdnaden. Reflektion är något som Dewey (1933) återgav som att hitta det som finns inom 

en och lyfts till ytan genom de funderingar som väcks i den upplevda situationen. Schön 

(1983) menar att erfarenhet blir till kunskap när man reflekterar över sina handlingar och erfa-

renheter i ögonblicket. En senare studie (Paley, Cheyne, Dalgleish, Duncan & Niven, 2007) 

visar dock att det är svårt att visa att den ”tysta” kunskapen väger lika tungt som den veten-

skapliga, men att det för den skull inte ska hindra utnyttjandet utav den i syfte att erbjuda en 

god omvårdnad. Johns (1995b) förankrar den likväl i verkligheten genom att beskriva hur den 

gör det möjligt för sjuksköterskan att se, värdera, anamma och känna omvårdnaden på ett dju-

pare personligt sätt. Johns (1998) beskriver i en senare studie att den som reflekterar har för-

mågan att se och svara på världen genom en reflekterande lins och utvecklas i takt med de nya 
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situationer denne ställs inför. Applicerat i omvårdnadssituationer skulle detta enligt Gustavs-

son och Fagerberg (2004) leda till en förbättrad omvårdnad. 

Sjuksköterskestudenter upplevde handledningen och reflektionen som ett sätt att få stöd under 

den påfrestande transitionen från student till sjuksköterska, att göra övergången till den fram-

tida yrkesidentiteten mjukare och mer naturlig. I handledningen formade de sin personliga och 

professionella identitet för att växa in i rollen som sjuksköterska. Denna beskrivning samman-

faller med flertalet studier (Arvidsson et al., 2001; Berg & Rahm Hallberg, 2000; Severinsson, 

1994; Severinsson & Kamaker, 1999). Landers (2000) samt O’Shea och Kelly (2007) visar 

hur omvårdnadssituationen blir allt mer komplex och de menar att fokuset därför bör ligga på 

att reducera gapet mellan teori och praktik för att kunna möta de större kraven. Rolfe (1997) 

menar att gapet kan slutas genom att se teorin och verkligheten som två delar av en och sam-

ma dynamiska process där teorin skapas från verkligheten och sedan appliceras på verklighe-

ten men ändras i förhållande till nästa unika situation. 

Studenterna kände hur självförtroendet och självkänslan stärktes av handledningen och reflek-

tionen. Känslan av trygghet och kompetens ökade. Då studenterna fick bekräftelse på att de 

tänkt och handlat rätt ökade den etiska mognaden och det gjorde att de kände sig bättre förbe-

redda inför mötet med svåra eller okända situationer. Denna uppfattning sammanfaller med 

Durgahee (1997) som menar att man kan lära sig att moraliskt och etiskt resonera genom kli-

nisk erfarenhet. Berggren, Barbosa di Silva och Severinsson (2005) förklarar att handledning-

en gör det möjligt att reflektera över etiskt svåra situationer. Detta leder till utveckling av den 

etiska kompetensen och stärker således den professionella identiteten. Författarna menar att 

målet bör vara att förstå kärnan i etiska frågor och att detta kan ske genom en modell för etiskt 

beslutsfattande, vilken bör ingå i handledningen.  

Relationen i handledningen sågs som avgörande för utvecklingen av den personliga och pro-

fessionella identiteten, i vilken handledaren hade en betydande roll. Studenterna ville att 

handledaren skulle vara kompetent för sin roll och att relationen skulle präglas av positiva at-

tityder. Nyckeln till bra handledning ligger i hög kvalitet på handledare (Maben et al., 2006). 

Pierson (1998) menar att den kan bestå av engagemang och medvetenhet om handledningens 

syfte, liksom tid och utrymme för reflektion. Framgången för att få studenter att lära sig att 

tänka kritiskt beror på handledarens förhållningssätt. Det är viktigt att denne genuint värderar, 

stödjer och arbetar tillsammans med studenten. Severinsson (1996) menar att handledarens 

förhållningssätt beror på till vilken grad denne förberett sig själv för uppgiften genom reflek-
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tion. Förhållningssättet ska bidra till att bland annat utveckla kommunikationskonsten, anam-

ma de attityder en ideal handledare bör ha, skapa ett positivt klimat och motivera till kun-

skapsinhämtning. Severinsson (2001) beskriver att handledarens ansvar är att etablera grund-

tankar som bekräftelse, mening och medvetenhet eftersom denne är moraliskt ansvarig för ge-

nomförandet av handledningen och skapandet av en god relation. Berg och Kisthinios (2007) 

förklarar att handledarna bör stödja sin handledning på teoretiska perspektiv så som fysiska, 

emotionella, intellektuella, spirituella och sociokulturella, men att en fjärdedel av de handle-

dare som ingick i studien tyvärr inte grundade sig på några sådana i verkligheten.  

Litteraturstudien visade att sjuksköterskestudenter upplevde att det fanns faktorer som verka-

de hindrande i handledningen. De kunde ligga hos studenterna själva på så sätt att de inte 

kände sig redo eller mottagliga för handledningen eller på grund av den oro och rädsla inför 

utelämnandet som det innebar att till exempel delta i grupphandledning. Andra hinder kunde 

ligga i en haltande relation där handledaren inte uppfattades vara pålitlig eller engagerad. Tve-

iten (2000, s. 108-111) beskriver att dynamiken i handledning som hålls i grupp är väsentlig 

för att deltagarna ska kunna uppnå avsikten och målet med handledningen. Hon menar också 

att en grupprocess kräver tid eftersom gruppen oundvikligen måste genomgå de stadier som 

kännetecknar den. Leenéer-Axelsson och Thylefors (1991) redogör mer utförligt för gruppens 

dynamik och process. De menar att gruppen måste genomgå bland annat stadier av osäkerhet 

och stadiet att lära känna varandra. Allt eftersom kommunikationen i gruppen utvecklas vågar 

den enskilde mer och då fördjupas relationen i gruppen. De menar också att handledaren har 

en central roll då det gäller att föra gruppen framåt. 

