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1 INLEDNING 

I Finland innan 1960-talet utfördes sjuksköterskeutbildningen inom sjukhusen. Under 1960-

talet började utbildningen omformas och den förflyttades till läroinrättningar, för att erbjuda en 

teoretisk bakgrund till det praktiska utförandet inom yrkesrollen som sjukskötare. På 1990-talet 

flyttades ansvaret beträffande utbildningen till yrkeshögskolor. En väsentlig andel av utbild-

ningen 2014 inom Europa består av olika praktikperioder, vilket ger studeranden en identitet 

för sin yrkesroll och erbjuder möjligheten att anknyta den teoretiska kunskapen med den prak-

tiska delen av arbetet. Resultatet av en praktikperiod baseras på de pedagogiska färdigheter 

arbetstagarna på praktikplatsen bemästrar. (Karvinen, 2014, s. 1) 

 

Intresset för detta arbete väcktes på basis av diskussioner med studeranden och handledaren 

under och efter diverse praktikperioder. I diskussionerna framkom bland annat att: personkemin 

inte alltid fungerar och spända situationer mellan handledare och studerande kan uppstå. Hur 

och varför uppstår dylika situationer samt vad påverkar? Hur kommer det sig att så många olika 

studeranden upplever praktikperioder på olika sätt och varför upplever handledarna likadant?  

Ett av många svar kan bland annat innefatta varierande kvalitet på en praktik period, frustration, 

motstridiga känslor, samarbetsförmågor samt personkemi på basis av förståelsen av studien. 

Eftersom det ofta förekommer liknande diskussioner efter varenda avklarad praktikperiod 

stärktes intresset för att fördjupa kunskapsområdet inom frågan, vilket blev grunden för detta 

arbete. Idén om detta arbete presenterades till Östra Nylands räddningsverk våren 2014. Östra 

Nylands räddningsverk visade ett starkt intresse för ett dylikt arbete vilket gjorde att de gjorde 

en beställning på detta arbete och ett skriftligt avtal gjordes mellan skribenten och Östra Ny-

lands räddningsverk. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att varenda gång en studerande påbörjar en ny praktik är det som 

om den skulle börja ett nytt jobb, ett jobb som bedöms och utvärderas. Studeranden har en 
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begränsad samt relativt kort tidsperiod att finna sin roll på praktikplatsen och i arbetsuppgif-

terna. Förutom ovan nämnda faktorer skall studeranden ännu visa att den klarar av att utföra 

det arbete som behövs inom den roll studeranden åtagit sig. Det kan vara svårt för en studerande 

att tillämpa teorin i praktiken, hur det står på papper och hur det tar sig i uttryck i verkligheten. 

Detta är faktorer som en studerande får kämpa med under en praktikperiod. Trots att handleda-

ren känner till sin arbetsmiljö och omgivningen är det prehospitala arbetet oförutsägbart. Hand-

ledaren skall kunna handskas med en studerande i samband med den vardagliga arbetsbördan 

utan varken lönetillägg eller extra förmåner för den extra arbetsinsats de gör. Däremot skall 

handledaren förutom sina yrkeskunskaper även bemästra kunskap över handledning, handled-

ningsprocesser och olika handlednings metoder. 

 

Eftersom arbetet innefattar ett väldigt brett område som omfattar breda kunskaper både inom 

medicin, psykologi samt praktiska färdigheter kommer arbetet till en viss mån vara avgränsat 

på grund av resurs brister. De handledare som deltar i studien är för tillfället i arbetslivet och 

de studeranden som deltar i studien är akutvårds studerande. 

 

2 DESIGN 

 

Detta arbete är en kvalitativ studie då studien baserar sig på upplevelser (DePoy & Gitlin, 1999, 

s. 161). Den teoretiska bakgrund detta arbete baseras på är de direktiv som Social- och Hälso-

vårdsministeriet har publicerat och lagen som gäller under en praktikperiod. 

 

Skribenten för detta arbete har en tidigare erfarenhet som baserar sig på innehållet ur kursen 

”Vetenskapsteori och metodik” som pågick under hösten 2013 i Nylands svenska yrkeshögs-

kola - Arcada med Eivor Wallinvirta som kurs examinator och modellen för genomförande av 
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undersökningar som presenteras av Carlsson (1991, s. 17-19). Arbetets struktur som Carlsson 

presenterar är klar och tydligt att följa och därmed lätt att tillämpa för detta arbete. 

 

Arbetsprocessens olika skeden delas in i idé-, prövnings-, tolknings- och rapporteringsfasen. 

Till idé fasen tillhör probleminvertering, litteraturgenomgång och en undersökningsplan. Pröv-

ningsfasen innefattar val av undersökningsmetoder, insamling av data och bearbetning av data. 

Tolkningsfasen omfattar slutsatser av undersökningen, att relatera resultaten till den tidigare 

forskningen och relatera till tidigare teorier. Rapporteringsfasen utgörs av en redovisning av 

själva arbetet. (Carlsson, 1991, s. 17-18) 

 

 

Figur 1 Arbetsprocessens skeden enligt Carlsson (1991, s. 17-18) 

 

Idé fasen

Prövnings-
fasen

Tolknings-
fasen

Rapporterings-
fasen
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3 TEORETISK BAKGRUND 

  

Som den teoretiska grunden för detta arbete är de direktiv Social- och hälsovårdsministeriet 

angett för en praktikperiod inom hälsovårdsbranschen samt bestämmelser ur Finlands lag. Di-

rektiven publicerades av Social- och hälsovårdsministeriet 2003, eftersom det inte utkommit 

nyare rekommendationer efter dessa kommer detta material att användas. 

 

Till en väsentlig del av utbildningen inom Social- och hälsovårds branschen tillhör ett flertal 

praktikperioder som utgör en viktig andel av studierna. Enligt Utbildningsstyrelsens direktiv 

skall en sjuksköterskestuderande utföra minst 57 studieveckor av sin studieperiod på praktik 

för att kunna bli beviljad sin yrkesexamen. Syftet med en praktikperiod är att utbilda stu-

deranden till sitt blivande yrke. Alla enheter som tillhör Social- och hälsoministeriets område 

har som uppgift att försäkra att varenda praktikperiod erbjuder tillräckligt med inlärningsmöj-

ligheter. Ett annat kriterium för en praktikperiod är att handledningen skall motsvara stu-

derandens behov och uppfylla de kriterier som det är meningen att studeranden skall lära sig 

under sin praktikperiod.  Studerandena skall lära sig att tillämpa teorin i praktiken samt att lära 

sig de mest väsentliga arbetsuppgifterna i enlighet med deras studieinriktning. Förutom att 

kunna tillämpa teorin i praktiken befordras även att studerande skall utvecklas i sin yrkesroll.   

(Heinonen, 2004, s. 13, 16) 

 

3.1 Lagstiftning beträffande praktikperioder 

 

I detta kapitel presenteras en del av lagstiftningen som är anknuten till en praktikperiod 

arrangerade av en yrkehögskola. Här presenteras bland annat syftet med en 

yrkehögskoleutbildning, studerandens rättigheter till en trygg inlärningsmiljö, lagen om 
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behörighetsvillkor för arbetstagare samt skyldighet att kunna och lära sig nya saker under sin 

arbetskarriär. 

 

Målet för studierna 7 § ( 3.3.1995/256) 

 

Målet med studierna är att studeranden skall få en omfattande helhetsbild om uppgiftsområdets 

ställning, arbetslivet och göra studeranden förtrogen med studieinriktningens teoretiska 

grunder, kommunikation samt sådana språkkunskaper som avses väsentliga för utförandet av 

yrket. Studeranden bör bemästra sådana språkkunskaper i svenska och finska som fodras av 

statstjänstemän enligt § 8. Studeranden skall lära sig både praktiska och teoretiska kunskaper 

som fodras till arbetet. Enligt §7 är målet med praktiken är att genom handledning göra stu-

deranden förtrogen till praktiska arbetsuppgifter med central betydelse för utbildningen. Stu-

deranden skall kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska situationer. 

(Justitieministeriet, 1995, § 7-8) 

 

Trygg studiemiljö 24 a § (12.8.2011/953) 

 

Studeranden har rätt till en trygg studiemiljö. Det hör till skolans uppgift att ställa upp regle-

ringar inför praktikperioder beträffande uppförande, trygghet samt trivsel. Innehavaren till vä-

sentlig information gällande en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga, som är vä-

sentlig för studierna, har rätt att överlämna informationen trots sekretessbestämmelserna till 

rektorn för yrkeshögskolan eller den lärare som ansvarar för inkommande eller pågående prak-

tikperiod. (Justitieministeriet, 2003) 

 

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950256?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=h%C3%A4lsov%C3%A5rd%20studerande#a256-1995
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030351?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=skola%20praktik#a12.8.2011-953
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Indragning av studierätten 25 a § (12.8.2011/953) 

 

Studeranden kan mista sin studierätt genom att upprepade gånger äventyra en annans hälsa och 

säkerhet eller göra det en gång allvarligt. Dessutom kan studeranden mista studierätten även 

om studeranden visar sig vara olämplig för yrket under en praktikperiod. I enlighet med 25 b 

§ (12.8.2011/953) har yrkeshögskolan rätt att kräva ett straffregisterutdrag av studeranden ifall 

praktiken förutsätter arbete bland minderåriga. 

 

Ifall praktiken förutsätter arbete med minderåriga kan yrkeshögskolan dra in studierätten om 

det behövs i ett syfte att skydda de minderåriga ifall studeranden tidigare har dömts för brott. I 

enlighet med 25 d § (12.8.2011/953) som handlar om bestämmelser över narkotika test har 

läroinrättningen rätt att kräva ett narkotika test ifall det finns starka misstankar om att stu-

deranden allvarligt äventyrar säkerheten genom sitt beteende. (Justitieministeriet, 2003) 

 

 

Lag om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 10§ 

(29.4.2005/272) 

 

Förutom att personen har en korrekt utbildning till sitt yrke befordras även en tillräcklig ledar-

skapsförmåga och kännedom inom branschen för att kunna utföra sin uppgift. Dessutom har 

yrkesutövaren rätt till att få vidare utbildning för sin uppgift (Justitieministeriet, 2005). I detta 

fall har en handledare eller blivande handledare rätt att få information och skolning beträffande 

ledarskap och handledning inom det prehospitala fältet.  

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030351?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=skola%20praktik#a12.8.2011-953
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030351?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=skola%20praktik#a12.8.2011-953
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030351?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=skola%20praktik#a12.8.2011-953
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Skyldighet gällande fortbildning 5§ (30.12.2010/132)  

 

Sjukvårdsdistriktet, kommunen samt de anställda har en skyldighet att delta i fortbildning inom 

hälso- och sjukvården. Fortbildningen skall basera sig på personalens grundutbildning, arbets-

uppgifternas innehåll samt beroende på hur krävande arbetet är. (Justitieministeriet, 2010, §  

37) 

 

Inom hälsovårdsarbetet 30.12.2010/1326 

 

En arbetare inom hälsovården har som plikt att vara medveten om olika parters rättigheter. Detta 

inkluderar den service som hälsovården erbjuder, vilka rättigheter patienten har samt vilka rät-

tigheter man själv har som arbetstagare. Personalen inom Social-och hälsovårdssektorn är även 

skyldiga att samarbeta med andra enheter inom samma sektor samt veta vad som tillhör de 

andra enheternas uppgifter. (Justitieministeriet, 2010, §40, §44) 

  

Arbetsskyddslagen 23.8.2002/738 

 

Arbetsskyddslagen gäller för arbetstagare, studerandens arbete i samband med sin utbildning 

samt arbetsverksamhet för personer som vårdas eller förvaras på vårdinrättningar eller dylika 

anstalter. Arbetsgivaren är skyldig att med nödvändiga åtgärder skydda arbetstagarnas säkerhet 

och hälsa i arbetet. Ovanliga och oförutsägbara situationer ligger utanför arbetsgivarens ansvar. 

Arbetsgivaren skall övervaka åtgärder gällande arbetstagarnas säkerhet och hälsa i en nödvän-

dig utsträckning. Arbetsgivaren har dock en plikt att fortgående ge akt för säkerheten av utfö-

randet av arbetet, arbetsmiljön samt arbetsklimatet. (Justitieministeiret, 2002,  §2, §4, §8) 
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Arbetsgivaren har som uppgift att förutse arbetstagarna med tillräcklig information gällande 

risker inom arbetet. Arbetstagaren har rätt till att få en grundläggande introduktion till arbetet, 

arbetsplatsen, arbetsredaskapen och arbetsförhållandena. Utbildning beträffande reglerings-och 

rengörningsarbeten skall ges åt arbetstagaren. Vid behov skall kompletterande under och 

handlednig ges. Arbetstagaren har rätt att av arbetsgivaren få ändamålsenlig personlig 

skyddsutrustning. Arbetsgivaren skall skaffa till arbetstagarnas förfogande ändamålsenliga 

hjälpmedel för utförande av arbetet.  (Justitieministeiret, 2002, § 14-15)  

 

Till arbetstagarens allmänna skyldigheter hör att iaktta föreskrifter och anvisningar på 

arbetsplatsen gällande säkerheten. Arbetstagaren skall även iaktta renlighet, omsorgsfullhet och 

ordning på arbetsplatsens utrustningen som arbetsförhållandena förutsätter. Arbetstagaren 

sörjer för sin egen samt övriga arbetstagares säkerhet och hälsa. (Justitieministeiret, 2002, § 18) 

 

Arbetstagaren har rätt att vägra utföra sin arbetsuppgift ifall arbetet medför allvarlig fara. Vid 

sådana fall skall arbetsgivaren informaras om saken snarast möjligen. Rätten att vägra utföra 

arbetet kvarstår tills arbetsgivaren avlägsnat riskfaktorerna eller då arbetsgivaren sett till att 

arbetet han utföras så säkert som möjligt. (Justitieministeiret, 2002, §23)  

 

 

3.2  Personalens och handledarens ansvar 

 

Personalen uppmuntras av Social- och hälsovårdsministeriets direktiv att ha till sitt förfogande 

basinformation om handledande av en studerande under en praktikperiod. Till 

informationsmaterialet rekommenderas det att det finns information om skolningar, 



 

 

16 

 

inlärningssätt, handledningssätt, bas information om praktikperioden samt praktikens mål. 

(Heinonen, 2004,s.18)  

 

 

Figur 2 Sammarbetsprosessen för en praktik (Heinonen, 2004, s. 14).  

Eftersom bild texten är på finska finns den svenska översättningen nedan: ”Yhteistyö”– samarbete, ”opettaja” – lärare, 

”ohjaaja” – handledare, ”oppimisen ohjaus” – handledning i inlärning, ”opiskelija” – studerande, ”suunnittelu” – planering, 

”harjoittelu” – praktik, ”opiskelijan ammatillinen kasvu” – studerandens proffesionella tillväxt.   

 

En studerande bör handledas till att hantera och anpassa sig till grunderna i arbetet, 

arbetsprinciper samt att arbeta på basis av etiska grunder. Under praktikens lopp skall 

handledaren stöda studeranden i inlärningsprocessen och uppmana studeranden både att 

självmant ta reda på information, till att bemästra ett kritiskt tänkande samt att fatta beslut inom 

arbetet. Personalen och handledaren skall fungera som experter inom deras arbetsområde. 

Handledaren skall kunna förstå olika situationer och studerandens gränser, kombinera och 

bedöma komplicerade situationer samt kunna prioritera och värdesätta olika situationer. 

Handledaren skall även genom att ta i beaktande de förutsättningar och krav som ställts på dem 

lösa problem som uppkommer. (Heinonen, 2004, s. 20, 24) 
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En handledare skall fungera som en obsreverare, bedömare, lärare, lyssnare, kontollerare, 

frågeställare, rådgivare, lärare och som en som kan bli lärd. Det befodras av en handledare att 

vara närvarande och till studerandens befogande, att stöda studeranden att tro på sig själv och 

växa inom sin yrkesroll. Det faller både på studeranden och handledarens ansvar att 

målsättningarna för praktiken uppfylls. (Heinonen, 2004, s. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Översatt figur från finska till svenska som kartlägger handledarens roll (Heinonen, 2004, s. 32). 

 

3.3 Studeranden, skolan och läraren – ett samspel 

 

Studeranden har som plikt att under sin praktikperiod lära sig, ställa frågor, förbättra sina svag-

heter och lära sig det mest centrala i vad yrket kräver. Studeranden bör ställa upp individuella 

målsättningar åt sig själv för att kunna utvecklas inom sin blivande yrkesroll. Studeranden har 

Rekommendation 6. Handledaren 

 Handledaren informerar, känner igen, bedömer och utvecklar 

o in- och utlärnings förmågor 

o värdesättningar som en professionell arbetstagare och 

o egna mål för att fungera som handledare 

 Handledaren utvecklar fortlöpande sina utlärnings-, handlednings- och utvärde-

rings förmågor. 

 Handledaren använder sig av varierande handledningstekniker, som kan vara 

o varierande deltagare i handledningssituationerna 

o personlig handledning (handledare – studerande) 

o teamhandledning (handledare – lärare – studerande) 

o grupphandledning (handledare – lärare – flera studerande) 

o jämförande handledning (studerande emellan) 

o nät handledning (användning av internet) 

 Handledaren skall känna igen olika handledarroller i olika skeden av praktiken. 

 Handledaren tar i beaktande regleringar om arbetssäkerhet som gäller stu-

deranden.  
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som ansvar att se till att kraven för praktiken uppfylls. En del studeranden finner det svårt att 

kunna koppla ihop teoretisk kunskap till praktiska situationer. En anpassning till praktikplatsen 

och personalen krävs av studeranden. Studeranden skall bekanda sig med den 

föhandsinformation som finns till förfogande inför praktiken för att underlätta handledningen. 