Det som framkom i denna studie var att handledningsbegreppet kan uppfattas på olika sätt 

vilket sammanfaller med beskrivningar av Tveiten (2000, s. 7-12, 30-32). I vissa av de ingå-

ende studierna var handledningen beskriven i samband med den praktiska delen av utbild-

ningen och att den i dessa fall varade så kort tid som tre veckor. I andra studier var handled-

ningen en process som pågick regelbundet under en längre tid och kunde vara ända upp till 

fyra år. Alla studier innehöll beskrivningar av det reflektiva momentet i handledningen. Schön 

(1987, s. 311) beskriver att reflektion inte är något som lärs i en handvändning, utan kräver in-

tensitet och duration långt utöver det normala. Han menar att det därför är angeläget att avsät-

ta tid och rum för reflektionen. Detta var också vad som sågs i denna studie. 

De villkor och förutsättningar som studenterna beskrev avgörande för att handledningen skul-

le ge positiva resultat för utvecklingen av den professionella identiteten uppfattades ligga 
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både på dem själva och på skolan. Myrick och Yonge (2001) menar att de utbildningsansvari-

ga kan bidra med detta genom att inte längre stanna kvar i periferin utan ta klivet in och orga-

nisera handledningen samt skapa rutiner och riktlinjer för denna. Flera studier ger exempel på 

införandet av olika handledningsmodeller i utbildningen. Bland annat föreslår O’Shea och 

Kelly (2007) effektiva stödprogram i slutet av utbildningen samt första tiden som nyutbildad 

sjuksköterska. Arvidsson et al. (2001) förespråkar att handledning ges av tvärprofessionella 

team för att utveckla förståelsen för varandras professioner och för att därmed bidra till bättre 

helhetsvård. Ehrenberg och Häggblom (2007) förordar en handledningsmodell som går ut på 

problembaserad inlärning som stöd för reflektionen, vilken uppfattas som positiv av både stu-

denter och handledare. Jerlock, Falk och Severinsson (2003) ger i sin studie riktlinjer för 

handledning. De belyser att det övergripande målet är att få studenterna att utveckla nödvän-

diga förmågor och tekniker för ett livslångt lärande eftersom de i hela sitt yrkesverksamma liv 

kommer att stöta på situationer där de ställs inför utmaningen att ta det rätta beslutet. Riktlin-

jerna beskriver vad som förväntas av studenten då det gäller sjuksköterskans kompetens och 

personliga kvalifikationer för att försäkra sig om att de kommer att vara redo att möta de krav 

som den framtida professionen förutsätter.  

 

Metoddiskussion 

Avsikten med denna litteraturöversikt var att sammanställa den befintliga kunskap som finns 

över området som handlar om sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och re-

flektion. Andemeningen med en översikt är att ge de tilltänkta läsarna en lättåtkomlig sam-

manfattning av en större mängd data som i sin ursprungliga form hade äskat mycket tid i an-

språk. Kvalitativa studier erbjuder djupa, insiktsfulla och rika beskrivningar av fenomen och 

har för den skull ibland resultat svåra att generalisera. För att öka deras tyngd i praktiken så är 

sammanställning av flera kvalitativa studier inom samma område ett sätt att öka generaliser-

barheten och vidga applicerbarheten (Flemming, 2007). När så kvalitativa studier integreras 

med kvantitativa så kan resultatet bli bredare och mer varierat(Whittemore & Knafl, 2005).  

Litteraturöversikter har funnits länge som en ansats inom forskningen men befinner sig ännu i 

vaggan av utvecklingen. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur genomförandet av en dylik 

ska se ut (Whittemore & Knafl, 2005). Beskrivning av metodförfarandet varierar brett bero-

ende på typ av översikt (Flemming, 2007). En handbok från Cochrane Library (Higgins & 

Green et al., 2006) erbjuder tydliga riktlinjer för översikter baserade på RCT-studier men in-
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nehåller mer knapphändig information om litteraturöversikter som baseras på andra typer av 

studier. Författarna till handboken uttrycker förhoppningar på att det inom en snar framtid 

även kommer att finnas riktlinjer för litteraturöversikter som inkluderar andra typer av studier. 

De menar liksom White och Schmidt (2005) att oavsett typ av översikt är det avgörande att 

noga beskriva tillvägagångssättet. Jag har så tydligt som möjligt beskrivit mitt tillvägagångs-

sätt i alla steg i processen på det sätt som Polit och Beck (2004, s. 435) samt Rolfe (2006) fö-

reslår. Så som White och Schmidt (2005) rekommenderar skrevs en detaljerad projektplan i 

ett första skede, men eftersom processen är dynamisk ändrades dess innehåll allt eftersom jag 

blev mer insatt i ämnet och metodförfarandet. För egen del skrev jag ner mina reflektioner om 

arbetet i form av dagbok, likaså skapade jag om föregående dags dokument och började på ett 

nytt varje dag, för att kunna spåra mina tidigare tankegångar.  