Behovet av handlening är större vid början av en praktikperiod och avtar under praktikens gång 

ifall praktiken fortlöper som den skall. (Heinonen, 2004, s. 27)   

 

Studeranden skall utföra sin praktik utan arbetskoppling och avgiftsfritt för studeranden. 

Tidpunkterna för praktikperioderna kan infalla vid ett olämpligt tillfälle med tanke på andra 

skolarbeten eller studerandens privata livssituation vilket påverkar praktikens förlos   Under en 

praktikperiod skall studeranden utvecklas både fysiskt och psykiskt (Heinonen, 2004, s. 17). 

Med grunderna från yrkeshögskoleutbildningen skall studeranden kunna känna igen 

problematiska situationer och kunna lyfta fram den väsentligaste informationen. Studeranden 

skall kunna bemästra både teoretisk kunskap, hur det fungerar i verkligheten och hurdan taktik 

det lönar sig att vidta i olika situationer(Heinonen, 2004, s. 25-26). Till skolans plikt hör att 

fylla de krav och regulationer som ställts på ifråga varande utbildnings program inom Social- 

och Hälsovårdsbranschen. Det är yrkeshögskolorna som bestämmer målen med praktiken samt 

erbjuder handledning åt studeranden från yrkeshögskolan (Heinonen, 2004, s. 16).  

 

Det tillhör lärarens uppgift att förse studerandena med tillräckligt information inför praktiken, 

både teoretiskt och praktiskt. Praktikperioden skall fastslås så att den är tillräckligt lång i inlär-

ningssyfte. Läraren skall kunna handleda studeranden att lättare kunna tillämpa teorin i prakti-

ken. Då läraren sänder ut sina elever på en praktikperiod skall läraren försäkra sig om att stu-

deranden bemästrar grunderna i vårdandet (Heinonen, 2004, s. 27). Läraren skall ställa upp en 

inlärningsplan samt målsättningar för praktiken i samarbete med handledare. Under praktikens 

lopp skall läraren kartlägga och erbjuda situationer för studeranden att utvecklas. Läraren skall 

regelbundet upprätthålla kontakt med praktikanten och handledaren samt delta i handledningen 

i enlighet med målsättningen. Det hör till lärarens uppgift att delta i praktik bedömningen och 
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ta itu med eventuell problematik ifall sådant förekommer (Heinonen, 2004, s. 21) . Eftersom 

alla parter har sin uppgift gällande en praktikperiod bör det även finnas informations utbyte 

medan alla inblandade parter. Ju bättre informationsflödet löper mellan alla inblandade parter 

desto mer tillfredsställda är alla av situationen. Dessutom är det bra ifall personalen på praktik-

platsen är medvetna om att det kommer att komma en studerande till dem (Heinonen, 2004, s. 

17-18). 

 

En positiv inställning för praktiken, ett trevligt bemötande av studeranden på praktikplatsen 

samt en väl utvecklad praktikplan är faktorer som påverkar praktikperioden positivt. En positiv 

inställning mellan handledaren, studeranden och läraren gynnar en praktik. Det studerandena 

upplevt som de två mest centrala faktorerna för inlärning under en praktikperiod har varit 

praktikplatsens arbetsatmosfär samt handledarens ledarskapsförmågor. Ett gott 

kommunikationsflöde mellan alla inblandade parter under en studerandes praktikperiod stöder 

till en lyckad praktikperiod. Faktorer som påvisats påverka handledningens kvalitet är ifall 

handledaren deltar på handeldningsskolningar, dimensionering av handledarens 

arbetsuppgifter, dimensionering av arbetsenhetens uppgifter, samt förändringar i arbetsmiljön 

och underhåll av arbetsmiljön som exempelvis en reparation. (Heinonen, 2004, s. 17, 19)   

 

I rekommendationerna för att uppnå en kvalitativ prakik nämns etiska principer, praktikplatsens 

arbetsfilosofi, kunskap över alla medparters rättigheter och vård enligt de aktuella 

vårddirektiven. Studeranden skall få vara med och samarbeta med de andra på arbetsplatsen. 

En inblick i praktikplatsens principer- och värdesättning är även en viktig faktor för att uppnå 

en lyckad praktikperiod. Till de etiska principer på en praktikplats hör att patienten har rätt till 

en god vård, självbestämmande rätt och ett rättvist bemötande. Dessutom skall man respektera 

andra individer i sin omgivning, vara samarbetsvillig och sträva efter en positiv arbetsatmosfär. 

Inom vårdverksamheten skall alla inblandade parter vara medvetna om patienternas och 

klienternas rättigheter. Alla inblandade parter skall även visa respekt för de andras privata 
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angelägenheter. Det skall finnas en respekt för en själv men även gentemot patienter eller 

klienter ifrån andra kulturer eller av annan tro. (Heinonen, 2004, s. 23)  

 

De olika inlärningssätten och de individuella behoven som studeranden hat är en utmaning för 

handledaren och praktikplatsen. För att få resultat av handledningen bör handledningen 

motsvara studerandens förväntningar, fylla de målsättningar som ställts inför praktiken eller 

erbjuda reflektion mellan inlärning och erfarenhet. Allt baserar sig på relationen mellan 

handledaren och studerandens samarbete. Påverkande faktorer för en praktikperiod är 

skiftesbyte, arbetsatmosfär och tillit. Genom en lyckad relation mellan en handledare och en 

studerande ökar studerandens yrkesmässiga tillväxt och anknytning till yrket. Under praktikens 

lopp bör studeranden uppmuntras att utvecklas och att tolerera de osäkerheter som finns 

förknippade med osäkerheten. Studeranden har ett behov av att stöd och värdesätta sig själv 

och sin egna kunskap och sina egna handfärdigheter (Heinonen, 2004, s. 29). Ett ömsesidigt 

humant tänkande främjar relationen mellan handledaren och studeranden och därmed 

upplevelsen av praktikensförlos  En god relation mellan studeranden och handledaren påverkar 

även hur studeranden förhåller sig gentemot de andra på arbetsplatsen och patienterna. 

(Heinonen, 2004, s. 29, 33-34) 

 

3.4 Problem beträffande en praktikperiod 

 

Eftersom alla handledare och studerande är olika individer, beter sig på olika sätt, lär sig på 

olika sätt och har olika mycket kunskap blir det en praktikperiod en utmaning för alla 

inblandade parter. Vid en handledning uppkommer spända situationer, olika sinnesställningar 

och handledaren måste kunna tolerera studerandens osäkerhet, kritiska tänkande samt problem 

som uppstår i relationen. Den personliga relationen kan även påverkas av utomstående faktorer 

så som den nuvarande livssituationen. De påverkande faktorerna kan även finnas på 
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arbetsplatsen ifall arbetsbelastningen på praktikplatsen är stor, fysiska eller psykiska 

förändringar håller på att ske eller exempelvis en reparation av arbetsutrymmet. Ett annat kan 

vara kommunikations brist antingen inom arbetsplatsen eller mellan arbetsplatsen och skolan. 

Det är inte endast handledaren i sig som behöver utveckla sina färdigheter gällande en 

praktikant utan alla inblandade parter. (Heinonen, 2004, s. 33-34) 

 

4. LITTERATURSÖKNING 

 

De kriterier som ställdes upp vid början av litteratursökningen var att forskningsartiklar skulle 

sökas med sökord på svenska, finska eller engelska samt att materialet skulle vara skrivna på 

något av de ovannämnda tre språken. Övriga krav var att artiklarna inte skulle vara äldre än 15 

år gamla då sökningen gjordes och att materialet skulle handla om studeranden inom hälso-

vårdssektorn. Det önskvärt vid urvalet av forskningsmaterialet att artiklarna skall härstamma 

från så många olika delar av världen som möjligt, för att uppnå ett bredare perspektiv i studien. 

 

Litteratursökningen påbörjades i mitten av maj 2014 och avslutades i slutet av september 2014. 

De databaser som användes vid sökningen var Google Scholar, Medic, PubMed samt Academic 

Search Elite and Chinal (EBSCO). Sökorden som bland annat användes vid litteratursökningen 

var på svenska; förväntningar, studerande, handledare, ambulanssjuköterska, förstavård, 

handledning, på finska; vaatimukset, opiskelija, harjoittelija, ohjaaja, ensihoito, ohjaaminen, 

och på engelska; supervisor, student, perceptee, perceptror,  emergency nurse, practice, 

prehospital field, perception. Orden använder i olika kombinationer i strävan efter att hålla 

sökningsresultaten inom begränsat antal fynd. Mer om litteratursökningen finns i litteratussök-

ningstabellen (se bilaga 1).  

 



 

 

22 

 

Sju relevanta artiklar valdes ut varav sex av dem uppfyllde alla kriterier. Eftersom en artikel 

ansågs innehålla relevant information för detta arbete inkluderades även denna forskningsarti-

kel i arbetet, även om den var äldre än förväntat. Alla utvalda forskningsartiklar för arbetet var 

skrivna och publicerade på engelska. De sju valda artiklarna härstammar från olika länder; 

Amerika, Australien, Finland, Nya Zealand, Storbritannien och Sverige. Vilket resulterar i att 

strävan att få forskningsartiklar från olika länder lyckades.  

 

5. FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

I detta stycke presenteras en sammanfattning av de olika forskningsartiklarna som nämndes i 

litteratursökningskapitlet. Forskningsöversikten skall ge läsaren en helhetsbild, förståelse samt 

kunskap om forskningsområdet. Synvinkeln på forskningsområdet baserar sig ur ett kliniskt 

perspektiv.  

 

5.1 Handledaren – en rollfigur för studeranden  

 

Handledaren fungerar som en förebild åt studeranden beträffande yrkes utförande, vilket bland 

annat inkluderar bemötande och vård av patienter under en praktikperiod. Handledaren bör be-

mästra egenskaper så som bemötande av alla involverade parter inom arbetet, det vill säga den 

övriga personalen, studeranden, patienter, patientens anhöriga samt övriga myndigheter 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 25-27). En god handledare bör behärska en god teoretisk 

kunskap och en god praktisk kunskap inom arbetet samt ha erfarenhet av yrket. En handledare 

bör vara bunden till sin roll att handleda (Haggerty, et al., 2012, s. 30). Kunskap gällande hand-

ledningsprocessen och förmåga att ge och ta emot kritik är viktiga egenskaper för en handledare 



 

 

23 

 

att hantera (Byrd, Hood, & Youtsey, 1997, s. 347). Det är viktigt för handledare att ha förståelse 

för studerandens förväntningar av en praktikperiod och hur förväntningarna skiljer sig ifrån vad 

som erbjuds under ifråga varande praktikperiod (Brown, et al., 2011, s. 26). 

 

Handledaren fungerar som en förebild för studeranden. Handledaren bör anpassa utlärningen 

enligt studerandens behov för att garantera att studeranden lär sig under praktiken. Handled-

ningen skall även anpassas i förhållande till studerandens studieinriktning samt kunskapsbas 

(Brown, et al., 2011, s. 27). Kontrollhantering är en egenskap en handledare måste hantera då 

handledaren bär ansvar både för studerandens och patientens bästa (Öhrling & Rahm Hallberg, 

2000, s. 32). Handledaren bör kunna kartlägga en studerandes nivå både teoretiskt och praktiskt. 

Kartläggningen av en studerandes kunskap är dock svår eftersom praktikperioderna oftast är 

korta och under en begränsad tid (Corlett, 2000, s. 503). Handledaren bör ha en god förmåga 

av att observera olika situationer och bör kunna tolka dem rätt. Till observationsförmågan hör 

även att kunna kartlägga behovet av närhet som studeranden behöver och kunna kontrollera 

olika situationer på distans, så som hantering och administrering av läkemedel. Handledaren 

bör kunna försäkra sig om studerandens kunskap i olika situationer (Öhrling & Rahm Hallberg, 

2000, s. 28, 32). En handledare bör dessutom kunna avgöra när en studerande är kapabel att 

utföra en uppgift och när studeranden inte är kapabel till att utföra en uppgift i verkligheten 

(Norri-Sederholm, et al., 2014, s. 151).  

 

Handledaren bär ett stort ansvar under en praktikperiod både för den egna arbetsplikten och för 

studerandens prestationer (Hilli, et al., 2014, s. 565). Att vara kapabel att ge och ta ansvar är en 

viktig förmåga för en handledare att bemästra. (Koontz, et al., 2010, s. 243). Tålamod krävs av 

en handledare för att kunna ge tid och rum åt studeranden både gällande teoretisk inlärning och 

utförande av praktiska uppgifter. Handledaren skall ständigt uppmuntra studeranden samtidigt 

som handledaren bär ansvar över studerandens utförande av uppgifter (Öhrling & Rahm 

Hallberg, 2000, s. 29) . En handledare skall vara adekvat, fungera som lärare för studeranden 

men även som lärling. Förutom detta skall handledaren kunna hantera olika situationer (Koontz, 



 

 

24 

 

et al., 2010, s. 242). Handledaren skall vara lugn för att främja upplevelsen av trygghet hos 

studeranden. Handledaren skall finnas i närheten av studeranden och finnas till studerandens 

förfogande vid behov. Det rekommenderas att handledaren visar en gång hur den brukar utföra 

olika aktiviteter varefter det blir studerandens tur följande gång i handledarens närvaro. 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 28) 

 

Studeranden behöver handledaren närvarande som fysiskt och mentalt stöd vid utförandet av 

praktiska uppgifter, detta beroende på vilken utvecklingsnivå studeranden bemästrar. Det tillhör 

även handledarens uppgift att dela med sig relevanta tips för att stöda studerandens utveckling 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). Det är viktigt för handledaren att komma ihåg hur det 

var att vara studerande varav handledaren upplevs som mer stödande och förstående (Koontz, 

et al., 2010, s. 243-244). Handledaren skall ständigt aktivera studeranden på olika sätt för att 

minska på studerandens nervositet (Brown, et al., 2011, s. 27). Öhrling et al. (2000, s.  32) 

konstaterade att handledare som väcker diskussion med sin studerande är mer uppskattade av 

studeranden. Handledaren skall dessutom erbjuda stöd genom att ge olika alternativ, lösningar 

och hjälp med det praktiska utförandet av uppgifter (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32).  

 

Tillit gentemot studeranden är väsentligt för att uppnå en lyckad praktikperiod (Öhrling & 

Rahm Hallberg, 2000, s. 30). En praktikperiod påverkas negativt ifall praktikplatsen valt ut en 

handledare åt en studerande som inte fått utbildning i den egentliga handledningsprocessen eller 

att handledaren saknar motivation för att ta emot och handleda en studerande. Förutom avsak-

nad av motivation hos handledaren påverkar även arbetsbördan och olika komplikationer som 

uppstår inom arbetet samt olika livssituationer negativt på en praktikperiod. (Haggerty, et al., 

2012, s. 30)  
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5.2 Studerandens uppfattning av en praktikperiod 

 

Studeranden utför en praktik för att bygga upp en helhetsbild över den kliniska verksamheten 

på enheten. Studeranden förstärker sin kliniska kompetens genom praktikperioder, vilket där-

med leder till ökad självsäkerhet inom det kliniska området samt minskar gapet mellan den 

teoretiska och den praktiska kunskapen (Byrd, et al., 1997, s. 344, 350). Längden på studierna 

påverkar studerandens teoretiska kunskapsbas och handfärdigheter. Kunskapen att skilja mellan 

relevant och irrelevant information påverkas även av studerandens utveckling inom den kom-

mande yrkesrollen (Koontz, et al., 2010, s. 240-241).Praktikanten bör informeras om en hand-

ledares eventuella arbetsbörda innan de påbörjar sin praktikperiod för att öka ödmjukhet och 

förståelse gentemot handledarens situation. (Haggerty, et al., 2012, s. 30). Studeranden bör för-

stå att handledaren är närvarande i inlärningssyfte för studeranden. Studeranden skall även vara 

medvetna om de mål som är utsatta för ifråga varande praktikperiod och skriva individuella 

målsättningar åt sig före praktikperiodens början (Brown, et al., 2011, s. 26-27).  

 

Studeranden föredrar att utföra en praktik inom en positiv arbetsatmosfär. Studeranden har ett 

behov av att bli bemött och behandlad med respekt, känna sig uppskattad och bli inkluderad 

som en del av arbetsgemenskapen. En studerande är mer belåten över sin praktikperiod ifall de 

får vara med och utföra olika uppgifter och ifall de får ett gott bemötande och blir accepterade 

som en del av arbetsmiljön. Trots detta måste studeranden få vara sig själv med sina egna per-

sonlighetsdrag under praktikperioden (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). Studeranden 

blir oftast under de första dagarna av en praktikperiod överbelastad av information. (Öhrling & 

Rahm Hallberg, 2000, s. 30). Första dagen av en praktikperiod rekommenderas vara en intro-

duktionsdag där studeranden bekantar sig med sin nya praktikmiljö. En grundläggande intro-

duktion till praktikplatsen och dess arbetsuppgifter hör till det viktigaste för studeranden och 

bör därmed utvecklas mera på praktikplatserna (Brown, et al., 2011, s. 27). 
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Praktikanten är medveten om sin begränsade kunskap och kapacitet. Osäkerhet och ett behov 

av att få inlärningsmöjligheter och erfarenhet är en del av studerandens inlärningsprocess 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30,32). Handledaren har en speciellt viktig roll att vara 

närvarande och erbjuda stöd för studeranden då denna utför uppgifter utanför sitt egna bekväm-

lighetsområde. Sådana uppgifter kan utan handledarens stöd kännas ångestfyllda (Koontz, et 

al., 2010, s. 242). Det är viktigt att studeranden medger åt handledaren ifall nervösa situationer 

uppstår (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30). Då studeranden utför en stor del av aktivite-

terna under praktikperioden minskar nervositeten (Brown, et al., 2011, s. 27). Studeranden be-

höver ansvar och tillit, det är bevisat att ett ökat ansvar även ökar studerandens självsäkerhet 

inom yrket (Koontz, et al., 2010, s. 244). Studeranden har ett behov av att rapportera vad den 

gjort åt handledaren då den utfört en uppgift. Studeranden har även ett behov av att få bekräf-

telse och stöd av sin handledare (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32).  