Det finns en risk att en litteraturöversikt ofta blir omfattande eftersom den ska täcka in all till-

gänglig kunskap inom det specifika området (Polit & Beck, 2004, s. 108), men i denna studie 

har jag valt att exkludera de studier från analysen som i granskningsskedet erhöll låg kvalitet 

samt några som erhöll medelkvalitet. Det kan därför innebära att viss data gått förlorad. Lika-

så kan brister i min sökteknik ha bidragit till att all tillgänglig kunskap inte fångats in.  

Green et al. (2006) beskriver att det är viktigt att författaren till en översikt kan sitt ämne. Här 

kan finnas en brist i denna översikt eftersom jag inte anser mig vara expert i ämnet, även om 

jag under studiens gång fått mer och mer kunskaper. Likaså anser jag mig ha bristande kun-

skaper som ”forskare”. Enligt Lloyd Jones (2004) är en annan nackdel med en översikt att 

man inte har direktkontakt med deltagarna i primärkällorna. 

Förutom att litteraturöversikten som metod är ny för mig så finns det fler begränsningar i stu-

diens tillförlitlighet vilka bland annat beror på att jag varit ensam. Översikten har dock grans-

kats och diskuterats vid tre seminarietillfällen, där andra studenter liksom tre handledare del-

tagit. Kollegial granskning är något som föreslås av Polit och Beck (2004, s. 432). Jag försök-

te också kompensera för dilemmat att jag varit ensam genom att i analysen jämföra och sorte-

ra materialet två gånger och på två olika sätt med några dagars mellanrum för att se om det 

påverkade resultatet av denna. Sorteringen gjordes först i Microsoft Word och Excel där da-

tamassan jämfördes mot varandra och placerades i olika grupper. Det andra mer ”gammal-

dags” sättet handlade om att varje enhet fick en egen lapp och så grupperades de manuellt. 

Det senare sättet var aningen mer överskådligt. Då det fanns skillnader från första till andra 
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gången återgick jag till ursprungstexten för att se det större sammanhanget och på så sätt kun-

na se vilken grupp den bäst överensstämde med. 

Som tidigare beskrivits varierar metodförfarandet mellan olika översikter och då särskilt när 

det gäller analysen. Enligt Polit och Beck (2004, s. 696-697) kan analysen göras genom att 

avgöra vilka fynd som har de starkaste empiriska stödet, eller genom identifiering av nyckel-

fynden som svarar mot frågeställningen och så jämföra dem mot varandra. I denna studie an-

vändes det senare där tillvägagångssätt kan liknas vid andra metoder för innehållsanalys 

(Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992). Detta bedömdes lämpligt eftersom övervägande 

del av de i studien ingående artiklarna beskriver upplevelser och erfarenheter. Denna studie 

omfattar dock inte alla de steg som ingår i en innehållsanalys utan följer den beskrivning som 

ges av Whittemore och Knafl (2005). Då det gällde resultaten från de kvantitativa studierna 

användes enbart författarnas beskrivningar och sammanställningar av sina egna statistiska re-

sultat, för att undvika statistisk analys för vilken främst kunskap saknas. 

De grupper som presenterar resultatet är inte helt ”rena”, det vill säga att de i vissa fall går in i 

varandra. Målet har inte heller varit att göra dem helt uteslutande från varandra, utan att skapa 

en överskådlig sammanställning av framkommet resultat utifrån det som uppfattats som de 

viktigaste punkterna. Dessa presenteras i den ordning som de stöds av flest studier av hög 

kvalitet utifrån kvalitetsbedömningen.  

De i studien ingående artiklarna visade på begränsningar i sina egna resultat. Några pekade på 

att studierna var små i och med den kvalitativa ansatsen och att det begränsade studiernas 

överförbarhet. Vissa tog upp att de studenter som ingick i studien och medverkade i interven-

tionen gjorde det för att de var intresserade och att det skulle kunna ha inverkat på det positiva 

resultatet. Skillnader i resultatet av handledningen kunde skönjas som kunde knytas an till 

längden på intervention eller studien, hur länge varje enskild session varade och hur ofta de 

hölls. Ju längre och mer regelbunden handledning desto mer verkade utvecklingen gå framåt 

eftersom de visade på fylligare resultat.  

 

Slutsats 

Handledning och reflektion har i denna litteraturöversikt visat sig ha positiva effekter på den 

personliga och professionella utvecklingen för sjuksköterskestudenter. Denna utveckling skul-
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le kunna tolkas som att komma närmare den egna livsförståelsen, att få en stärkt känslan av 

sammanhang och en fördjupad förståelse för olika situationer. Från studiens resultat kan slut-

satser dras att kvaliteten på handledningen, beroende på dels innehåll, samspel och längd, är 

avgörande för dess resultat och indikerar ett behov av handledning under hela utbildningens 

längd. Genom att erbjuda handledning motiveras de förutsättningar som finns inom studenten 

att komma fram och gör det lättare för denne att finna sin egen väg och sätt att tänka, känna 

och handla i det professionella förhållningssättet. Möjligheten till reflektion under hela ut-

bildningen skulle främja utvecklingen av den professionella identiteten och göra sjuksköters-

kestudenter bättre förberedda inför den dag då de ska stå färdiga som trygga och kompetenta 

sjuksköterskor. Handledning skulle på så sätt direkt vara kopplad till en ökad kvalitet på om-

vårdnaden eftersom den ger en större insikt i det liv som personer med sjukdom samt deras 

närstående lever. I anslutning till detta skulle ett förslag till fortsatta studier vara om effekter 

kan ses på kvaliteten på vården som ges av de nyutexaminerade sjuksköterskor som fått kon-

tinuerlig handledning under sin utbildning. En sådan studie ses gärna som en uppföljning i an-

slutning till en föregående interventionsstudie. Likaså skulle en studie vara befogad vilken är 

fokuserad på skillnaderna i kvalitet på handledningen relaterat till dess längd. 
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Bilaga 1

Översikt över litteratursökning 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

Cinahl 080204 (Peer reviewed) 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
1.  Thesaurus Students, nursing 12846  
2.  Thesaurus Education, nursing 33462  
3.  Thesaurus Clinical supervision 758  
4.  Thesaurus Student supervision 209  
5.  Thesaurus Supervisors and supervision 3441  
6.  Thesaurus Reflection 2471  
7.  Thesaurus Nursing practice 10249  
8.  Thesaurus Professional practice 3762  
9.  Thesaurus Learning OR learning methods 5293  
10.  Thesaurus Life experience OR student experience 4589  
11.  Thesaurus Mentorship 3549  
12.  Thesaurus Preceptorship 1598  
13.  Thesaurus Personality 2196  
14.  Thesaurus Personality development 159  
15.  Thesaurus Self-assessment 2445  
16.  Thesaurus Self-concept 7340  
17.  Thesaurus Self-transcendence 102  
18.  Thesaurus Nursing knowledge OR professional knowledge 4292  
19.  Thesaurus Mental processes 881  
20.  Thesaurus Uncertainty 799  
21.  Thesaurus Narrative OR open-ended questionnaires 4813  
22.  Thesaurus Personal growth 711  
23.  Thesaurus #1 and (#3 or #4 or #5) 168  
24.  Thesaurus #1 and #6 and (#3 or #4 or #5) 7 nr 6 (Severinsson, 1998) 
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Översikt över litteratursökning, forts. 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

Cinahl 080204 (Peer reviewed) 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
25.  Thesaurus #2 and (#3 or #4 or #5) 250  
26.  Thesaurus #2 and #6 and (#3 or #4 or #5) 18 nr 12 (Severinsson, 1998) 
27.  Thesaurus (#1 or #2) and #6 and (#3 or #4 or #5) 20 nr 14 (Severinsson, 1998) 
28.  Thesaurus #1 and #5 78 nr 26 (Nylund & Lindholm, 1999), nr 33 (Severinsson, 1998),  nr 

35 (Holm, Lantz & Severinsson, 1998) 
29.  Thesaurus #1 and #6 229  
30.  Thesaurus #1 and #6 and #22 6 nr 2 (Lepp, Zorn, Duffy & Dickson, 2005), nr 5 (Severinsson, 

1998), nr 6 (Button & Davies, 1996) 
31.  Thesaurus #2 and #4 48 nr 1 (Häggman-Laitila, Eriksson, Meretoja, Sillanpää & Rekola, 

2007) 
32.  Thesaurus #1 and #6 and #22 6 nr 2 (Lepp et al., 2005), nr 5 (Severinsson, 1998), nr 6 (Button & 

Davies, 1996) 
33.  Thesaurus #2 and #6 and #22 3 nr 2 (Severinsson, 1998), nr 3 (Button & Davies, 1996) 
34.  Thesaurus #1 and (#3 or #4 or #5) and (#7 or #8 or #9) 12 nr 1 (Tornøe, 2007) 
35.  Thesaurus #2 and (#3 or #4 or #5) and (#7 or #8 or #9) 17  
36.  Thesaurus (#1 or #2) and (#9 or #10 or #11 or #12) 2681  
37.  Thesaurus (#1 or #2) and (#3 or #4 or #5 or #6) and (#10 or #11 or 

#12) 
136 nr 1 (Häggman-Laitila et al., 2007), nr 77 (Saarikoski & Leino-

Kilpi, 2002), nr 101 (Nylund & Lindholm, 1999), nr 109 (Holm 
et al., 1998), nr 122 (Button & Davies, 1996) 

38.  Thesaurus (#1 or #2) and (#3 or #4 or #5 or #6) and (#13 or #14 or 
#15 or #16 or #17 or #19 or #20 or #22) 

42 nr 5 (Lepp et al., 2005), nr 31 (Severinsson, 1998), nr 34 (Holm 
et al., 1998), nr 41 (Button & Davies, 1996) 

39.  Thesaurus (#1 or #2) and #6 504 nr 13 (Bradbury-Jones, Sambrook & Irvine, 2007), nr 14 
(O’Donovan, 2007) 
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Översikt över litteratursökning, forts. 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

Academic Search 080207 (Peer reviewed) 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
40.  DE Nursing students 1868  
41.  DE Nurses, supervision of - 135  
42.  DE Graduate students, supervision of - 30  
43.  DE Reflection 153  
44.  DE Reflection groups 7  
45.  DE Reflective teaching 51  
46.  DE (Nursing, philosophy) or (nursing practice) or (nursing 

psychological aspects) 
4208  

47.  DE (Mentoring in nursing) or (nursing assessment) or 
(nursing, study and teaching) 

2966  

48.  DE Learning strategies 903  
49.  DE (Intuition) or (life change events) or (lifeworld) 2124  
50.  DE (Personality) or (personality and academic achieve-

ment) or (personality and cognition) or (personality and 
intelligence) or (personality and social intelligence) 