 

Studeranden har ett behov av att gå tillbaka till den teoretiska kunskap studeranden bemästrar 

och relatera den till olika situationer, som praktikanten upplever under en praktikperiod. 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). En praktikperiod utvecklar studerandens problemlös-

ningsförmåga i och med att studeranden ständigt måste tillämpa teorin i praktiken (Corlett, 

2000, s. 499). Det är viktigt för studeranden att kunna tillämpa sin kunskap och reflektera över 

olika situationer efter en utförd uppgift (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 28). Praktikanten 

behöver tid och rum för inlärning, detta betyder att handledaren bör ge plats åt studeranden 

samtidigt som studeranden bör uppleva miljön som trygg. Genom en trygg praktikmiljö lär sig 

studeranden och mognar till sin kommande yrkesroll varav studeranden uppnår sin profession-

ella yrkeskompetens. Det är viktigt för studeranden att känna sig bekväm i sin omgivning under 

en praktik. Plats, tid och trygghet är nyckelorden för goda inlärnings möjligheter (Öhrling & 

Rahm Hallberg, 2000, s. 30). En öppen arbetsatmosfär ger möjligheter för en kvalitativ prak-

tikupplevelse och möjlighet för studeranden att ta del av arbetsatmosfären som indirekt bidrar 

till en aktiv inlärning för studeranden. Trots detta upplever studeranden det svårt att fatta beslut 

under en praktikperiod. (Brown, et al., 2011, s. 26-27) 
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Studeranden har ett behov av utvärdering med både lärare och handledare närvarande. Prakti-

kanten har ett behov av att få bekräftelse på framsteg som gjorts under praktikperioden (Öhrling 

& Rahm Hallberg, 2000, s. 32). Ifall en studerande inte blir uppmuntrad av personalen under 

en praktikperiod kan studeranden känna sig värdelös, sårbar och olämplig till yrket på grund av 

brist på erfarenhet (Brown, et al., 2011, s. 27). Övergångsfasen från att vara en lärande stu-

derande och en arbetande studerande kan uppfattas som svårt och förvirrande för studeranden. 

(Koontz, et al., 2010, s. 240) 

 

Innovation är en egenskap hos studeranden som påverkar praktikperioden i en positiv bemär-

kelse (Brown, et al., 2011, s. 26). Ifall en studerande upplever att handledaren inte är kompetent 

inom sin yrkesroll eller rollen som handledare kan studeranden även ta lärdom från en dylik 

situation genom sin personliga utveckling. Det är viktigt för studeranden att vara positivt in-

ställd inför och under en praktikperiod. (Koontz, et al., 2010, s. 243) 

 

5.3 Kommunikation och relation 

 

Relationen mellan handledare och studerande är nyckeln till en lyckad praktikperiod (Koontz, 

et al., 2010, s. 244). En viktig faktor för en lyckad praktikperiod baserar sig bland annat på 

kommunikationen mellan handledaren och studeranden (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 

30). Det är viktigt med en ömsesidig kommunikation mellan handledaren och studeranden för 

att ge en möjlighet för handledaren att kunna kartlägga studerandens kunskap och anpassa sitt 

handledningssätt till praktikanten (Brown, et al., 2011, s. 27). Det är ofta svårt att bygga upp en 

bra relation med en studerande under en kort och begränsad tidsperiod (Corlett, 2000, s. 499, 

502). 
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Under en utvärdering av en praktikperiod bör studeranden ta del av vad som har gått bra, för-

ändringsmöjligheter, vad studeranden bör öva mer på under praktikperiodens lopp och ifall nå-

got saknas ifrån studerandens utveckling (Koontz, et al., 2010, s. 243-244) . Det betonas att 

sociala färdigheter och kommunikation mellan olika parter involverade under en praktikperiod 

borde utövas mera (Brown, et al., 2011, s. 27). 

 

5.4 Tillämpa teoretisk kunskap i praktiken 

 

Skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap känns störst för studeranden. Det problema-

tiska under en praktikperiod är då studeranden upplever att den teori de lärt sig i skolan inte 

direkt reflekterar den verklighet som de upplever under sin praktikperiod (Corlett, 2000, s. 500-

501). Utförandet av praktiska färdigheter kan kännas komplicerat för studeranden varav det är 

praktikperiodens syfte att lära hur yrket och handfärdigheterna utförs i verkligheten (Koontz, et 

al., 2010, s. 244). Speciellt yngre studeranden har ett behov av att i början av sin utbildning ha 

mer praktiska övningar varefter de går igenom teorin bakom övningarna. Många studeranden 

anklagar sina lektorer för att inte vara a jour med sina yrkeskunskaper. Det är meningen att 

läroanstalten skall bjuda in arbetstagare och handledare från arbetslivet som föreläsare beträf-

fande realistiska ämnen samt deras aktuella vårdåtgärder. En relevant genomgång av klinisk 

kunskap minskar gapet mellan teori och praktik för praktikanten. (Corlett, 2000, s. 500-501, 

504) 

 

Det har tidigare nämnts att kommunikationen mellan studeranden och handledaren är viktig för 

att kunna reflektera över olika situationer. Diskussioner är mer givande för studeranden och 

binder starkare den teoretiska kunskapen till erfarenhet (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 

25). Det är viktigt för handledaren att komma ihåg att ett skiftes arbete i sig upplevs som tungt 
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för studeranden. Handledaren behöver även minnas att studeranden ofta glömmer bort viktiga 

delar av teorin då de utsätts för test (Corlett, 2000, s. 502-503). 

 

5.5 Relationen mellan studerande och handledare 

 

Personifiering mellan studeranden och arbetspersonalen anses vara en viktig faktor för att er-

bjuda möjligheter för studeranden att bemöta handledaren på ett naturligt vis, varav stu-

derandens välmående ökar på praktikplatsen (Brown, et al., 2011, s. 26). Både handledaren och 

studeranden skall vara positivt inställda för kliniskt arbete och få en känsla av tillfredsställelse 

av yrket (Haggerty, et al., 2012, s. 30).  

 

En helhet som inkluderar omtänksamhet, närvaro och en god hälsa i ett ömsesidigt förhållande 

mellan praktikant och arbetstagare på en praktikplats är viktigt för att bilda en god relation 

(Koontz, et al., 2010, s. 242). Omsorg och ömsesidig respekt är en förutsättning för en god 

atmosfär och ett gott kamratskap mellan handledaren och studeranden (Hilli, et al., 2014). Det 

är viktigt att relationen har en positiv anda (Brown, et al., 2011, s. 26). Att dela med sig av 

personlig information ökar känslan av trygghet i relationen. Tryggheten innebär även det att 

medparterna kan bemöta varandra som individer (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 31). 

 

Värdesättningar, kommunikationssätt samt ospecifika förväntningar kan påverka förväntning-

arna på den andra parten i relationen. Friktion i relationen mellan handledaren och studeranden 

kan leda till meningsskiljaktigheter mellan patientvård, beslutsfattande, arbetssätt och arbets-

strategi (Byrd, et al., 1997, s. 348). En stödande inlärningsmiljö och ömsesidig kommunikation 

förebygger friktion i relationen (Brown, et al., 2011, s. 22). Ett gott samarbete medför en trygg 
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arbetsmiljö och ett stärkt självförtroende inom relationen (Byrd, et al., 1997, s. 350). Handle-

daren kan uppleva det svårt att acceptera sin roll ifall studeranden är svagt förberedd inför sin 

praktikperiod. En fungerande relation och kunskap över vad de olika rollerna som handledare 

och studerande innebär är viktig kunskap för handledningsprocessen (Byrd, et al., 1997, s. 349). 

 

 

Tillit är ett av de väsentligaste orden inom relationen mellan studeranden och handledaren. Stu-

deranden behöver överträffa sig själv genom att utföra uppgifter på egen hand varav stu-

deranden tänker sig igenom hela händelseförloppet självständigt. Ett större ansvarstagande från 

båda parterna betyder dock inte mera frihet (Koontz, et al., 2010, s. 243). Acceptans från per-

sonalen är viktig under en praktikperiod gentemot en studerande. Det är viktigt för personalen 

att bli påminda om deras egna svagheter då de själva började arbeta inom det kliniska området 

(Koontz, et al., 2010, s. 244). Involverande av studeranden, personifiering och innovation utgör 

45 % av de faktorer som påverkar studerandens tillfredställdhet (Brown, et al., 2011, s. 26). Att 

studeranden känner sig som en del av personalen, spenderar tid med handledaren, får bekanta 

sig med utrustningen, öva praktiska handfärdigheter och vara med vid utförandet av arbetet 

bidrar till att studeranden har en mer positiv inställning till praktiken. Erfarenheter och uppdrag 

ses som inlärningsmöjligheter både från studerandens och handledarens sida. (Koontz, et al., 

2010, s. 242). 

 

Den viktigaste faktorn enligt Byrd et alt. (1997,s.347,349) är en positiv attityd gentemot både 

inlärning och utlärning under en praktikperiod. Studeranden har ett behov av att få prata med 

sin handledare för att lära sig. Då studeranden vill reflektera över något tillsammans med hand-

ledaren anses det vara en tryggande faktor att utföra diskussionen i en lugn omgivning. En del 

studeranden kan känna sig tvungna att ställa frågor till sin handledare under diskussioner för att 

visa engagemang (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 25, 30-31). Vid diskussioner är kunskap 

beträffande studerandens inlärningsområde en kritisk faktor för relationen mellan handledare 
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och studerande. Det har visat sig att diskussioner i samband med andra arbetstagare gör prakti-

ken mer meningsfull och givande med tanke på variation och studeranden uppnår ett bredare 

perspektiv av arbetet. Öppna och glada personer har i allmänhet lättare att ställa frågor och 

upplever praktikperioden i helhet som mer lyckad (Koontz, et al., 2010, s. 242-243). Sociala 

färdigheter, självsäkerhet, flexibilitet, professionell inställning och förväntningar på arbetsbör-

dan är individuella egenskaper som gynnar relationen mellan handledare och praktikant. Dessa 

egenskaper är faktorer som bidrar till känslan av samhörighet i relationen. (Byrd, et al., 1997, 

s. 344). 

 

5.6 Olikheter i förväntningar på en praktikperiod 

 

Studeranden och handledaren har olika syn på en praktikperiod och vad som anses vara viktigt 

under inlärningsperioden. Hur en person tolkar olika situationer är individuell och baserar sig 

på personlighet, omgivning, värdesättning samt erfarenhet. De viktigaste faktorerna för en 

lyckad praktikperiod är förmågan att ge och ta emot kritik, kunskap om handledningsprocessen, 

klinisk kompetens samt att personen lämpar sig till uppgiften  (Byrd, et al., 1997). Det finns 

stora skillnader mellan studerandens och handledarens förväntningar av en praktikperiod. Stu-

deranden förväntar sig i allmänhet mer av en praktikperiod och vad de får ut av praktiken i 

jämförelse med handledaren. Förväntningarna varierar innan, under och efter en utförd praktik. 

(Brown, et al., 2011, s. 22, 25-26). 
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Figur 4 Figuren är tagen ur Byrd et alt. (1997,s.350).   

Bilden jämför hur en handledares förväntningar på en praktikperiod skiljer sig från en studerandes. De primära egenskaperna 

en handledare anser vara viktiga under en praktikperiod är förmågan att ge och ta emot kritik. De primära egenskaperna en 

studerande anser vara viktiga under en praktikperiod är kunskap över handledningsprocessen samt kompabilitet.  

 

Byrde et alt. (1997, p 347-348) kartlade förväntningar inför en praktikperiod påpekade att stu-

deranden och handledaren är delvis av direkt motsatta åsikter. Handledarna prioriterade egen-

skaper som att kunna ge och motta kritik medan det rankades som den minst viktiga faktorn 

hos studeranden. Studerandena prioriterade kunskap beträffande handledningsprocessen samt 
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kompabilitet. Övriga faktorer som visade sig ha motsatt prioritet mellan handledare och stu-

deranden var klinisk kompetens, kunskap, adekvat personal samt motivation. En studerande 

och handledare närmar sig en praktikperiod med olika perspektiv. (Byrd, et al., 1997, s. 347-

348) 

 

5.7 Faktorer som påverkar en praktikperiod negativt 

 

Brist på saker att göra från studerandens sida så som få uppdrag eller få situationer att utöva 

praktiska färdigheter och irritation från handledarens sida påverkar även praktikperioden nega-

tivt. Nedsatt tillit i relationen mellan handledaren och studeranden påverkar praktikperioden 

negativt. Negativa samtalsämnen och händelser minskar på studerandens självsäkerhet. Det är 

viktigt att beskåda negativa händelser ur ett positivt perspektiv både för praktikanten och hand-

ledaren (Koontz, et al., 2010, s. 243-244). På grund av att man inte har kartlagt rollerna för alla 

involverade parter i en praktikperiod kan det uppstå missuppfattningar gällande olika ansvars-

områden (Byrd, et al., 1997, s. 350-351). Praktikperioden påverkas negativt då studerande inte 

blir bemötta i enlighet med deras förmågor av handledaren och personalen (Brown, et al., 2011, 

s. 26-27). 

 

En stor del av studerandens koncentration fästs vid tekniska färdigheter och vid patient doku-

mentation och inte till det egentliga vårdandet. För lite praktiska övningar i handfärdighet från 

studerandens sida påverkar en praktikperiod negativt eftersom praktikanten inte upplever att 

den fått ut så mycket som den skulle kunna få. Ifall handledaren är osäker kan det uppstå pro-

blem i relationen mellan studeranden och handledaren på grund av nedsatt tillit. (Koontz, et al., 

2010, s. 243) 
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6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte med denna studie är att kartlägga både handledarens och studerandens förväntningar samt 

behov för att uppnå en så lyckad praktikperiod som möjligt. Studiens avsikt är att framhäva 

olikheter som uppstår ur handledarnas och studerandenas perspektiv, ifall det uppkommer olika 

synpunkter beträffande samma ämne är syftet med studien att poängtera denna information för 

att öka förståelsen bland de inblandade parterna. Examensarbetet fokuserar på relationen mellan 

studeranden och handledaren samt vilka förväntningar de båda parterna har gällande en prak-

tikperiod. Dessutom kommer arbetet att behandla vilka komplikationer som kan uppstå under 

en prehospital praktikperiod med en diskussion över hur man eventuellt kunde lösa problema-

tiken. Kommunikation och ödmjukhet är två av många väsentliga begrepp gällande förhållandet 

mellan en studerande och dess handledare.  

 

För att komma fram till ett så riktgivande resultat som möjligt kommer forskningsfrågorna att 

lyda på följande vis: 

 

1. Hur skiljer sig en handledares och en studerandes förväntningar under en prehospital 

praktikperiod?  

2. Vad måste medparterna ge av sig själva för att uppnå en lyckad prehospital praktikpe-

riod? 

3. Vilka komplikationer kan uppstå i relationen mellan en handledare och en studerande 

under en prehospital praktikperiod? 

 

Avsikten med forskningsfrågorna är att kartlägga syftet med ifråga varande studie. För att få 

svar på studiens frågeställningar kommer det göras en kvalitativ studie som innefattar två 
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gruppintervjuer Den ena gruppen består av studeranden och den andra gruppen består av hand-

ledare. 

 

7 METOD 

 

Syftet med detta arbete är att kartlägga upplevelser och förväntningar inför en prehospital prak-

tik och därför valt att använda en kvalitativ metod. Informationen för arbetet samlas in genom 

gruppintervjuer med handledare från det prehospitala området och akutvårdsstuderande som 

avklarat minst en prehospital praktikperiod eftersom dessa kriterier lämpar sig bäst för studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjun kommer att struktureras enligt Kvales (1997,s.79-80) mo-

dell. 

 

Kvale (1997,s.35) presenterar olika aspekter av en kvalitativ forskningsintervju. Bland 

aspekterna nämns nyckelord som känslighet, positiv upplevelse, mening, deskriptivitet och fo-

kus, vilka presenterar denna studies synsätt. Känsligheten ger en möjlighet för informanten att 

uttala sig på eget vis med egna känslor och kunskap beträffande intervjuns tema. Den positiva 

upplevelsen uppnås främst på basis av en välplanerad och genomförd intervju som skall upp-

fattas som en givande och berikande upplevelse för den intervjuade. Meningen med studien är 

att skribenten tolkar de centrala teman som uppkommer under intervjun. Ett deskriptivt synsätt 

innebär att studien strävar efter att framhäva nyanserade beskrivningar av olika synvinklar ur 

informantens livsvärld. Denna kvalitativa studie har ett fokus på att få studiens frågeställningar 

besvarade. 
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7.1 Kvalitativ gruppintervju 

 

Forskningsintervjun kommer att basera sig på sju stadier. Tematisering, planering, intervju, ut-

skrift, analys och verifiering samt rapportering. Under tematiseringsfasen kartläggs varför och 

vad som bör klargöras innan man börjar strukturera upp intervjun. Vid planeringsskedet tar man 

i hänsyn till vilken information man vill få ut av intervjun. Under intervjun bör man ta i beak-

tande bland annat personerna, omgivningen och de etiska aspekterna. Utskriftsfasen innebär att 

man transkriberar den intervju man gjort. I analysen kategoriserar man den transkriberade in-

tervjun i centrala tema för att sedan kunna hitta de egentliga problemområdena som uppstår, 

transkriberingen finns till åskådning i bilaga 5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet pre-

senteras i verifieringsfasen. Rapporteringen innebär att sammanfatta resultatet av studien för-

knippat med den vetenskapliga forskningen. (Kvale, 1997,s.79-80, 84-86).  