6511  

51.  DE (Self-confidence) or (self-efficacy) or (self-esteem) or 
(self-knowledge, theory of) 

5540  

52.  DE Awareness 818  
53.  DE Narrative analysis  190  
54.  DE #40 and (#41 or #42) 9 nr 5 (Nylund & Lindholm, 1999), nr 7 (Severinsson, 1998), nr 8 

(Holm et al., 1998) 
55.  DE #40 and (#43 or #44 or #45) 0  
56.  DE + FT #40 and reflect* 132 nr 66 (Lindgren, Brulin, Holmlund & Athlin, 2005), nr 86 (My-

rick Yonge, 2004), nr 111 (Nylund & Lindholm, 1999), nr 119 
(Severinsson, 1998), nr 122 (Holm et al., 1998) 

57.  DE #40 and (#46 or #47 or #48) 468  
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Översikt över litteratursökning, forts. 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

Academic Search 080207 (Peer reviewed) 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
58.  DE #40 and (#46 or #47 or #48) and (#49 or #50 or #51 or 

#52) 
4 - 

59.  DE + FT #40 and (#46 or #47 or #48) and identity 6 - 
60.  DE #40 and #46 83 nr 61 (Mikkelsen Kyrkjebø & Rokne Hanestad, 2003) 

PubMed 080208 

61.  MeSH Students, nursing 12686  
62.  MeSH "Education, Nursing" or "Nursing Education Research" 

or "Education, Nursing, Continuing" or "Education, 
Nursing, Graduate" or "Education, Nursing, Baccalau-
reate" or "Education, Nursing, Diploma Programs" 

58450  

63.  MeSH Nursing, supervisory 7289  
64.  FT Supervis* 30770  
65.  FT reflect* 268578  
66.  MeSH "Impulsive Behavior" or "Integrated Advanced Infor-

mation Management Systems" or "Organizational Cul-
ture" or "Quality of Life" 

78439  

67.  MeSH Nursing 181575  
68.  MeSH Learning 198627  
69.  MeSH “Empiricism" or "Life Change Events" or "Nursing 

Methodology Research" or "Thinking" or "Preceptor-
ship" or "Personal Satisfaction" or "Learning" or "Field 
Dependence-Independence" or "Attention" or "Per-
sonal Narratives " 

333588  

70.  MeSH Mentors 4004  
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Översikt över litteratursökning, forts. 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

PubMed 080208 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
71.  MeSH Preceptorship 2673  
72.  MeSH "Personality" or "Personality Inventory" or "Personal-

ity Assessment" 
177696  

73.  MeSH "Self Concept" or "Personal Autonomy" or "Self Effi-
cacy" 

56028  

74.  MeSH Awareness 8164  
75.  MeSH Mental processes 478507  
76.  MeSH Uncertainty 2090  
77.  MeSH Narration 2332  
78.  MeSH #61 and #63 170  

 
79.  MeSH #61 and #63 and (#65 or #66) 19 nr 3 (Lindgren et al., 2005), nr 13 (Nylund & Lindholm, 1999), 

nr 16 (Holm et al., 1998) 
80.  MeSH #61 and #64 and (#65 or #66) 37 nr 8 (Lindgren et al., 2005), nr 22 (Nylund & Lindholm, 1999), 

nr 27 (Severinsson, 1998), nr 29 (Holm et al, 1998) 
81.  MeSH #62 and (#63or #64) and (#65 or #66) 112  
82.  MeSH #62 and (#63 or #64) and (#65 or #66) and #67 95  
83.  MeSH + 

FT
#62 and (#63 or #64) and (#65 or #66) and #67 and ex-
perience 

27  

84.  MeSH (#61 or #62) and (#70 or #71) 1861  
85.  MeSH (#61 or #62) and (#70 or #71) and #74 96  
86.  MeSH (#61 or #62) and (#70 or #71) and #65 and #75 42 nr 8 (O’Donovan, 2007), nr 24 (Myrick & Yonge, 2004), nr 31 

(Öhrling, 2000b) 
87.  MeSH (#61 or #62) and (#64 or #70 or #71) and #65 and (#72 

or #73 or #74 or #76) 
41 nr 11 (O’Donovan, 2007), nr 33 (Nylund & Lindholm, 1999), nr 

34 (Holm et al., 1998) 
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Översikt över litteratursökning, forts. 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

PubMed 080208 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
88.  MeSH (#61 or #62) and (#64 or #70 or #71) and #65 and #67 

and #68 and #69 
19 nr 13 (Severinsson, 1998) 

89.  MeSH (#61 or #62) and #64 and #65 and #77 1  

Cinahl 080210 (Peer reviewed) 

90.  Thesaurus (#1 or #2) and (#3 or #4 or #5 or #6) and #18 30  
91.  Thesaurus (#1 or #2) and (#3 or #4 or #5 or #6) and #21 28 nr 23 (Nylund & Lindholm, 1999), nr 24 (Holm et al., 1998) 
92.  Thesaurus  

+ FT
(#1 or #2) and personal and identity 20 nr 6 (Stockhausen, 2005), nr 12 (Holm et al., 1998) 

93.  Thesaurus 
+ FT

(#1 or #2) and professional and identity 102  

94.  Thesaurus 
+ FT

(#1 or #2) and (#3 or #4 or #5 or #6) and professional 
and identity 

11 nr 3 (Stockhausen, 2005), nr 8 (Holm et al., 1998) 

95.  Thesaurus 
+ FT

(#1 or #2) and professional and identity 137  

96.  Thesaurus 
+ FT

(#1 or #2) and professional and identity and qualitative 39 nr 13 (Crooks et al., 2005), nr 19 (Stockhausen, 2005) 

97.  Thesaurus 
+ FT

#1 and learning and development 478  

98.  Thesaurus 
+ FT

#1 and learning and development and self* 102  

99.  Thesaurus 
+ FT

#1 and learning and development and self* and qualita-
tive 

28 nr 20 (Löfmark & Wikblad, 2001b) 
 

100.  Thesaurus 
+ FT

#2 and undergraduate and nurse 266  
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Översikt över litteratursökning, forts. 

Syfte med sökning: sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledning och reflektion 

Cinahl 080210 (Peer reviewed) 

Söknr *) Sökterm Antal referenser Utvalda referenser 
101.  Thesaurus 

+ FT
#2 and undergraduate and nurse and novice and com-
peten* 

4  

102.  AU Severinsson, E  70 nr 61 (Severinsson, 1998), nr 62 (Holm et al., 1998) 
103.  AU Athlin, E 27 nr 8 (Lindgren et al., 2005) 
104.  AU Tveiten, S 7  
105.  AU Holm, A 29 nr 25 (Holm et al., 1998) 
106.  AU Lindgren, B 21 nr 7 (Lindgren et al., 2005) 
107.  AU Öhrling 10 nr 9 (Öhrling, 2000a), nr 10 (Öhrling, 2000b) 
108.  AU Gillespie, M 21 nr 17 (Gillespie, 2002) 
109.  AU Schön, D 0  
110.  AU Rolfe, G 104  
111.  AU + MH Rolfe, G and (#3 or #4 or #5 or #6) 0  
112.  AU Chabeli 19  
113.  AU Crawford, M 106  
114.  AU Gray, MA  29  
115.  AU Carver, N 12 nr 1 (Carver, 2007) 
116.  AU Johns, C 66  
117.  AU Löfmark, A 7 nr 5 (Löfmark, 2001b) 
118.  AU Shields, E 7 nr 4 (Shields, 1995) 

 

*) Thesaurus (Ämnesord i Cinahl utvalda från sökorden: nursing students, nursing education, supervision, reflection, nursing, learning, experience, mentorship, preceptor-
ship, personality, self*, uncertainty och narrative), DE (Deskriptorer, ämnesord i Academic Search utvalda från sökorden: nursing students, nursing education, supervision, 
supervisor, reflection, nursing, learning, experience, mentorship, personality, self* och narrative), FT (Sökord i fritext), MeSH (Ämnesord i PubMed utvalda från sökorden: 
nursing students, nursing education, supervis*, reflect*, nursing, learning, experience, mentorship, preceptorship, personality, self*, awareness, mental processes, uncer-
tainty och narrative), AU (Författare)

 



 
 

Bilaga 2 

Översikt över analyserade studier (n=22) 
Författare  
År 
Land 
 

Syfte Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 
 

Huvudfynd/ 
Resultat 

Kvalitet 

Bradbury-Jones, C., 
Sambrook, S., &  
Irvine, F. 
2007 
Storbritannien 
 

Att utforska betydelsen av “empo-
werment” hos sjuksköterskestuden-
ter i relation till upplevelser under 
klinisk verksamhet. 

Kvalitativ 
 

66 sjuk-
sköterske-
studenter 

Data samlades in från 
skriftliga berättelser/  
Innehållsanalys  
 

Uppmuntrande handledare har en 
avgörande roll för att studenten ska 
känna autonomi och därmed förhöjd 
självkänsla och motivation. 

Hög 

Button, D., &  
Davies, S. 
1996 
Storbritannien 

Att beskriva betydelsen av nyttan av 
att använda loggbok som ett verktyg 
för självvärdering och reflektion. 

Kvalitativ 
interventionsstudie 

13 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
skriftliga berättelser/  
Deskriptiv analys 

Användandet av loggbok rekom-
menderas som ett flexibelt verktyg 
för att hjälpa studenten att tydliggö-
ra sina upplevelser för att erhålla 
professionell kunskap. 
 

Medel 

Carver, N.,  
Ashmore, R., &  
Clibbens, N. 
2007 
Storbritannien 

Att undersöka studentens syn, åsik-
ter och upplevelser av att få grupp-
vägledning. 

Kvalitativ 
prospektiv inter-
ventionsstudie 

32 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
bandinspelade intervjuer 
i grupp/ 
Kvalitativ manifest inne-
hållsanalys. 

Studenterna tyckte att gruppvägled-
ning är bra och värdefull men att 
särskilt gruppvägledning också 
framkallar rädsla och oro. 
 
 

Hög 

Chirema, K.D. 
2007 
Storbritannien 

Att undersöka nyttan av att använda 
reflektionsdagbok för att främja re-
flektion och lärande hos sjukskö-
terskestudenter. 
 
 

Kvalitativ 
interventionsstudie 

42 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
skriftliga berättelser samt 
intervjuer/  
Innehållsanalyser 
 

Skriftlig reflektion kan användas för 
att påvisa om det finns ett reflektivt 
tänkande samt som ett passande 
verktyg för att främja reflektion och 
lärande. 
 
 
 

Hög 
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Översikt över analyserade studier (n=22), forts. 
Författare  
År 
Land 
 

Syfte Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 
 

Huvudfynd/ 
Resultat 

Kvalitet 

Crooks, D., Carpio, 
B., Brown, B., 
Black, M.,  
O’Mara, L., &  
Noesgaard, C. 
2005 
Kanada 
 

Att undersöka innebörden och ut-
vecklingen av professionellt själv-
förtroende hos sjuksköterskestuden-
ter. 