 

 

Figur 5 Forskningsintervjuns sju stadier enligt Kvale (1997,s.79-80)  
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Den största delen av den arbetsprocess som presenterats ovan kommer inte att presenteras i sin 

helhet i detta arbete då det är så kallat sidoarbete och förberedelser för att arbeta fram den 

eftersträvade informationen. Under planeringsfasen har ett brev till informanterna färdigställts 

(se bilaga 3) och två olika intervjumanus utformats (se bilaga 4). Utskriftfasens andra del, den 

kategoriserade transkriberade intervjun, kommer presenteras i bilaga 5. Nedanstående kapitel 

nio till elva representerar verifieringsfasen.  

 

Intervjufrågorna baserades på Kvale (1997,s.121-125) direktiv över hur man skall strukturera 

en intervju så att de besvarar studiens frågeställning. Intervjuerna skiljer sig från varandra, be-

roende på vilken informant grupp intervjun gäller. Till Kvales (1997,s.121-125) kriterier för en 

kvalitativ intervju tillhör att informanten skall kunna besvara spontant på frågorna med rele-

vanta svar. Kortare frågor anses vara bättre eftersom informanternas svar blir längre. Det är bra 

ifall intervjufrågorna väcker diskussion bland informanterna. En pilotintervju gjordes för att 

höja på kvaliteten av intervjun. Efter pilotintervjun lades en fråga till intervjun så att intervjun 

skulle besvara studiens frågeställningar. 

7.2 Innehållsanalys 

 

Analysmetoden för denna studie är en innehålls analys som baserar sig på meningskoncentre-

ring enligt Giorgis metod (1975,s.96) . Denna metod lämpar sig bäst för denna studie då studien 

eftersträvar att kartlägga erfarenheter och medföra verklighetstrogna, exakta och relevanta re-

sultat samt lämpar sig för vetenskapligt bruk med psykologi som inriktning. Analysmetoden 

koncentrerar innebörden från intervjuerna till mer enhetliga och väsentliga innebörder. Intervju 

frågorna är öppna och korta vilket gör att ifråga varande analysmetod lämpar sig ypperligt för 

denna studie.  
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Kvale (1997,s.175-177) presenterar en femstegs-modell för meningskoncentrering enligt Gior-

gis (1975,s.95-96) analysmetod. Först uppmanar Giorgi (1975,s.95) att skribenten skall läsa 

igenom svaren på intervjun för att bilda en helhetsuppfattning över resultaten. Sedan skall man 

transkribera informantens meningsenheter, varefter man kategoriserar dem i olika tema som 

beskriver den egentliga meningsenheten. Det är viktigt att informantens svar tolkas utan fördo-

mar och ur informantens synvinkel. Fjärde steget baserar sig på att ställa frågor till de etablerade 

meningsenheterna som besvarar undersökningens syfte. Det femte steget baserar sig på att sam-

manbinda intervjuns centrala teman i en deskriptiv utsaga. 

 

Figur 6 Femstegsmodellen för analysmetoden enligt Giorgi från (Kvale, 1997,s.177). 

 

7.3 Avgränsningar av arbetet 

 

Då detta arbete har begränsat med resurser kommer det att reflektera över arbetets kvalitet, 

validitet och reliabilitet. Handledarna som deltar i intervjun är den personal från Östra Nylands 

räddningsverk som befinner sig närvarande då intervjun utförs. Dessutom deltar studerande från 

akutvårdsprogrammet i intervjun. Eftersom det skulle bli för resurs belastande att samla ihop 
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studeranden från hela landet eller en specifik region, för att delta i intervjun, kommer stu-

deranden som deltar i detta arbete att vara från Yrkeshögskolan Arcada. Deltagandet i intervjun 

är frivilligt för dem som fyller kriterierna för att delta. 

 

Förutom att arbetet har en begränsad mängd av informanter finns det en utsatt tidsgräns vilket 

även påverkar arbetets kvalitet och reliabilitet. Arbetets syfte är att vara ett övningsarbete för 

skribenten, så att skribenten skall få en inblick hur det är att producera ett forskningsliknande 

arbete. Eftersom arbetet görs för att skribenten skall få en uppfattning över vad forskning inne-

bär finns det givetvis begränsningar av kunskap och medvetande beträffande arbetsprocessen 

som helhet. Skribenten har avklarat en introduktionskurs i Vetenskapsteori och Metodik samt 

utanpå det försökt lära sig på egenhand utifrån litteratur för att finna en struktur som lämpar sig 

arbetet bäst. Skribenten har till sitt förfogande en handledare för att stöda arbetsprocessen men 

upplever inte att den får det stöd som behövs.    

  

7.4 Forskningsetik 

 

Detta arbete utförs enligt en god vetenskapligpraxis i enlighet med Forskningsetiska delegat-

ionens direktiv (2009,s.16-21). Arbetet har utförts på ett hederligt vis med omsorgsfullhet och 

noggrannhet. Informationen i arbetet beträffande tidigare forskning och teoretisk bakgrund är 

relevanta och har hämtats ifrån pålitliga källor. Skribenten respekterar tidigare forskningar och 

hänvisar till dem under hela arbetets förlopp på ett korrekt sätt. Forskningsprocessen är planerad 

och genomförd med noggrannhet. All insamlad data för arbetet finns lagrat som bevis vid be-

hov. Arbetet kommer att publiceras på webbsidan Theseus.  
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Forskningstillstånd har införskaffats på ett korrekt sätt enligt Yrkeshögskolan Arcadas interna 

direktiv. Forskningsplanen för detta examensarbete godkändes av Arcadas forskningsetiska de-

legation under våren 2014 vars anhållan kan ses i bilaga 2. Ett skriftligt avtal har gjorts mellan 

skribenten, skolan och beställaren vilket i detta fall är Östra Nylands räddningsverk, avtalets 

botten finns till åskådning i bilaga 2. Forskningslovet för att utföra intervjuer vid Östra Nylands 

räddningsverk godkändes av beställaren (se bilaga 2). Intervjuerna var väl förberedda i enlighet 

med den metod skribenten valt att arbeta enligt. En pilotintervju utfördes under planeringsske-

det för att kontrollera kvalitén på intervjun. Informanterna tilldelades brev innan intervjun gjor-

des för att informera dem om studiens bakgrund och syfte. I informantbrevet (bilaga 3) och 

innan intervjun började betonades det att deltagande i intervjun är frivillig och att alla infor-

manter är berättigade att avbryta intervjuerna när de vill. Skribenten har skyldighet att behålla 

informanternas anonymitet och integritetsskydd.  

 

Enligt Kvale (1997,s.105) bör man vid en kvalitativ studie även ta i beaktande vissa specifika 

etiska aspekter. Kvale (1997,s.105) framhäver att det är viktigt vid utförandet av en kvalitativ 

studie observera att syftet inte endast får basera sig på att ta tillvara vetenskaplig kunskap, utan 

även för att undersöka och kunna förbättra den undersökta mänskliga situationen. Det är viktigt 

för skribenten att inför intervjuerna överväga vilka konsekvenser det innebär för informanten 

genom sitt deltagande i studien. Det är viktigt att behålla konfidentialiteten för informanterna 

vid utskriftsstadiet. Skribenten skall bära ansvar för allt material som den publicerar. (Kvale, 

1997, s. 105) 

8 RESULTAT  

 

Intervjuerna bestod av fem på förhand utarbetade frågor som utfördes med en intervjuare och 

flera informanter. Intervjun bandades in på två skilda apparater. Det gjordes tre intervjuer, två 

skilda med handledare varav båda hade tre deltagare och en intervju med studerande där fyra 

informanter deltog. Den ena intervjun med handledarna utfördes på finska medan de två övriga 
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intervjuerna gjordes på svenska. Den totala mängden informanter för studien var tio personer. 

Könsfördelningen bland de intervjuade var blandad, 20 % av respondenterna var av det kvinn-

liga könet. Intervjuerna var mellan 35 och 60 minuter långa. Handledarna som deltog i intervjun 

var alla anställda vid Östra Nylands räddningsverk och har fungerat under sin arbetskarriär som 

handledare åt studerande. Studerande som deltog i intervjun hade alla utfört minst en fullständig 

prehospital praktikperiod, varav tre respondenter hade avklarat två fullständiga prehospitala 

praktikperioder och en utförde sin andra prehospitala praktikperiod medan intervjun gjordes. 

 

8.1 Förväntningarnas skiljaktigheter 

Den första frågeställningen för denna studie är: Hur skiljer sig en handledares och en stu-

derandes förväntningar på en prehospital praktikperiod? Varav frågan besvarades av den första 

intervjufrågan ”Vad har ni för förväntningar av en praktikperiod som helhet?”. Både handle-

darna och studerandena besvarade frågan med samma tema men de betonade dem olika. De 

kategorier som framkom var inställning, inlärning, kunskap, trygghet, ansvar, personlighet och 

självkännedom, erfarenhet, prestation samt personkemi och relation. Båda parterna har som mål 

med praktikperioden att transformera teoretisk kunskap till yrkesutförande.  

 

Handledarnas svar koncentrerade sig på studeranden, studerandens inställning inför praktiken 

och studerandens vilja att lära sig. De ansåg det positivt ifall studeranden har en positiv inställ-

ning, motivation och intresse för yrket samt en god teoretisk kunskas  Handledarna påstod även 

att en studerande som är omotiverad, har bristfällig kunskap eller är högfärdig är svåra att 

handskas med. Handledarna upplevde det enklare ifall en studerande har möjlighet att hålla 

samma handledare under hela praktikperioden. Handledarna önskade även att en studerande 

uppnår både sina egna och skolans mål under praktiken både med hjälp av handledaren och på 

basis av autodidakt inlärning.  
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Det är viktigt för handledaren att studeranden upplever att praktikperioden varit till nytta med 

tanke på deras studieinriktning. Personskiljaktigheter mellan studeranden och studerandens ti-

digare erfarenhet är väsentlig information för handledaren så att de kan anpassa praktikperioden 

enligt det. Handledaren anser det även viktigt att komma ihåg att trots att alla studeranden borde 

bemästra samma kunskaps nivå då de kommer på praktik så är det inte så i verkligheten. Hand-

ledarna konstaterade att de uppmärksammar praktikantens utveckling under praktikperiodens 

gång. Studerandena konstaterade att förväntningarna på praktikperioden varierar beroende på 

praktikperiodens gång. Förväntningarna är olika innan praktikperioden, under praktikperioden 

och efter en utförd praktikperiod. I början av en praktikperiod upplevde studerandena att de 

hade störst förväntningar på sig själva, på sociala interaktioner och på att bekanta sig med prak-

tikplatsen som helhet. Trygghet och trivsel på praktikplatsen betonades avsevärt mer av stu-

derandena i jämförelse med handledarna. Det är viktigt för studeranden att komma bra överens 

med sin handledare och övriga arbetstagare på praktikplatsen. Studerandena ansåg det vara vik-

tigt att handledaren och arbetstagarna på praktikplatsen erbjuder studeranden att delta i olika 

aktiviteter, för att främja gemenskapen, som exempelvis att spela innebandy. Efter att stu-

deranden blivit bekant med praktikmiljön förändras förväntningarna så att de riktar sig mera 

mot vården av patienten samt att kunna anamma så mycket kunskap som möjligt, både praktisk 

och teoretisk.  

 

Det är viktigt att studeranden får en motiverad handledare med arbetserfarenhet eftersom stu-

deranden då upplever praktiken som ytterst givande. Det gynnar praktiken att diskutera prak-

tikperiodens målsättning, göra gemensamma beslut med handledaren, lösa problem och disku-

tera studerandens utvecklings inom yrket under praktikens lopp tillsammans med handledaren, 

betonades av studerandena. I synnerhet under de senare prehospitala praktikperioderna har stu-

derandena fokuserat mycket på sina prestationer eftersom praktikplatsen är en potentiell arbets-

givare i framtiden. Dessutom upplever studerandena det enklare att arbeta själva än att ta rollen 

som praktikant, ifall de redan arbetat inom branschen innan praktiken, eftersom det upplevs 

som obekvämt då handledaren ständigt övervakar praktikantens utförande. För att bli tilldelad 
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ansvar och tillit av handledaren under en praktikperiod framhävde studeranden att man får det 

genom att bevisa åt sin handledare vad man kan och inte kan.  

 

8.2 Rollernas innebörd 

 

Den andra frågeställningen för denna studie är: Vad måste medparterna ge av sig själv för att 

uppnå en lyckad prehospital praktikperiod? Varav frågan besvarades av intervjufrågorna ”Vad 

har ni för förväntningar av en praktikperiod som helhet?”, ”Vad måste handledaren/stu-

deranden ge av sig själv för att uppnå en bra praktikperiod?” och ”Vad gör ni för att knyta en 

bra relation med studeranden/handledaren? ”. Informanterna berättade under intervjun vad de 

förutsätter av sig själva och av den andra parten. Svaret på denna frågeställning besvaras i två 

skilda under rubriker, ena befattar handledaren och andra studeranden. Nedanstående kapitel 

presenterar först vad individerna själva upplever att hör till deras uppgift varefter det presente-

ras vad den andra parten upplever att tillhör ifråga varande rolls uppgift. 

 

8.2.1 Handledaren 

 

Handledarna ansåg att en handledare skall vara nöjd, glad, positiv och motiverad till sin uppgift. 

En handledare motiveras av en ivrig praktikant och motivationen för handledningen sänks ifall 

studeranden är inåtvänd, sur eller pessimistisk. En god personkemi upplevs vara väsentlig. Ifall 

studeranden inte verkar vara intresserad av praktiken kan det kännas pinsamt för handledaren 

att förklara särskilda processer. Handledaren skall ha en vilja av att handleda och göra praktik-

perioden så bra som möjligt, det är viktigt att handledaren förklarar saker från början till slut. 

Material som finns till förfogande för en handledare skall användas under handledningen. 
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Handledaren skall ta hand om studeranden. Handledaren skall bemästra olika sätt att handleda 

och kunna kartlägga på vilket sätt man skall anpassa handledningen så att den lämpar sig till 

studeranden. Att kunna kartlägga praktikanten som person upplevs som krävande. Ett fel hand-

ledningssätt kan ge studeranden upplevelsen av att ständigt misslyckas.  

 

Alla handledare har olika sätt att handleda på och olika utgångslägen beroende på deras stu-

derande. En handledare använde sig av ett knep genom att under första dagen informera prak-

tikanten om att den kommer att bli godkänd från praktiken för att minska på studerandens ner-

vositet och pres En handledare skall erbjuda studeranden att uttrycka sig även om negativa saker 

för att minska på auktoritetsskiljaktigheter, vilket även inkluderar kritik åt handledaren. En 

handledare bör kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Handledaren skall gå igenom stu-

derandens målsättningar och komma överens om vad för uppgifter praktikanten sköter på upp-

dragen samt ta reda på studerandens erfarenheter. Handledaren skall bekanta sig med stu-

deranden, på samma sätt som till arbetskollegorna, för att kunna kartlägga praktikantens per-

sonlighet. Handledaren bör kunna diskutera sakligt med studeranden. Ibland måste handledaren 

diskutera med patienten trots att handledaren bara skulle vela slöa på soffan. Handledaren anser 

kraven för att en studerande skall vara nöjd med sin praktik är små. Ett exempel på detta är ifall 

handledaren tillåter en praktikant att intubera, detta kräver dock mod av handledaren. I intervjun 

påstod en handledare enligt följande: 

 

”Det bästa skulle vara om man kunde lära studeranden allt som man själv kan utan att servera 

det färdigt på en bricka. Vilket är orealistiskt med tanke på att praktikperioderna är så korta.” 

 

Då praktikanten sköter de på förhand överenskomna uppgifterna skall motsvarande arbetstagare 

ta ett steg tillbaka, följa med situationen och endast befatta sig med studerandens utförande ifall 
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det går riktigt dåligt. Många handledare gör det misstaget att de blandar sig för mycket i stu-

derandens utförande. Ett mer hållbart sätt kunde vara att ge konstruktiv kritik efter uppdraget 

där handledaren berättar vad den uppmärksammat under processens los  Cirka 90 % av uppdra-

gen är icke brådskande vilket betyder att man har tid. Det är viktigt för handledaren att förstå 

att man kan utföra en uppgift på många olika vis, vilket inte är fel. Handledaren skall ge en 

studerande plats och tid och kunna acceptera att misstag sker. Handledaren skall kunna upp-

mana praktikanten att utföra uppgifter som befinner sig utanför deras bekvämlighetszon, annars 

är det onödigt att studeranden infinner sig på praktiken. 

 

Studeranden upplever att det ställs stora krav på en handledare. Handledaren skall ha en vilja 

att handleda samtidigt som den skall våga ge ansvar åt praktikanten trots att allt studeranden 

utför är på handledarens ansvar. Egenskaper som uppskattas hos en handledare är yrkeskompe-

tens, motivation för att handleda, goda sociala färdigheter samt en positiv inställning. Handle-

daren fungerar som en förebild för studeranden inom ifråga varande yrke.  En handledare skall 

ha ett intresse av att handleda och dela med sig av sin kunskas  Det är viktigt att handledaren 

skapar en trygghetskänsla åt studeranden, diskuterar om både arbetsrelaterade och privata äm-

nen. Personkemin i relationen mellan handledaren och studeranden är viktig, ifall relationen 

inte fungerar påverkas praktikperioden negativt. Ifall en handledare inte är intresserad av att 

handleda har den skyldighet att berätta det, så att praktikanten kan byta handledare till en med 

mera motivation vid behov. På en del arbetsplatser måste arbetstagare fungera som handledare 

trots att de inte vill det eller anser sig ha tillräckligt med erfarenhet för att kunna handleda. Det 

är väsentligt att handledarna själva är frivilliga att fungera som handledare. Det är även viktigt 

för studeranden att komma ihåg att handledaren inte får något extra tillägg till sin lön eller 

någon extra förmån då handleder en studerande. Praktiska övningar som handledaren utför på 

arbetsplatsen åt studeranden upplevs som givande av praktikanten och ökar känslan av tillit. En 

handledare med brist på erfarenhet upplevs inte som en bra handledare. I intervjun påstod en 

studerande enligt följande: 
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”Handledaren är 90 % av praktiken. Du kan ha världens bästa praktikfält men ifall handleda-

ren inte är bra blir praktiken i helhet dålig.” 

 

En handledare bör presentera en ny studerande klart, ordentligt och på ett positivt sätt till ar-

betskollegorna vid skiftesbyte. Studeranden upplever det positivt ifall praktikanten på praktik-

platsen blir kallad enligt eget namn istället för ”studerande”. Det är viktigt att handledaren kom-

mer ihåg att praktikanten än en ny individ i gruppen och tar med studeranden vid utförande av 

olika sysslor. Det är upplevs positivt av praktikanten ifall handledaren tar i beaktande stu-

derandens åsikt. Handledaren skall ta ansvar över studeranden och ta med den i olika aktiviteter. 

Handledaren skall gå igenom utrustningen med studeranden och gå igenom det på nytt ifall det 

framkommer ett sådant behov. Ifall det finns stödmaterial för handledningen av en studerande 

skall dessa användas. Det är viktigt att handledaren testar praktikantens teoretiska kunskap ge-

nom att aktivt ställa frågor åt studeranden. 

 

Det är viktigt att handledaren låter studeranden göra den uppgift på ett uppdrag som de kommit 

överens om trots att det går långsammare för studeranden att utföra uppgiften. Inställningen 

handledaren har inför eller efter ett uppdrag påverkar studeranden. Ifall handledaren använder 

sig av svordomar då de får ett uppdrag påverkar handledaren indirekt studerandens inställning 

för uppdraget och undermedvetet påverkar relationen till handledaren. Handledare som ständigt 

avbryter en nervös studerande, bryter även studerandes tankegång vilket påverkar förvekli-

gande av uppgiften negativt och ökar stressnivån hos studeranden. Dock är det bra ifall hand-

ledaren hjälper lite till vid sidan om utförandet, detta kräver tålamod av handledaren och att 

handledaren ger tid åt studeranden att utföra sina uppgifter. Handledaren får gärna följa med 

vad en studerande gör men då studeranden klarat av uppgiften en gång innan önskar stu-

deranden att handledaren skulle ta ett steg tillbaka följande gång de utför en dylik uppgift. En 

optimal princip är att låta studeranden sköta den roll handledaren och studeranden kommit över-
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ens om innan från början till slut, den kollegan som egentligen skulle utföra ifrågavarande upp-

gift får då inte blanda sig i studerandens uppgifter. Efter ett utfört uppdrag vill studeranden få 

konstruktiv kritik av handledaren för att veta vad den skall tänka på under inkommande uppdrag 

och hur den kan förbättra sig själv inom sin blivande yrkesroll. Ifall något inte går som det 

borde bör handledaren ta upp ämnet direkt. Det är bra ifall handledaren känns som en kamrat 

då man inte är på uppdrag men tar i beaktande att alltid då man är på uppdrag skall behöver 

studeranden en handledare. 

 

8.2.2 Studeranden - en fråga om inställning och kunskap 

 

Studeranden anser att mycket är upp till dem själva över hur praktiken framskrider.  Stu-

deranden ansåg att goda egenskaper som gynnar en praktikperiod är öppenhet, aktivitet, öd-

mjukhet, initiativtagande, autodidakt inlärning och mod. Modet symboliserar att studeranden 

måste ge av sig själv för komma in i praktikplatsens arbetsatmosfär, att våga ta emot kritik, att 

våga berätta om sina starka sidor men även om sina brister och våga åta sig olika roller under 

ett uppdrag. Studeranden skall göra det lättare för handledaren att bekanta sig med den genom 

att berätta om sina brister. En god relation till handledaren ansågs av en studerande vara det 

viktigaste för en praktikperiod, vilket studeranden försöker förbättra genom att skämta om ka-

kan som hämtas vid praktikperiodens slut. Det förväntas inte så mycket av en studerande ef-

tersom studeranden är på praktik för att lära sig och handledaren är hela tiden närvarande som 

en trygg balk. Studerandena påstod att de förlitar sig lite väl mycket på handledaren då den 

alltid är närvarande och därmed utvecklas studeranden inte maximalt. 

 

En studerande skall vara intresserad och ha en vilja att lära sig, varav viljan att lära sig skall 

vara viktigare än deras teoretiska kunskap eftersom det möjliggör studerandens utveckling. Stu-

deranden ställer störst krav på sig själva under en praktikperiod på basis av deras prestationer, 
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eftersom de vill visa vad de kan. En studerande skall även medge ifall det är något som de inte 

bemästrar och inte vara högfärdig under en praktikperiod. Det är viktigt att studeranden får visa 

vad den kan och att den kan fatta beslut för att kunna bli tilldelade ansvar och tillit av sin hand-

ledare. Studeranden vill komma bra överens med handledaren, våga ta ansvar och få ansvar av 

handledaren. Studeranden vill diskutera igenom sina målsättningar för praktiken med handle-

daren och utveckla sig själva inom deras kommande yrkesroll. Praktikanten vill ta emot kon-

struktiv kritik utan onödigt försvarande, varefter de korrigera sina fel på direkten. En studerande 

strävar efter att uppnå en helhetsbild av yrket och tillämpa det praktiska till den teoretiska kun-

skapen.  

 

Praktikanten vill våga utmana sig själv och få möjligheter att göra det genom att diskutera om 

kommande uppgifter och arbetsfördelning på förhand med handledaren, vilket gynnar alla stu-

deranden men framförallt tysta individer. Praktikanten skall se till att den får utföra den på 

förhand utnämnda uppgiften från början till slut som att slaga eller sticka dropp, detta kräver 

dock mycket av en studerande, speciellt av mer tystlåtna individer. Det är viktigt för stu-

deranden att få tid och rum för att utföra sin uppgift trots att det går långsammare och påminna 

handledaren om att praktikanten är där för att lära sig, vilket ökar förståelsen för varandra. 

Studeranden behöver bekräftelse övar vad den gör under sin praktikperiod. Vid början av en 

praktikperiod upplevde studeranden att utförandena går långsamt då de är ”stela i kroppen” men 

takten ökar då praktiken framskrider. Studeranden upplever det lättare att själva arbeta inom 

yrket istället för att vara praktikant då handledaren ständigt övervakar praktikanten vilket upp-

levs som ett stressmoment. En praktikant blir stressad av att ständigt bli avbruten av sin hand-

ledare under ett uppdrag, istället prefererar de att diskutera igenom uppdraget på efterhand.  

 

Det är även viktigt att både studeranden och handledaren anpassar sitt beteende på basis om de 

är på uppdrag eller inte. Studeranden framhävde att det etiska tänkandet aktiveras både på ar-

betsplatsen, på väg till ett uppdrag och vid bemötande av patienten, i synnerhet under uppdrag 
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som befattar alkoholism, religion eller rasism. Studeranden finner det svårare att tolerera sådana 

situationer. Även hur studeranden bemöts under en praktikperiod påverkar studerandens hel-

hetsbild av praktikperioden.  

 

Enligt handledarna skall studeranden ha en positiv attityd, vara ödmjuka, vara motiverade och 

intresserade av yrket, ha en vilja att lära sig och utveckla sig själva samt en teoretisk kunskaps-

bas. Med hjälp av kunskapsbasen kan handledaren hjälpa praktikanten att transformera den te-

oretiska kunskapen till den praktiska omgivningen och erbjuda studeranden en glimt av det så 

kallade "kliniska spelögat". Den praktiska kunskapen som studeranden oftast inte bemästrar då 

de påbörjar sin praktikperiod träder fram under praktikens gång. En studerande skall veta vad 

den kan, veta vilken nivå den befinner sig på och veta vad den vill lära sig. Denna information 

är väsentlig för handledaren eftersom alla studeranden har individuella nivåer beträffande teo-

retisk och praktisk kunskas   Under praktikperioden har studeranden som utmaning att utveckla 

sina svaga förmågor, studerande måste våga utföra uppgifter som befinner sig utanför deras 

bekvämlighetsområde.  Studeranden skall vara medveten om att den inte kan allt och vara öppen 

för nya saker samt kunna ta ansvar. Vid utförandet av uppgifter skulle studeranden få tänka 

högt och inte behöva oroa sig över ifall något går fel eller vara osäker över situationen då stu-

deranden får göra misstag, även handledare gör misstag ibland. Studeranden skall påpeka ifall 

handledaren gör något misstag eller ifrågasätta handledaren för dennes utförande, studeranden 

har trots allt den nyaste informationen och bör våga informera handledaren om det. 

 

En studerande skall försöka göra sitt bästa, vara initiativtagande, öppen och modig, ha en positiv 

inställning till praktikperioden och vara delaktig i diverse programpunkter på praktikplatsen. 

Studeranden skall vara sig själva i enlighet deras personlighet, vilket en handledare ansåg vara 

det viktigaste för en studerande beträffande en praktikperiod. En del studerande har lättare att 

få mycket utav en praktikperiod i jämförelse med andra beroende på deras personlighet. En 

blyg studerande får arbeta med att övervinna den blyga egenskapen under en praktikperiod och 
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alla studeranden skall övervinna rädslan av att misslyckas. Studerandens attityd har en stor in-

verkan på hur handledaren tolkar situationen och på handledarens motivation för handlednings-

processen. En mer öppen och social person har ett lättare utgångsläge då de påbörjar sin prak-

tikperiod. Studeranden måste kunna ge av sig själv för att uppnå en lyckad praktikperiod. En 

studerande bör kunna reflektera över sig själv och sin egen roll som studerande på praktikplat-

sen. Ifall handledaren själv kommer ihåg hur det var att vara på praktik utan arbetserfarenhet 

från branschen gynnar det handledarens förståelse för studeranden. En studerande skall vid 

praktikperiodens slut kunna fungera som sin handledares arbetspar för en godkänd praktik och 

visa sin tacksamhet genom att hämta kaka eller dylikt. Handledaren konstaterade även att stu-

deranden måste kunna klara av rå humor ifall den skall kunna arbeta på ett räddningsverk. 

 

8.3 Negativa faktorer 

 

Den tredje frågeställningen för denna studie är: Vilka komplikationer kan uppstå i relationen 

handledare och studerande under en prehospital praktikperiod? Varav frågan besvarades dels i 

alla intervjufrågor men främst i frågan ”Vilka komplikationer kan uppstå i relationen mellan en 

handledare och en studerande under en praktikperiod?”. 

 

Studerande med motivationsbrist som kommer till en praktik endast för att de måste och inte 

för att lära sig sådant som de själva kan ha nytta av i arbetslivet är tunga för handledaren. Ned-

stämda, sura eller inåtvända studerande ger en negativ inställning för handledningsprocessen åt 

handledaren och kan göra att handledaren känner sig genant. Praktikperioden är tung för tysta 

och blyga personer vilket resulterar i att friktion lättare uppstår mellan praktikanten och arbets-

tagarna på praktikplatsen. En studerande som inte har en kunskapsbas innan den påbörjar sin 

praktik är tunga för handledaren. 
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Högfärdiga studeranden som tror sig veta och kunna allt, fastän det inte är så i verkligheten, är 

en belastning för handledaren. En studerande beskrev det som följande "Man kan inte fylla en 

kopp som redan är full". En studerande skall varken skryta eller uttrycka sig åsikt med stark 

negativ betoning. En dylik studerande ger en dålig erfarenhet åt handledaren och kan resultera 

till att handledaren bygger förutfattade meningar för individer vars personlighet påminner om 

en tidigare studerande som haft ett dåligt beteende. Ifall en studerande är irriterad orkar inte 

handledaren sköta sin roll trots att den varit motiverad att handleda innan. Då en studerande får 

en omotiverad handledare tappar studeranden motivationen för praktiken och eventuellt yrket 

och vice versa, varefter det är svårt att uppnå en bra relation mellan handledaren och stu-

deranden. Trots detta påverkas även en praktikperiod negativt av en alltför god relation mellan 

handledaren och studeranden eftersom handledaren vid sådana fall inte kräver lika mycket av 

studeranden. 

 

Det är obekvämt för en studerande att ha en handledare som ständigt övervakar den och avbryter 

studerandens arbetsprocess vid utförande av uppgifter, så att studeranden blir förbryllad eller 

stressad och därmed tappar helhetsbilden över situationen och praktiken i det långa loppet. Det 

är även en stor tröskel för studerande att ta upp negativa diskussioner, i synnerhet ifall ingen 

annan sagt något om saken. 

 

Ifall studeranden oroar sig över att den inte är tillräckligt aktiv, pratsam eller inte arbetar till-

räckligt försöker den kompensera det genom att arbeta hårdare. Vid dylika fall är studeranden 

inte sig själv. Det upplevs vara fel mot studeranden ifall den tvingas gå på gym eller spela 

innebandy mot sin vilja.  En studerande som inte tål rå humor tolkas som en negativ faktor för 

en praktikperiod. Trots detta upplevde studeranden att sexuella trakasserier kan förekomma 

under en praktikperiod, speciellt så männen på arbetsplatsen samlas ihop till en större skara. 
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Det är viktigt att studeranden har ett gemensamt språk med handledaren som båda bemästrar, 

eftersom kommunikationen annars blir bristfällig och därmed påverkar relationen. Frustration 

väcks hos svensktalande studeranden ifall arbetstagarna skyller kommunikationsproblem på en 

så kallad språkbarriär, speciellt då praktikanten fullständigt uppfattar det andra språket men inte 

har den vokabulär som krävs för att kunna ge respons.  Studeranden blir frustrerad då arbetsta-

garna tror att studeranden inte förstått vad som sagts trots att de förstått allting. Det upplevs 

vara hemskt att ena parten eller båda upplever relationen som ångestfylld. 

 

Det upplevs som negativt och arbetsdrygt både för studerande och handledare att studeranden 

byter handledare flera gånger under en praktikperiod. Personkemin fungerar inte alltid mellan 

handledaren och studeranden, trots att båda två är bra individer, kan man inte komma överens 

med alla. Alla sorters problematik och konflikter som kan uppkomma mellan två individer kan 

även uppstå bland arbetstagarna och praktikanten på en praktikplats. Det finns ett gemensamt 

ansvar över att uppdragen sköts som de skall och relationen mellan handledaren och stu-

deranden fungerar, ifall någon part inte åtar sig ansvaret rubbas samarbetet av det varpå ena 

parten kan få fördomar gentemot den andra parten. 

 

Ifall handledaren är inkompetent uppfattar studeranden hela praktikperioden i helhet som dålig. 

Då handledaren inte är intresserad av att handleda skall den inte heller göra det utan säga ifrån, 

detta kan gälla en enskild arbetstur eller för hela praktikperioden. En handledare som inte orkar 

förklara diverse ting från början till slut lämpar sig inte för sin uppgift. En felsorts handledare 

gör praktiken tung för studeranden. Då handledarens arbetspar inte deltar i handledningen blir 

det tungt för handledaren. Handledaren kan välja ett handledningssätt som inte lämpar sig för 

studeranden vilket kan resultera i att studeranden upplever den vara otillräckligt som därmed 

sänker studerandens motivation för praktiken. Ett alltför krävande handledningssätt kan leda 
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till att studeranden avlägsnar sig gråtandes från handledaren medan ett alltför snällt och försik-

tigt handledningssätt kan göra att studeranden inte förses med tillräckligt mycket utmaningar, 

stress, press eller ansvar. En studerande kan uppleva en handledare som hemsk, i synnerhet 

känsliga studeranden, vilket inte är syftet med praktikperioden. Ifall studeranden aldrig upple-

ver känslan av att ha lyckats under praktiken har handledningen misslyckats. En handledare 

skall inte vara auktoritär eller använda sig av hierarki och maktutövning. 

 

En del arbetsgivare har sina arbetstagare att fungera som handledare mot deras vilja, på basis 

av brist på motivation eller erfarenhet, vilket påverkar praktikperioden negativt. Handledarna 

kan även uppleva det som tröttsamt då de inte får välja när de tar emot en studerande, vid sådana 

fall vore ett rotationssystem bland handledarna vara väsentligt på arbetsplatsen. Problematik 

uppstår under en praktikperiod ifall handledaren upplever det tungt och tidskrävande att hand-

leda samt ifall handledaren är gammal och inte kommer ihåg hur det var att vara praktikant. 

Äldre handledare är oftast mer bundna till sina arbetssätt och vill avklara ett uppdrag så snabbt 

som möjligt, vilket inte är gynnsamt för en studerande. En sådan handledare tar mycket plats 

och ger inte tid och rum åt studeranden. Handledaren kan även uppleva bedömningskriterierna 

för en praktikperiod som svåra, i synnerhet för de studerande som utför sin första prehospitala 

praktikperiod. 

 

Handledare som inte arbetar på ett professionellt sätt är inte goda förebilder för studeranden 

exempelvis gällande förutfattade meningar varav en studerande kan bli besviken, ledsen eller 

nedstämd. Då en studerande har en sådan handledare anses det dock att det förstärker stu-

derandens vilja att inte bli likadan. Studeranden har ett starkare etiskt tänkande i jämförelse 

med sådana som arbetat inom branschen en längre tid. Ifall handledaren är starkt kritiskt till 

olika religioner, väldigt religiös som kränker andra religioner, rasistiska, sexistiska eller för-

domsfulla ger det ett negativt intryck åt studeranden. 
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Ifall handledarens personliga problem framkommer alltför mycket under praktiken och påver-

kas handledningen negativt då det inte borde få gå ut över studeranden. Personlig belastning 

ifrån livsrelaterade situationer kan uppkomma under en praktikperiod, både för handledaren 

och praktikanten, vara man skall vara öppen om situationen och hitta en lösning ifall det orsakar 

problem. 