Kvalitativ 6-10 studen-
ter i varje 
grupp. Antal 
grupper? 

Data samlades in från 
bandinspelade intervjuer i 
grupp/  
Kvalitativ manifest inne-
hållsanalys 

Studenter känner att de får ökad 
kunskap, teori och bättre förmåga 
att tänka kritiskt. De känner sig 
bättre förberedda genom det stöd 
som grupphandledning gav. 

Medel 

Gillespie, M. 
2002 
Kanada 

Att utforska och beskriva sjukskö-
terskestudenters upplevelser av 
samt effekten av relationen med lä-
raren och hur den påverkar inlär-
ning i klinisk utbildning. 
 

Kvalitativ 8 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
ostrukturerade intervjuer 
och en fokusgrupp/  
Konstant jämförelseana-
lys 

Resultatet beskriver lärarens och 
andra faktorers inflytande på stu-
dent - lärarrelationen.  

Hög 

Holm, A-K.,  
Lantz, I., & 
Severinsson, E. 
1998 
Sverige 

Att beskriva och analysera sjukskö-
terskestudenters upplevelse av ef-
fekterna av processorienterad 
gruppvägledning. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
interventionsstu-
die 

80 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
frågeformulär med slutna 
frågor och öppna frågor/  
Jämförelseanalys för ana-
lys av kval. data. A 3-
faktor- analys med vari-
maxrotation för kvantita-
tiv data. 
 
 
 
 
 
 

Det finns ett samband mellan effek-
terna av gruppvägledning och sjuk-
sköterskestudenters utveckling av 
sjuksköterskeidentiteten. 
 
 
 

Hög 
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Översikt över analyserade studier (n=22), forts. 
Författare  
År 
Land 
 

Syfte Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 
 

Huvudfynd/ 
Resultat 

Kvalitet 

Häggman-Laitila, 
A., 
Eriksson, E., 
Meretoja, R., 
Sillanpää, K., & 
Rekola, L. 
2007 
Finland 
 

Att utveckla en modell för vägled-
ning under klinisk utbildning, base-
rar på bland andra studenters upp-
levelser. 

Kvalitativ 6 sjukskö-
terskestu-
denter (samt 
7 sjukskö-
terskor, 6 
chefer och 8 
lärare) 

Data samlades in från in-
tervjuer med respektive 
grupp/ 
Kvalitativ innehållsana-
lys 

Vägledning har inflytande på stu-
denters professionella och person-
liga utveckling och uppfattning om 
den framtida sjuksköterskeidentite-
ten. 
 
 
 

Hög 

Lepp, M., & Zorn, 
C.R., 
Duffy, PR., & 
Dickson, R.J. 
2005 
USA 
 

Att beskriva svenska och ameri-
kanska sjuksköterskestudenters 
upplevelser av delta i gruppvägled-
ning (vidoekonferens) samt att föra 
reflektionsdagbok. 
 

Kvalitativ 
interventionsstu-
die 

10 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från re-
flektionsdagböcker/ 
Fenomenologisk dataana-
lys 

Gruppvägledning uppmuntrar stu-
denterna till att reflektera över sig 
själva, transitionen från student till 
sjuksköterska samt över professio-
nen 

Medel 

Lindgren, B., 
Brulin, C.,  
Holmlund, K., & 
Athlin, E. 
2005 
Sverige 
 

Att undersöka sjuksköterskestuden-
ters uppfattning och tillfredsställel-
se av gruppvägledning i klinisk ut-
bildning. 

Kvantitativ 
interventionsstu-
die 

43 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
frågeformulär/ 
Statistisk dataanalys 
(SPSS) 

Studenterna kände att gruppväg-
ledningen var viktig som ett stöd 
under utbildningen och ville fort-
sätta med den som färdiga sjukskö-
terskor. 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Översikt över analyserade studier (n=22), forts. 
Författare  
År 
Land 
 

Syfte Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 
 

Huvudfynd/ 
Resultat 

Kvalitet 

Löfmark, A., &  
Wikblad, K. 
2001 
Sverige 

Att beskriva vilka faktorer som 
sjuksköterskestudenter fann under-
lättande och hindrande för lärandet 
under den kliniska utbildningen. 

Kvalitativ 47 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
dagböcker/ 
Innehållsanalys 

Studenterna upplevde att det var 
viktigt att få möjlighet till ansvar 
och själständighet, samt att få feed-
back. Hindrande faktorer var bl.a. 
att inte bli tilltrodd. Dessa faktorer 
påverkar utvecklingen av sjukskö-
terskeidentiteten. 
 

Hög 

Mikkelsen Kyrk-
jebø, J., 
& Rokne Hanestad, 
B. 
2003 
Norge 

Att beskriva nyttan av att använda 
ett personutvecklingsprojekt för 
sjuksköterskestudenter med därtill 
ökad kunskap och förmåga. 

Kvantitativ 
interventionsstu-
die 

44 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Resultatet visar att studenterna 
hade förbättrat sina vanor och sin 
livsstil och att denna typ av stöd 
var till fördel i framtida klinisk 
verksamhet. 
 
  

Hög 

Myrick, F., & 
Yonge, O. 
2004 
Kanada 

Att undersöka upplevelsen av hand-
ledning och dess betydelse för för-
höjningen av kritiskt tänkande i 
sjuk-sköterskeutbildningen. 
 

Kvalitativ 
interventionsstu-
die 

10 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
bandinspelade semistruk-
turerade intervjuer/ 
Konstant jämförelseana-
lys 

Upplevelsen av handledning utgör 
en komplex process, vilken sker i 
den dynamiska relationen mellan 
student och handledare. Den är av-
görande för ökningen av det kritis-
ka tänkande hos studenten. 
 