 

Spekulationer gjordes ifall könet hade en betydelse, i synnerhet då en kvinna handleder en 

kvinna. Kvinnor är nödvändigtvis inte glada av att få andra kvinnor på prehospitala praktiker 

och därmed bemöter dem på ett annat sätt. Kvinnor inom denna bransch anses ha en större 

tendens att prata illa om andra människor då ifråga varande person inte hör. I diskussionen 

konstaterades att könsfrågan kan basera sig på en slums  

 

9 DISKUSSION 

 

Detta kapitel presenterar kombinerad information utifrån följande kapitel: den teoretiska bak-

grunden, forskningsöversikten och resultatet. Alla ovannämnda kapitel är ense om att syftet 

med en praktikperiod är att studeranden skall utvecklas inom sin kommande yrkesroll och att 

studeranden skall tillämpa deras teoretiska kunskap i praktiken, vilket är viktig eftersom en stor 

del av yrkesutbildningen baserar sig på ett flertal praktikperioder. Handledarna önskade även 

att en studerande uppnår både sina egna och skolans mål under praktiken både med hjälp av 

handledaren och på basis av autodidakt inlärning vilket både teoretiska bakgrunden och forsk-

nings översikten understöder. Både handledaren och studeranden skall vara positivt inställda 

för kliniskt arbete och få en känsla av tillfredställelse av yrket (Haggerty, et al., 2012, s. 30).  
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9.1 Skiljaktigheter i förväntningar under en praktikperiod 

 

En studerande och handledare närmar sig en praktikperiod med olika perspektiv. (Byrd, et al., 

1997, s. 347-348). I resultatet framkom det att involverade parter har stora förväntningar på sig 

själva men även på de övriga involverade individerna. Förväntningarna på varandra tar i stort 

sett upp samma egenskaper och information men presenterades på olika vis. Den markanta 

skillnaden var att studerandena upplevde att de kom till en ny miljö som de bör anpassa sig till 

medan det inte betonades i samma grad av handledarna då de redan är bekanta med sin arbets-

miljö.  

 

Studeranden förväntar sig i allmänhet mer av en praktikperiod och vad de skall få ut av prakti-

ken i jämförelse med handledaren. Förväntningarna varierar innan, under och efter en utförd 

praktik (Brown, et al., 2011, s. 22, 25-26). Studerandena påpekade även att deras förväntningar 

inför en praktikperiod varierar beroende på praktikperiodens olika skeden. I början av en prak-

tikperiod upplevde studerandena att de har störst förväntningar på sig själva, på sociala inter-

aktioner och på att bekanta sig med praktikplatsen som helhet. Trygghet och trivsel på praktik-

platsen betonades mer av studerandena i jämförelse med handledarna. Det är viktigt för stu-

deranden att komma bra överens med sin handledare och övriga arbetstagare på praktikplatsen. 

Studerandena ansåg det vara viktigt att handledaren och arbetstagarna på praktikplatsen erbju-

der studeranden att delta i olika aktiviteter, för att främja gemenskapen. Efter att studeranden 

blivit bekant med praktikmiljön förändras förväntningarna så att de riktar sig mera mot vården 

av patienten samt att kunna anamma så mycket kunskap som möjligt, både praktisk och teore-

tisk. Heinonen (2004,s.27) skriver att studeranden har ett större behov av handledning i början 

av praktiken och att behovet minskar an efter då praktikperioden framskrider. Detta tyder på att 

praktikanten blir bekant med den nya praktikomgivningen och att studeranden anpassar sig allt 

mer till praktikenheten. 
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Etiska principer, arbetsplatsens filosofi, kunskap över medparters rättigheter och vård enligt 

vårddirektiven är nödvändiga för att praktiken skall upplevas som kvalitativ. Praktikplatsens 

principer och värdesättning är även viktiga faktorer för att uppnå en lyckad praktikperiod. Alla 

inblandade parter skall respektera sin omgivning, vara samarbetsvilliga och sträva efter en po-

sitiv atmosfär (Heinonen, 2004, s. 23). En handledare skall kunna bemöta alla involverade pa-

ter, dvs. personalen, studeranden, patientensanhöriga samt övriga myndigheter, inom yrket på 

ett professionellt sätt (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 31).  

 

9.1.1 Förväntningar på en studerande och studerandens förväntningar 

 

Studeranden utför en praktik för att bygga upp en helhetsbild över den kliniska verksamheten. 

Studeranden förstärker sin kliniska kompetens genom praktikperioder och därmed ökar prakti-

kantens självsäkerhet inom det kliniska området och minskar gapet mellan teori och praktik 

(Byrd, et al., 1997, s. 344, 350). Studeranden har som plikt att under en praktikperiod lära sig, 

ställa frågor, förbättra sina svagheter, och lära sig det mest centrala inom yrket. Studeranden 

bör ställa upp individuella målsättningar för att kunna utveckla sig själv inom sin blivande yr-

kesroll (Heinonen, 2004, s. 27). En studerande skall veta vad den kan, veta vilken nivå den 

befinner sig på och veta vad den vill lära sig. Denna information är väsentlig för handledaren 

eftersom alla studeranden har individuella nivåer beträffande teoretisk och praktisk kunskas  

Studeranden vill diskutera igenom sina målsättningar för praktiken med handledaren och ut-

veckla sig själva inom deras kommande yrkesroll. Med hjälp av kunskapsbasen kan handleda-

ren hjälpa praktikanten att transformera den teoretiska kunskapen till den praktiska omgiv-

ningen och erbjuda studeranden en glimt av det så kallade "kliniska spelögat". 

 

Studeranden skall kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska situationer 

(Justitieministeriet, 1995, §7 3.3.1995/256). Studeranden bör bemästra teoretisk kunskap, hur 

det fungerar i verkligheten och kunna välja rätt arbetstaktik vid olika situationer (Heinonen, 
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2004, s. 25-26). Behovet av handledning är större vid praktikens början än vid praktikens slut 

(Heinonen, 2004, s. 27), vilket framkom i forskningsöversikten och resultatet. Studeranden har 

olika inlärningssätt och individuella behov (Heinonen, 2004, s. 29). 

 

Praktikanten behöver tid och rum för inlärning, detta betyder att handledaren behöver ge plats 

åt studeranden samtidigt som studeranden bör uppleva miljön som trygg. Genom en trygg prak-

tikmiljö lär sig studeranden och mognar till sin blivande yrkesroll varav praktikanten uppnår 

sin professionella yrkeskompetens. Plats, tid och trygghet är nyckelorden för goda inlärnings-

möjligheter (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30). Informanterna betonade vikten av att 

handledaren skall ha tålamod för att kunna erbjuda tid och rum åt praktikanterna. Praktikanten 

skall se till att den får utföra den på förhand utnämnda uppgiften från början till slut vilket 

kräver mod av en studerande. Studerandena påstod även att personer som arbetat en längre tid 

inom yrket vill snabbare avklara ett uppdrag och därmed är mer förhastade. Informanterna upp-

levde att det är viktigt för studeranden att få tid och rum för att utföra sin uppgift trots att det 

går långsammare och påminna handledaren om att praktikanten är där för att lära sig, vilket 

ökar förståelsen för varandra.  

 

Första dagen av en praktikperiod rekommenderas att vara en introduktionsdag där studeranden 

bekantar sig med sin nya praktikmiljö. En grundläggande introduktion till praktikplatsen och 

dess arbetsuppgifter hör till de viktigaste för studeranden (Brown, et al., 2011, s. 27). Stu-

deranden har rätt till en grundläggande introduktion till arbetet enligt arbetsskyddslagen §14 

(23.8.2002/738). Studeranden blir ofta överbelastad av information under de första dagarna av 

praktikperioden (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30) Informanterna upplevde att praktik-

perioderna är så korta att det är svårt att lära praktikanten allt vad de skulle vela lära ut utan de 

måste koncentrera sig på det nödvändigaste i och med den begränsade tiden. Det är viktigt för 

handledaren att studeranden upplever att praktikperioden varit till nytta med tanke på deras 

studieinriktning.  
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Utförande av praktiska färdigheter kan kännas komplicerade för studeranden varav det är prak-

tikperiodens syfte att lära hur yrket och handfärdigheterna utförs i verkligheten (Koontz, et al., 

2010, s. 244) Yngre studeranden har ett behov i början av sin utbildning att ha mer praktiska 

övningar varefter de kan tillämpa den teoretiska kunskapen till övningen (Corlett, 2000, s. 500-

501, 504). Den praktiska kunskapen som studeranden oftast inte bemästrar då de påbörjar sin 

praktikperiod träder fram under praktikens gång, enligt informanterna. Studerandena påstod att 

de förlitar sig lite väl mycket på handledaren då den alltid är närvarande och därmed utvecklas 

studeranden inte maximalt. Vid utförandet av uppgifter önskade handledaren att studeranden 

skall tänka högt och inte behöva oroa sig över ifall något går fel eller vara osäker över situat-

ionen då studeranden får göra misstag, även handledare gör misstag ibland. Det förväntas inte 

så mycket av en studerande eftersom studeranden är på praktik för att lära sig och handledaren 

är hela tiden närvarande som en trygg balk. 

 

Studeranden skall utföra en praktik avgiftsfritt och utan arbetskoppling. Praktikperioderna kan 

infalla vid ett olämpligt tillfälle med tanke på praktikantens egna livssituation eller skolarbeten 

(Heinonen, 2004, s. 17). Längden på studierna påverkar studerandens teoretiska kunskapsbas 

och handfärdigheter. Kunskapen att kunna skilja mellan relevant och irrelevant information 

påverkas av studerandens utveckling inom den blivande yrkesrollen (Koontz, et al., 2010, s. 

240-241).  

 

Studeranden föredrar en positiv arbetsatmosfär och har ett behov att bli bemött och behandlad 

med respekt. Studeranden bör känna sig uppskattad och känna sig inkluderad i arbetsgemen-

skapen. Studeranden är mer belåten ifall den får vara med och utföra olika uppgifter. Stu-

deranden har ett behov av att bli accepterad av praktikmiljön. Studeranden bör alltid vara sig 

själva med sina egna personlighetsdrag (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32), vilket även 

handledarna ansåg vara viktigt. Under intervjun framkom det att studerandena uppfattar det mer 
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personligt och inbjudande till arbetsatmosfären ifall studeranden blir tilltalad med sitt egna 

namn. Studeranden vill komma bra överens med handledaren, våga ta ansvar och få ansvar av 

handledaren.  

 

Att dela med sig av personlig information ökar känslan av trygghet i relationen. Tryggheten 

innebär även det att medparterna kan bemöter varandra som individer (Öhrling & Rahm Hall-

berg, 2000, s. 31). Studeranden skall göra det lättare för handledaren att bekanta sig med den 

genom att berätta om sina brister. En god relation till handledaren ansågs av en studerande vara 

det viktigaste för en praktikperiod, vilket studeranden försöker förbättra genom att skämta om 

kakan som hämtas vid praktikperiodens slut. Övergångsfasen från att vara en lärande stu-

derande och en arbetande studerande kan uppfattas som svår och förvirrande för studeranden 

(Koontz, et al., 2010, s. 240) Studerandena upplever det enklare att arbeta själva än att ta rollen 

som praktikant, ifall de redan arbetat inom branschen innan praktiken, eftersom det upplevs 

som obekvämt då handledaren ständigt övervakar praktikantens utförande. 

 

9.1.2 Förväntningar på en handledare och handledarens förväntningar 

 

Handledningen skall motsvara studerandens behov och uppfylla de kriterier som det är me-

ningen att studeranden skall lära sig under en praktikperiod (Heinonen, 2004, s. 13). Handleda-

ren bör ha en god kartläggnings- och tolkningsförmåga, genom dessa egenskaper kartlägger 

handledaren studerandens kunskap samt behov av närhet (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 

28, 32). Att kartlägga en praktikants personlighet och finna en lämplig handledningssätt upp-

fattas som krävande av handledare. Handledaren skall bekanta sig med studeranden, på samma 

sätt som till arbetskollegorna, för att kunna kartlägga praktikantens personlighet. Handledaren 

anser det även viktigt att komma ihåg att trots att alla studeranden borde bemästra samma kun-

skaps nivå då de kommer på praktik så är det inte så i verkligheten. Studeranden ansåg det vara 
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viktigt att handledaren testar praktikantens teoretiska kunskap genom att aktivt ställa frågor åt 

studeranden. Personskiljaktigheter mellan studeranden och studerandens tidigare erfarenhet är 

väsentlig information för handledaren så att de kan anpassa praktikperioden enligt det.  

 

Handledare som väcker diskussion med sin studerande blir mer uppskattade av praktikanten 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). Att diskutera praktikperiodens målsättning, göra ge-

mensamma beslut med handledaren, lösa problem och diskutera studerandens utvecklings inom 

yrket under praktikens lopp tillsammans med handledaren, betonades av studerandena spm vä-

sentligt. Handledaren skall gå igenom utrustningen med studeranden och gå igenom det på nytt 

ifall det framkommer ett sådant behov, vars plikt förstärks i arbetsskyddslagen §14 

(23.8.2002/738). Ifall det finns stödmaterial för handledningen av en studerande skall dessa 

användas. Handledaren skall komma överens om vilka uppgifter praktikanten sköter under upp-

dragen samt ta reda på studerandens erfarenheter. En handledare skall erbjuda studeranden att 

uttrycka sig även om negativa saker för att minska på auktoritetsskiljaktigheter, vilket även 

inkluderar kritik åt handledaren. Ifall något inte går som det torde bör handledaren ta upp ämnet 

direkt. Handledaren bör kunna diskutera sakligt med studeranden. Det är bra ifall handledaren 

känns som en kamrat då man inte är på uppdrag men tar i beaktande att alltid då man är på 

uppdrag behöver studeranden en handledare. 

 

Studeranden har ett behov av att få prata med sin handledare för att lära sig. En del studeranden 

kan känna sig tvungna att ställa frågor till sin handledare under diskussioner för att visa enga-

gemang (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 25, 30-31). Vid diskussioner är kunskap beträf-

fande studerandens inlärningsområde en kritisk faktor för relationen mellan handledare och 

studerande. Det har visat sig att diskussioner i samband med andra arbetstagare gör praktiken 

mer meningsfull och givande med tanke på variation och studeranden uppnår ett bredare per-

spektiv av arbetet. Att diskutera praktikperiodens målsättning, göra gemensamma beslut, lösa 
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problem och diskutera studerandens utvecklings inom yrket under praktikens lopp tillsammans 

med handledaren, betonades av studerandena. 

 

9.2 Vad medparten måste ge av sig själv för att uppnå en lyckad 

prehospital praktikperiod 

 

En helhet som inkluderar omtänksamhet, närvaro och en god hälsa i ett ömsesidigt förhållande 

mellan praktikant och arbetstagare på en praktikplats är viktig för att bilda en god relation 

(Koontz, et al., 2010, s. 242). Ett gott kommunikationsflöde mellan alla inblandade parter under 

en studerandes praktikperiod stöder att praktikperioden blir lyckad (Heinonen, 2004, s. 17), 

vilket även framhävs i forskningsöversikten av Öhling, et al. (2000,s.30). Det är viktigt att kom-

munikationen är ömsesidig mellan handledaren och studeranden för att handledaren skall kunna 

kartlägga studerandens kunskap och anpassa sitt handledningssätt till praktikanten (Brown, et 

al., 2011, s. 27). Det är svårt att bygga upp en bra relation med handledaren då praktikperioderna 

är begränsade (Corlett, 2000, s. 499, 502). Personifiering mellan studeranden och arbetsperso-

nalen anses vara en viktig faktor för att erbjuda möjligheter för studeranden att bemöta handle-

daren på ett naturlig vis (Brown, et al., 2011, s. 26). Ett gott samarbete medför en trygg arbets-

miljö och ett stärkt självförtroende inom relationen (Byrd, et al., 1997, s. 350). 

 

Arbetsatmosfären anses som en av de mest centrala faktorerna för en lyckad praktikperiod 

(Heinonen, 2004, s. 17). Det är viktigt att studeranden känner sig bekväm i sin praktikomgiv-

ning (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30). En öppen arbetsatmosfär ger möjligheter till en 

kvalitativ praktikupplevelse och möjlighet för studeranden att ta del av arbetsatmosfären som 

indirekt bidrar till en aktiv inlärning under en praktikperiod (Brown, et al., 2011, s. 26-27). 

Omsorg och ömsesidig respekt är en förutsättning för en god arbetsatmosfär och ett gott kam-

ratskap mellan handledaren och studeranden (Hilli, et al., 2014, s. 565). Studeranden framhävde 
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att det är viktigt för dem att bli inkluderad i arbetsgemenskapen i början av sin praktikperiod. 

Involverande av studeranden, personifiering och innovation utgör 45 % av de faktorer som på-

verkar studerandens tillfredställdhet (Brown, et al., 2011, s. 26). Att studeranden känner sig 

som en del av personalen, spenderar tid med handledaren, får bekanta sig med utrustningen, 

öva praktiska handfärdigheter och vara med vid utförandet av arbetet bidrar till att studeranden 

har en mer positiv inställning till praktiken (Koontz, et al., 2010, s. 242). Skiftesbyte kan upp-

levas som tunga av studeranden (Corlett, 2000, s. 502-503). Skiftesbyten påverkar praktikperi-

oden som helhet (Heinonen, 2004, s. 29).  

 

Den viktigaste faktorn enligt Byrd et alt. (1997, s. 347,349) är en positiv attityd gentemot både 

inlärning och utlärning under en praktikperiod.  Det är lärarens uppgift är att förse studeranden 

med tillräckligt information inför en praktik, både teoretiskt och praktiskt. Läraren skall för-

säkra sig om att studeranden bemästrar grunderna i vårdandet innan eleven påbörjar sin praktik. 

Läraren skall handleda studeranden och delta i bedömningen av praktiken (Heinonen, 2004, s. 

27). Studeranden har ett behov av utvärdering med båda handledare och lärare närvarande 

(Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30). Relationen mellan en handledare och en studerande 

är nyckeln till en lyckad praktikperiod (Koontz, et al., 2010, s. 244). 

 

Alla individer är olika, de beter sig på olika sätt, lär sig på olika sätt och har varierande mycket 

kunskap vilket är en utmaning för alla inblandade parter för en praktikperiod. Arbetsbörda och 

livssituationer påverkar en praktikperiod (Heinonen, 2004, s. 33-34) vilket även påpekades i 

forskningsöversikten av Haggerty, et al. (2012,s.30) och av informanterna. Hur en person tolkar 

olika situationer är individuell och baserar sig på personlighet, omgivning, värdesättning samt 

erfarenhet. De viktigaste faktorerna för en lyckad praktikperiod är förmågan att ge och ta emot 

kritik, kunskap om handledningsprocessen, klinisk kompetens samt att personen lämpar sig till 

uppgiften. (Byrd, et al., 1997)  
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Sociala färdigheter, självsäkerhet, flexibilitet, professionell inställning och förväntningar på ar-

betsbördan är individuella egenskaper som gynnar relationen mellan handledare och praktikant. 

Dessa egenskaper är faktorer som bidrar till känslan av samhörighet i relationen (Byrd, et al., 

1997, s. 344). Studeranden bör enligt lagen om språkkunskaper (§8 3.3.1995/256) bemästra 

språkkunskaper i svenska och finska som yrket fodrar av statstjänstemän för att bli tillåtna att 

utföra en praktik (Justitieministeriet, 1995, §8 3.3.1995/256). Detta framkom dock av infor-

manterna att det inte är så i verkligheten. Det är viktigt att studeranden har ett gemensamt språk 

med handledaren som båda bemästrar, eftersom kommunikationen annars blir bristfällig och 

därmed påverkar relationen. Frustration väcks hos svensktalande studeranden ifall arbetsta-

garna skyller kommunikationsproblem på en så kallad språkbarriär, speciellt då praktikanten 

fullständigt uppfattar det andra språket men inte har det vokabulär som krävs för en respons. 

Studeranden blir frustrerad då arbetstagarna tror att studeranden inte förstått vad som sagts trots 

att de förstått allting. Genom språkbarriären kan man inte uppnå en öppen och ömsesidig kom-

munikation i relationen mellan handledare och studerande. 

 

 

9.2.1 Handledarens egenskaper 

 

Handledaren skall enligt lagen om behörighetsvillkor (Justitieministeriet, 2005, §10 

(29.4.2005/272) ha rätt utbildning, tillräcklig ledarskapsförmåga och kännedom inom bran-

schen för att kunna handleda. En handledare bör behärska en god teoretisk kunskap och en god 

praktisk kunskap inom arbetet, inneha erfarenhet samt vara bunden till sin roll att handleda 

(Hilli, et al., 2014, s. 565). Under praktikperioden fungerar handledaren som en förebild åt stu-

deranden beträffande yrkesutförandet (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 31), vilket även 

framkom under intervjun med studeranden.  
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Handledaren skall fungera som en observatör, bedömare, lärare, lyssnare, kontrollant, fråge-

ställare, rådgivare, lärare och en som kan bli lärd (Heinonen, 2004, s. 30). Egenskaper som 

uppskattas hos en handledare av studeranden är yrkeskompetens, motivation för att handleda, 

goda sociala färdigheter samt en positiv inställning. Informanterna betonade att en handledare 

skall ha mod att ge ansvar åt en praktikant trots att praktikantens utförande görs på handledarens 

ansvar. Handledaren skall kunna kontrollera olika situationer på distans och försäkra sig om 

studerandens kunskap i olika situationer (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 28, 32).  

 

Informanterna berättade att det är viktigt att handledare är motiverade till att handleda och har 

arbetserfarenhet, eftersom en sådan handledare anses vara mer givande för praktikanten, en 

handledare med brist på erfarenhet upplevs inte som en bra handledare. En praktikperiod på-

verkas negativt ifall handledaren inte fått utbildning för att handleda praktikanter eller saknar 

motivation för sin uppgift (Haggerty, et al., 2012, s. 30). Vid dylika fall påpekade informanterna 

att handledaren har den skyldighet att berätta det, så att praktikanten kan byta handledare till en 

handledare med mera motivation vid behov. Handledningens kvalitet ökar ifall handledaren 

deltar i handledningsskolningar, kan dimensionera sina egna och arbetsenhetens arbetsuppgifter 

samt förändringar i arbetsmiljön (Heinonen, 2004, s. 19). Handledaren har rätt till att få fort-

bildning av yrkesgivaren beträffande handledning av en studerande, varav fortutbildningen 

skall basera sig på personalens grundutbildning (Justitieministeriet, 2010, §5 30.12.2010/132). 

Handledarens ledarskapsförmågor är en av de mest centrala faktorerna för att uppnå en lyckad 

praktikperiod (Heinonen, 2004, s. 17). Handledaren skall bemästra kunskap över handlednings-

processen och inneha förståelse för studerandens förväntningar (Byrd, et al., 1997, s. 347) 

(Brown, et al., 2011, s. 26). Handledaren bör anpassa handledningen enligt studerandens behov 

och garantera att studeranden lär sig under sin praktik i förhållande till studerandens studierikt-

ning och kunskapsbas (Brown, et al., 2011, s. 27). I resultatet framkom det att alla handledare 

har olika sätt att handleda på och olika utgångslägen beroende på deras praktikant. En stu-

derande med positiv inställning till praktiken motiverar handledaren att handleda medan en mer 

introvert eller högfärdig praktikant kan sänka på handledarens motivation till att handleda.  
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Tålamod krävs av en handledare gentemot en studerande gällande teoretisk inlärning och vid 

utförande av uppgifter (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 29). Handledaren bär ansvar för 

studerandens och patientens bästa (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). En handledare bör 

kunna avgöra när en studerande är kapabel att utföra en uppgift i verkligheten och när den inte 

är det (Norri-Sederholm, et al., 2014, s. 151). En handledare skall kunna ge och ta ansvar 

(Koontz, et al., 2010, s. 243). Då praktikanten sköter de på förhand överenskomna uppgifterna 

skall motsvarande arbetstagare ta ett steg tillbaka, följa med situationen och endast befatta sig 

med studerandens utförande ifall det går riktigt dåligt. Många handledare gör misstaget att de 

blandar sig i studerandens utförande istället för att ge konstruktiv kritik efter uppdraget, alla 

informant grupper var ense om att detta är en mer gynnsam lösning. Handledaren får gärna följa 

med vad en studerande gör, då studeranden klarat av uppgiften en gång innan önskar stu-

deranden att handledaren tar ett steg tillbaka följande gång studeranden utför en dylik uppgift. 

Efter ett utfört uppdrag vill studeranden bli tilldelad konstruktiv kritik av handledaren för att 

veta vad den skall tänka på under inkommande uppdrag och hur den kan förbättra sig själv inom 

sin blivande yrkesroll. Handledarna konstaterade under intervjun att de uppmärksammar prak-

tikantens utveckling under praktikperiodens gång. En handledare bör kunna ge och ta emot 

konstruktiv kritik. Det är viktigt för handledaren att förstå att man kan utföra en uppgift på 

många olika vis, vilket inte är fel.  

 

Handledaren skall kunna förstå olika situationer och känna till studerandens gränser (Heinonen, 

2004, s. 24). Handledaren bör uppmuntra studeranden att utvecklas och att lära studeranden 

tolerera de faktorer som påverkar studerandens osäkerhet (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 

29). Handledaren har en speciellt viktig roll att vara närvarande och erbjuda stöd för stu-

deranden då studeranden utför uppgifter utanför studerandens egna bekvämlighetsområde 

(Koontz, et al., 2010, s. 242). Handledaren skall finnas närvarande som fysiskt och mentalt stöd 

och vara till studerandens förfogande vid behov, detta beroende på vilken utvecklings nivå stu-

deranden befinner sig på. Handledaren skall vara lugn för att främja upplevelsen av trygghet 
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hos studeranden (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 28, 32). Handledningen skall erbjuda en 

reflektion mellan inlärning och erfarenhet åt studeranden (Heinonen, 2004, s. 29). Det tillhör 

handledarens uppgift att dela med sig av relevanta tips för att stöda studerandens utveckling. 

Handledaren skall erbjuda stöd genom olika alternativ, lösningar och hjälpa till med praktiska 

utföranden av uppgifter (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). Handledarna som deltog som 

informanter i denna studie ansåg att det skulle vara optimalt om de kunde dela med sig och lära 

all den kunskap de kan inom branschen. Handledaren skall i enlighet med informanterna ge en 

studerande plats och tid samt kunna acceptera att misstag sker. Handledaren skall kunna upp-

mana praktikanten att utföra uppgifter som befinner sig utanför deras bekvämlighetszon, annars 

anser informanterna det onödigt att studeranden infinner sig på praktiken. Handledaren bör ak-

tivera studeranden på olika sätt för att minska på studerandens nervositet (Brown, et al., 2011, 

s. 27), vilket förstärktes av studerandens svar i intervjun. Praktiska övningar som handledaren 

utför på arbetsplatsen åt studeranden upplevs som givande av praktikanten och ökar känslan av 

tillit hos handledaren och studeranden. Handledaren bör ha tillit gentemot studeranden under 

en praktikperiod (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30). 

 

Då en handledare minns hur det själv var att vara studerande under praktik gynnar det stu-

deranden (Koontz, et al., 2010, s. 243-244), vilket informanterna även påpekade. Enligt infor-

manterna är personkemin viktig i relationen mellan handledaren och studeranden, ifall relat-

ionen inte fungerar påverkas praktikperioden negativt. Det är viktigt att handledaren skapar en 

trygghets känsla åt studeranden, diskuterar om både arbetsrelaterade och privata ämnen. En 

handledare bör presentera en ny studerande klart, ordentligt och på ett positivt sätt till arbets-

kollegorna vid skiftesbyte. Studeranden upplever det positivt ifall praktikanten på praktikplat-

sen blir kallad vid sitt eget namn istället för ”studerande”. Det är viktigt att handledaren kommer 

ihåg att praktikanten än en ny individ i gruppen. Det är upplevs positivt av praktikanten ifall 

handledaren tar i beaktande studerandens åsikt. 

 



 

 

67 

 

9.2.2 Studerandens egenskaper 

 

En mer öppen och socialperson har ett lättare utgångsläge då de påbörjar sin praktikperiod. 

Studeranden måste kunna ge av sig själv för att uppnå en lyckad praktikperiod. En studerande 

bör kunna reflektera över sig själv och sin egen roll som studerande på praktikplatsen. Goda 

egenskaper hos praktikanten som ansågs, av informanterna, gynna en praktikperiod är: en po-

sitiv inställning, motivation och intresse för yrket, försöka sitt bästa, initiativtagande, god teo-

retisk kunskap, aktivitet, ödmjukhet, ta emot konstruktiv kritik utan defensiva reaktioner, ärlig-

het om sina straka och svaga sidor, initiativtagande, bemästra en teoretisk kunskapsbas, vilja 

utveckla sig själva, vilja lära sig, använda sig av autodidakt inlärning och mod. Öppna och glada 

personer har i allmänhet lättare att ställa frågor och upplever praktikperioden i helhet som mer 

lyckad (Koontz, et al., 2010, s. 242-243). Innovation är en förmåga hos studeranden som på-

verkar en praktikperiod positivt (Koontz, et al., 2010, s. 240).  

 

Studeranden bär ett ansvar över att se till att kraven för praktiken uppfylls. Studeranden skall 

läsa igenom den förhandsinformation praktikanten blir tilldelad innan praktiken (Heinonen, 

2004, s. 27). Praktikanten bör informeras om handledarens eventuella arbetsbörda innan deras 

praktikperiod börjar för att öka ödmjukhet och förståelse gentemot handledaren (Haggerty, et 

al., 2012, s. 30). Studeranden bör förstå att handledaren är närvarande för studeranden i inlär-

ningssyfte. Studeranden skall vara medveten om sina egna mål och de mål som är utsatta från 

skolan för ifråga varande praktikperiod (Brown, et al., 2011, s. 26-27). En studerande skall vid 

praktikperiodens slut kunna fungera som sin handledares arbetspar för en godkänd praktik och 

visa sin tacksamhet genom att hämta kaka eller dylikt. Vid slutet av studierna fokuserar prakti-

kanterna markant på sina prestationer då praktikplatsen är en potentiell arbetsgivare i framtiden. 
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Acceptans från personalen är viktig under en praktikperiod gentemot en studerande (Koontz, et 

al., 2010, s. 244). Både den teoretiska bakgrunden (Heinonen, 2004, s. 29), forskningsöversik-

ten  (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30)  och resultatet påpekar hur viktigt det är för stu-

deranden att bli tilldelad tillit under en praktikperiod. I resultatet framkom att studeranden stäl-

ler störst krav på sig själva under en praktikperiod på deras prestationer eftersom de vill visa 

vad de kan. En studerande skall medge ifall det är något som de inte bemästrar och inte vara 

högfärdig under en praktikperiod. För att bli tilldelad ansvar och tillit av handledaren under en 

praktikperiod framhävde studeranden att man får det genom att bevisa åt sin handledare vad 

man kan och inte kan. 

 

Studeranden har ett behov av att få stöd och bekräftelse av sin handledare (Öhrling & Rahm 

Hallberg, 2000, s. 32), vilket även påpekades av informanterna i resultatet. Studeranden blir 

ångestfylld ifall den utför uppgifter som befinner sig utanför deras bekvämlighetsområde utan 

handledarens närvaro eller stöd (Koontz, et al., 2010, s. 242). Studeranden har ett behov av att 

få bekräftelse på framsteg som gjorts under praktiken (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 32). 

Under utvärderingen av en praktikperiod bör studeranden ta del av vad som gått bra, föränd-

ringsmöjligheter, vad studeranden borde öva mera på under praktikperiodens lopp och om något 

saknas ifrån studerandens utveckling (Koontz, et al., 2010, s. 243-255). Ifall en studerande inte 

blir uppmuntrad av personalen under en praktikperiod kan studeranden känna sig värdelös, sår-

bar och olämplig till yrket på grund av erfarenhets brist (Brown, et al., 2011, s. 27). Ifall stu-

deranden blir tilldelad ett ökat ansvar ökar det på studerandens självsäkerhet inom yrket 

(Koontz, et al., 2010, s. 244). Praktikanten är medveten om sin begränsade kunskap och kapa-

citet. Osäkerhet och ett behov av att få inlärningsmöjligheter och erfarenhet är en del av stu-

derandens inlärningsprocess (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 30, 32). Det är viktigt att 

studeranden medger till handledaren då nervösa situationer uppstår (Öhrling & Rahm Hallberg, 

2000, s. 30). Studerandens nervositet minskar då studeranden utför en stor del av aktiviteterna 

under praktikperioden (Brown, et al., 2011, s. 27). Informanterna ansåg att en studerande skall 

vara delaktig i diverse programpunkter under praktiken.  
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Skillnaden mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap känns störst för studeranden. Det 

problematiska är då den inlärda teoretiska kunskapen inte reflekterar den verklighet stu-

deranden bemöter på praktikperioden (Corlett, 2000, s. 500-501). Diskussioner mellan handle-

daren och studeranden under en praktikperiod binder starkare till den teoretiska kunskapen till 

det praktiska utförandet och därmed är mer givande för studeranden då den lär sig att tillämpa 

teorin i praktiken (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 25). Studeranden har ett behov av att 

tillämpa sin teoretiska kunskap genom att relatera den till olika praktiska situationer och reflek-

tera över dem (Öhrling & Rahm Hallberg, 2000, s. 28, 32). En praktikperiod utvecklar stu-

derandens problemlösningsförmåga då studeranden ständigt måste tillämpa teorin i praktiken 

(Corlett, 2000, s. 499). Praktikanten vill våga utmana sig själva, utveckla sina egna förmågor 

och få möjligheter att göra det genom att diskutera om kommande uppgifter och arbetsfördel-

ning på förhand med handledaren, vilket gynnar alla studeranden. Studeranden skall vara med-

veten om att den inte kan allt och vara öppen för nya saker samt kunna ta ansvar. En studerande 

måste våga utföra uppgifter som befinner sig utanför deras bekvämlighetsområde.  

 

Handledarna påstod att en studerande som är omotiverad, har bristfällig kunskap eller är hög-

färdig är svåra att handskas med för arbetstagarna på praktikplatsen. En studerande skall vara 

intresserad och ha en vilja att lära sig, varav viljan att lära sig skall vara viktigare än deras 

teoretiska kunskap eftersom det möjliggör att studeranden utvecklas. En del studerande har lät-

tare att få mycket utav en praktikperiod i jämförelse med andra beroende på deras personlighet. 

En blyg studerande får arbeta med att övervinna den blyga egenskapen under en praktikperiod 

och alla studeranden skall övervinna rädslan av att misslyckas. Studerandens attityd har en stor 

inverkan på hur handledaren tolkar situationen och på handledarens motivation för handled-

ningsprocessen. Handledaren konstaterade även att studeranden måste kunna klara av rå humor 

ifall den skall kunna arbeta på ett räddningsverk. Studeranden konstaterade att det är mycket 

upp till dem själva över hur praktiken framskrider. 
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9.3 Svårigheter i relationen mellan handledare och studerande 

under en prehospital praktikperiod 

 

Negativa faktorer som redan påpekats i detta diskussions kapitel kommer inta att presenteras 

under denna underrubrik för att undvika repetition av information. Kapitlet behandlar ämnen 

som inte tillsvidare presenterats under denna huvudrubrik.  