Hög 

Nylund, L., & 
Lindholm, L. 
1999 
Finland 

Att avväga vilka etiska faktorer 
som är avgörande för vägledning i 
klinisk utbildning. 

Kvalitativ 57 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
skriftliga berättelser/ 
Latent innehållsanalys 

Studenterna har både positiva och 
negativa upplevelser från handled-
ning. Om de etiska faktorerna 
övervägs i handledningssituatio-
nerna ökar studenternas etiska tän-
kande. 

Hög 
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Översikt över analyserade studier (n=22), forts. 
Författare  
År 
Land 
 

Syfte Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 
 

Huvudfynd/ 
Resultat 

Kvalitet 

O’Donovan, M. 
2007 
Irland 

Att förstå nyttan med reflektion för 
psykiatrisjuksköterskestudenter, 
samt att förstå dessa studenters upp-
fattning av reflektion som ett läro-
instrument under klinisk utbildning. 
 

Kvalitativ 
Grounded theory 

5 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
djupintervjuer/  
Konstant jämförelseana-
lys 

Studenter använder reflektion un-
der klinisk utbildning i varierande 
omfattning. Den underlättar deras 
inlärning. 

Medel 

Saarikoski, M., & 
Leino-Kilpi, H. 
2002 
Finland 
 

Att beskriva studenters uppfattning 
av lärandet i den liniska utbildning-
en samt av vägledning. 

Kvantitativ 
interventionsstu-
die 

416 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
frågeformulär/ 
Deskriptiv statistisk ana-
lysmetod 

Relationen mellan handledaren är 
den viktigaste komponenten i hand-
ledningen. 
 

Hög 

Severinsson, E. 
1998 
Sverige 
 

Att beskriva effekterna av ett sys-
tematiskt vägledningsprogram för 
sjuksköterskestudenter. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
interventionsstu-
die 

29 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
frågeformulär med både 
öppna och slutna frågor/ 
Kvalitativ jämförelseana-
lys för kvalitativ data och 
faktoranalys med vari-
maxrotation för kvantita-
tiv data 
 

Vägledningen leder till individuell 
utveckling och en sammansmält-
ning av kunskap som hjälper till att 
knyta samman teori och verklighet. 

Hög 

Shields, E. 
1995 
Irland 
 

Att undersöka om studenter uppfat-
tar reflektion som ett hjälpmedel för 
inlärning, om de utvecklar reflekti-
va kunskaper och vilken typ av in-
lärning som har fördelar av reflek-
tionen. 

Kvalitativ 11 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
bandinspelade semistruk-
turerade intervjuer/ 
Tematisk innehållsanalys 

Resultatet visar att studenterna vär-
derar reflektionen som ett sätt att 
erhålla kunskap och att den leder 
till beteendeförändringar, problem-
lösningstänkande samt personlig 
och professionell medvetenhet och 
därmed förbättrad omvårdnad. 
 

Medel 
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Översikt över analyserade studier (n=22), forts. 
Författare  
År 
Land 
 

Syfte Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 
 

Huvudfynd/ 
Resultat 

Kvalitet 

Stockhausen, L.J. 
2005 
Australien 
 

Att beskriva de avgörande händel-
ser som sjuksköterskestudenter re-
flekterar över under sin kliniska ut-
bildning. 

Kvalitativ 40 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
ostrukturerade gruppdis-
kussioner samt anteck-
ningar/ 
Latent innehållsanalys 

Resultatet visar att sjuksköterskan 
har en avgörande roll för studen-
tens upplevelse av den kliniska er-
farenheten. Studenten börjar forma 
sin personliga och professionella 
identitet. 
 

Hög 

Tornøe, K.A. 
2007 
Norge 
 

Att beskriva implementeringen av 
ett väglednings- och värderingssy-
stem baserat på att föra loggbok 
under klinisk utbildning. 

Kvalitativ 
Interventionsstu-
die 

28 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
semistrukturerade fråge-
formulär/ 
Innehållsanalys 

Loggbok hjälper till att förbättra 
kvaliteten på vägledningen och 
göra relationen i vägledningen mer 
dynamisk. Den hjälper därför till 
att stärka studentens möjligheter till 
personlig och professionell utveck-
ling. 
 

Hög 

Öhrling, K., & 
Rahm Hallberg, I. 
2000a 
Sverige 
 

Att klargöra sjuksköterskestuden-
ternas upplevelse av handledning i 
klinisk utbildning. 

Kvalitativ 17 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
bandinspelade intervjuer/ 
Fenomenologisk herme-
neutisk analysmetod 

Studentens känsla av att våga lita 
på sig själv, röra sig mot ökad 
kompetens och ansvarstagande kan 
uppmuntras genom handledarens 
förhållningssätt. 
 

Hög 

Öhrling, K., & 
Rahm Hallberg, I. 
2000b 
Sverige 
 

Att belysa sjuksköterskestudenters 
erfarenhet och upplevelse av hand-
ledning och relationen med handle-
daren i klinisk utbildning. 

Kvalitativ 17 sjukskö-
terskestu-
denter 

Data samlades in från 
bandinspelade intervjuer/ 
Fenomenologisk herme-
neutisk innehållsanalys 

Studenternas uppfattning om det 
centrala i handledning är att skapa 
ett rum för lärande där reflektionen 
innebär att nå djupare förståelse. 
 

Hög 
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