 

Arbetstagaren har en plikt att vara medveten om alla medparters rättigheter inom sitt arbete som 

inkluderar den service hälsovården erbjuder, patientens rättigheter samt arbetstagarens rättig-

heter (Heinonen, 2004, s. 23). Studeranden skall handledas till att hantera och anpassa sig till 

grunderna i arbetet, arbetsprinciper samt att arbeta på basis av etiska grunder (Heinonen, 2004, 

s. 20). Värdesättningar, kommunikationssätt samt ospecifika förväntningar kan påverka för-

väntningarna hos den andra parten i relationen. Friktion i relationen mellan handledaren och 

studeranden kan leda till meningsskiljaktigheter mellan patientvård, beslutsfattande, arbetssätt 

och arbetsstrategi (Byrd, et al., 1997, s. 348). Informanterna ansåg att det är viktigt att både 

studeranden och handledaren anpassar sitt beteende på basis om de är på uppdrag eller inte. 

Studeranden framhävde att det etiska tänkandet aktiveras både på arbetsplatsen, på väg till ett 

uppdrag och vid bemötande av patienten, i synnerhet under uppdrag som befattar alkoholism, 

religion eller rasism. Inställningen handledaren har inför eller efter ett uppdrag påverkar stu-

deranden. Ifall handledaren använder sig av svordomar då de får ett uppdrag påverkar handle-

daren indirekt studerandens inställning för uppdraget och undermedvetet påverkar relationen 

till handledaren negativt. Även hur studeranden bemöts under en praktikperiod påverkar stu-

derandens helhetsbild av praktikperioden. 

 

På en del arbetsplatser måste arbetstagare fungera som handledare trots att de inte vill det eller 

anser sig ha tillräckligt med erfarenhet för att kunna handleda. Det är väsentligt att handledarna 

själva är frivilliga att fungera som handledare. Handledare på prehospitala praktikplatser får 
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inte extra tillägg i lönen eller förmån då handleder en studerande. Ifall studeranden upplever att 

handledaren inte är kompetent till sin uppgift att handleda kan studeranden ta lärdom från en 

dylik situation genom sin personliga utveckling. Det är viktigt att en studerande är positivt in-

ställd inför och under en praktikperiod (Koontz, et al., 2010, s. 243). I resultatet framkom att 

en studerande även lär sig av en dålig handledare, då den väcker motivation hos praktikanten 

att inte göra dylika misstag. Studeranden skall påpeka ifall handledaren gör något misstag eller 

ifrågasätta handledaren för dennes utförande, studeranden har trots allt den nyaste informat-

ionen och bör våga informera handledaren om det. 

 

Ifall handledaren är inkompetent eller inte arbetar på ett professionellt sätt är inte goda förebil-

der för studeranden exempelvis gällande förutfattade meningar varav en studerande kan bli be-

sviken, lessen eller nedstämd. Då handledaren inte är intresserad av att handleda skall den inte 

heller göra det utan säga ifrån, detta kan gälla en enskild arbetstur eller för hela praktikperioden. 

En handledare som inte orkar förklara diverse ting från början till slut lämpar sig inte för sin 

uppgift. En felsorts handledare gör praktiken för studeranden tung. Då handledarens arbetspar 

inte deltar i handledningen blir det tungt för handledaren. Handledaren kan välja ett handled-

ningssätt som inte lämpar sig för studeranden vilket kan resultera i att studeranden upplever 

praktiken negativt. En handledare skall inte vara auktoritär och använda sig av hierarki och 

maktutövning. 

 

Handledaren kan uppleva det svårt att acceptera sin roll ifall studeranden är svagt förberedd 

inför sin praktikperiod. En fungerande relation och kunskap över vad de olika rollerna som 

handledare och studerande innebär är viktig kunskap för handledningsprocessen. (Byrd, et al., 

1997, s. 349) Sociala färdigheter och kommunikationen mellan alla involverade parter under en 

praktikperiod borde utövas mera (Brown, et al., 2011, s. 27). En stor del av studerandens kon-

centration fästs vid tekniska färdigheter och vid patient dokumentation och inte till det egentliga 
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vårdandet. För lite praktiska övningar i handfärdighet från studerandens sida påverkar en prak-

tikperiod negativt eftersom praktikanten inte upplever att den fått ut så mycket som den skulle 

kunna få. Ifall handledaren är osäker kan det uppstå problem i relationen mellan studeranden 

och handledaren på grund av nedsatt tillit (Koontz, et al., 2010, s. 243). Fokus på tekniken 

framkom inte i den teoretiska bakgrunden eller resultatet. 

 

Det upplevs som negativt och arbetsdrygt både för studerande och handledare att studeranden 

byter handledare flera gånger under en praktikperiod. Då personkemin inte fungerar blir det 

tungt för alla, olika sorters problematik och konflikter som kan uppkomma mellan två individer 

kan även uppstå bland arbetstagarna och praktikanten på en praktikplats. Det finns ett gemen-

samt ansvar över att uppdragen sköts som de skall och relationen mellan handledaren och stu-

deranden fungerar, ifall någon part inte åtar sig ansvaret rubbas samarbetet av det varpå ena 

parten kan få fördomar gent emot den andra parten. 

 

Brist på saker att göra från studerandens sida eller få situationer att utöva praktiska färdigheter 

och irritation från handledarens sida påverkar praktikperioden negativt. Nedsatt tillit i relat-

ionen mellan handledaren och studeranden påverkar praktikperioden negativt. Negativa sam-

talsämnen och händelser minskar på studerandens självsäkerhet. Det är viktigt att beskåda ne-

gativa händelser ur ett positivt perspektiv både för praktikanten och handledaren (Koontz, et 

al., 2010, s. 243-244). Ifall studeranden oroar sig över att den inte är tillräckligt aktiv, pratsam 

eller inte arbetar tillräckligt försöker den kompensera det genom att arbeta hårdare. Vid dylika 

fall är studeranden inte sig själv, vilket framhävs som viktigt i forskningsöversikten (Öhrling 

& Rahm Hallberg, 2000, s. 32). Det upplevs vara fel mot studeranden ifall den tvingas gå på 

gym eller spela innebandy mot sin vilja. En studerande som inte tål rå humor tolkas som en 

negativ faktor för en praktikperiod. Trots detta upplevde studeranden att sexuella trakasserier 

kan förekomma under en praktikperiod, speciellt så männen på arbetsplatsen samlas ihop till en 
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större skara. Praktikperioden påverkas negativt då studerande inte blir bemötta i enlighet med 

deras förmågor av handledaren och personalen (Brown, et al., 2011, s. 26-27).  

 

På grund av att man inte har kartlagt rollerna för alla involverade parter i en praktikperiod kan 

det uppstå missuppfattningar gällande olika ansvarsområden (Byrd, et al., 1997, s. 350-351). 

Handledaren upplever bedömningskriterierna för en praktikperiod som svåra, i synnerhet för 

studeranden som utför sin första prehospitala praktik. Spekulationer gjordes i resultatet ifall 

könet hade en betydelse under inte. I diskussionen konstaterades att könsfrågan kan basera sig 

av en slums  

 

 

9.4 Fortsatt forskning 

 

För att vidare utveckla denna studie kunde man utföra studien på ett nationellt plan med rando-

miserat urval av informanter. Vid en sådan studie kunde man få en helhetsomfattande bild över 

hur situationen i Finland är gällande prehospitala praktikperioder, vars information är väsentlig 

för att kunna utveckla prehospitala praktikperioder på en nationell nivå. Dock skulle det kunna 

vara enklare att kartlägga vad som uppfattas som problem beträffande den prehospitala prak-

tikperioden. För att öka mängden respondenter skulle det vara bättre att samla in dylika inform-

ation i en kvantitativ form för att få insamlat så mycket information som möjligt. Informanterna 

skulle eventuellt även vara mer ärliga med den nuvarande situationen ifall den skulle samlas in 

via enkäter istället för intervjuer. 
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Det skulle även vara intressant att undersöka hur mycket information studerandena blir tillde-

lade innan en praktikperiod börjar, vad studerandena egentligen förväntar sig och ifall stu-

derandena uppfattar att de blivit tilldelade tillräckligt med information inför en praktik. Det 

skulle vara spännande att jämföra studerandens förväntningar innan en praktikperiod och jäm-

föra det med hur de egentligen hade upplevt sin praktikperiod. Ena annan möjlighet kunde vara 

att på basis av en kvantitativ studie skicka ut frågeformulär till lektorer och ta reda på hur de 

förbereder studerandena inför en praktikperiod ifrån läroanstalten samtidigt som man ger 

samma frågeformulär till studerandena och kontrollerar ifall studerandena tolkat informationen 

på rätt sätt och ifall de är ense med deras lärare beträffande den information de blivit tilldelade. 

 

Det kunde vara intressant att samla ihop feedback ifrån prehospitala praktikperioder och jäm-

föra skiljaktigheterna av kvaliteten på handledningen och studerandens upplevelser av praktik-

perioden i jämförelse med ett område som har mindre organiserad handledningsverksamhet. På 

basis av resurs brister upplever skribenten att alla många arbetstagare undviker att ta ansvar 

över en del arbetsuppgifter utan förflyttar ansvaret till en annan arbetsanstalt. Härmed anser 

skribenten att det skulle vara väsentligt att klargöra vad som läroanstalten egentligen ansvarar 

för och vad som praktikenheten ansvarar för och eventuellt öka samarbete mellan de olika en-

heterna. Genom vaga spekulationer sker det inte samarbete mellan läroanstalten och praktiken-

heten i den mån som det torde. Det skulle vara väsentligt ifall båda parterna skulle effektivera 

samarbete och tillsammans bilda ett hållbart informations- och utbildningspaket för att erbjuda 

mer kvalitativa praktikperioder åt studeranden. Att en praktikant skulle utvärdera sina förmågor 

innan varendaste en praktik vore inte en tokig idé eftersom det skulle underlätta både lärarens 

och handledarens uppfattning om praktikantens svaga och starka sidor samt underlätta att binda 

en relation mellan handledaren och studeranden. 
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10 KRITISK GRANSKNING  

 

Kvalitativa studier bör granskas kritiskt för att man skall kunna bedöma ifall slutsatserna är 

giltiga och pålitliga. Genom att kritiskt granska arbetets validitet och reliabilitet förhåller man 

sig kritiskt till resultaten (Jacobsen, 2012, s. 161). Kvale (1997,s.210-211) framhäver att gene-

raliserbarheten även bör tas i beaktande vid en kritisk granskning.  

 

Validiteten kartlägger ifall informationen är verklighetstrogen eller inte. Validiteten kan indelas 

i intern och extern validitet. Validitetens trovärdighet kan bestrykas ifall andra forskare uppnått 

dylika svar. Den interna validiteten kontrollerar ihopsamlad data i samband med studiens frå-

geställning och syfte (Jacobsen, 2012, s. 161-161, 164). Den externa validiteten som Jacobsen 

(2012,s.171) framhäver är i princip det som Kvale (1997, 210-211) kallar generaliserbarhet. 

Generaliserbarheten tar i beaktande hur skribenten gjort sina slutsatser (Kvale, 1997, s. 209).   

 

Materialet för studien är tagna ur pålitliga källor. Materialet för den teoretiska bakgrunden är 

tagna ifrån officiella statliga hemsidor. Många av de utvalda forskningsartiklarna har publice-

rats i olika kliniska journaler och tagna ur pålitliga källor. Materialet som använts har varit 

aktuella för denna studie vilket förstärker studiens trofasthet, dvs. reliabilitet. 

 

Genom att studien strävade efter att samla in information av upplevelser och känslor valdes en 

kvalitativ arbetsmetod, vilket i detta fall förstärker den interna validiteten. Mätinstrumentet i 

denna studie var insamling av information via en intervju vars kvalitet granskades med en pi-

lotintervju för att garantera att svaren på frågorna överensstämde med studiens syfte och fråge-

ställning. Intervjuerna bandades in via två apparater för att garantera att informationen förvaras 

och att erbjuda en kontroll möjlighet för transkribenten ifall något hörs otydligt, för att garantera 
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hörbarheten och transkriberingens trovärdighet. Intersubjektiviteten förstärktes under intervju-

erna då övriga informanter höll med om vad en annan informant sade, vilket förenklade delvis 

generaliseringen av informationen för skribenten. Kontexteffekten kan ha haft en viss påverkan 

då intervjuerna men handledarna utfördes på deras arbetsplats där olika ljud ständigt hördes i 

bakgrunden. Studerandena utförde intervjun hemma hos skribenten men då fanns det andra 

obekanta föremål i omgivningen som kunde ha påverkat informanternas koncentrationsför-

måga. För att påminna informanterna om hur frågan löd fanns frågan skriftligen till förfogande 

framför informanterna. Alla informanter verkade ha tillförlighet gentemot skribenten då svaren 

var ärliga utan dessvärre finkänslighet. Informanterna verkade inte vara distraherade av skri-

bentens yttre habitus eller att en del av informanterna kände skribenten från tidigare.  

 

Resultatet av studien är dock inte generaliserbart material för prehospitala praktikperioder inom 

Finland eftersom informanterna hade en specifik bakgrund från specifika områden. Handle-

darna i studien var fastanställda vid Östra Nylands räddningsverk och studerandena gick alla i 

Nylands svenska yrkeshögskola – Arcada. Härmed är den statiska generaliserbarheten inte håll-

bar. Förutom detta är analysmetoden enligt Giorgi (1975,s.84) delvis taget ur en andra hands 

källa ifrån Kvale (1997s.176-178) som redogör för Giorgis (1975,s.84) analysmetod vilket kan 

ha påverkat analysen och därmed studiens resultat.  

 

För att kontrollera validiteten av detta arbete har två informanter från olika grupper konfronte-

rats med detta arbete för att bedöma resultatets innehåll. Inga förändringar i arbetet gjordes efter 

att informanterna kontrolläst resultatet. Mycket av informationen som framkom i resultatet var 

repetition av information ifrån arbetets teoretiska bakgrund och forskningsöversikt, vilket tyder 

på att resultatet i detta arbete är reliabelt ifall man beaktar studiens begränsningar vid tolk-

ningen.  
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Eftersom det var skribentens första gång att utföra ett dylikt arbete kan mänskliga misstag ha 

skett på grund av brist på erfarenhet. Skribenten är inte en kompetent forskare men tillräckligt 

kunnig för att skriva ett dylikt övningsarbete. Skribenten utförde transkriberingen från det in-

tervjubandade materialet utan tidigare erfarenhet. På basis av brist på erfarenhet kan det even-

tuellt ha funnits en mer lämplig teknik för transkriberingen som skribenten inte varit medveten 

om. Transkriberingen utfördes inte under tidspress vilket gör resultatet mer trovärdigt. 

 

Vid tolkning av informationen har skribenten undvikit att generalisera resultat ifall åsikten inte 

har understötts av andra informanter, detta eftersom skribenten inte bemästrar den naturalistiska 

generaliseringen som erfarna forskare bemästrar. Dock gjordes en analytisk generalisering av 

att studeranden betonar praktikplatsens bemötande, att komma in i arbetsgemenskapen och pre-

stationer.  

 

Skribenten har strävat efter att förhålla sig objektivt till ämnet trots den egna erfarenheten av 

att vara praktikant under en prehospital praktikperiod. Undermedvetet kan dock resultaten ha 

påverkats av skribentens egna erfarenheter som praktikant på en prehospital praktikperiod. 

Trots detta går det att konstatera att arbetet är trovärdigt då man tar studiens innebörd och be-

gränsningar i beaktande. 
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Bilaga 3. Brev till informanterna 

Helsinki 30.9.2014 

 

Paras henkilökunta, 

Tämä on kirje Teille jotka ovat toimineet ohjaajana harjoittelijalle teidän uran ai-

kana. 

Tervetuloa! 

Teillä on nyt mahdollisuus osallistumaan ryhmähaastatteluun 13.11.2014 klo 14:00. Osallistu-

jalta vaaditaan että hän on joskus ollut mukana ohjaamassa harjoittelijaa harjoittelujakson ai-

kana. 

Haastattelun tavoite on kartoittaa ohjaajan ja harjoittelijan vaatimukset, tarpeet ja komplikaatiot 

jotka esiintyvät harjoittelu jakson aikana. Sen lisänä pidetään keskustelu miten nämä kompli-

kaatiot voisivat estää niin että harjoittelu-jaksoista olisi onnistunut. Kaikki haastattelun osallis-

tujien henkilöllisyys ei paljasteta lopputuloksessa.  

Tutkimuksessa yritetään nostaa esille mielipiteiden erilaisuus ohjaajien ja opiskelijoiden välillä, 

jos erilaisuuksia esiintyy, että ymmärrettävyys kasvaisi kaikilta osapuolilta. 

Vastaavainen ryhmähaastattelu ambulanssi harjoittelun kokemuksien perusteella tehdään Ar-

cadan opiskelijoiden kanssa. Aion käsitellä materiaalit kun molemmat haastattelut ovat suori-

tettu. 

Tutkimuksen tulokset esitetään Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja on henkilökunnan saata-

villa. Työ julkistetaan internet sivustolla Arcada Theseus. 

 

Ohjaajani Arcadan puolelta on lehtori Christel Roberts, puh 040 12 52 229 
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Sähköposti: christel.roberts@arcada.fi. 

  Ohjaajani Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta on Christoffer Eriksson, puh  

Sähköposti: 

 

Kiitos osallistumisesta etukäteen!  

_________________________ 

 

Lotta Ringbom 

Ensihoito-opiskelija  

Arcada 

Puh 041 52 91 986 

Sähköposti: ringbom.lotta@gmail.com 

 

 

 

 

 

Helsingfors 30.9.2014 

 

Bästa personal, 

Detta är ett brev till Er som varit handledare till en studerande under sin arbetskar-

riär. 

 

Välkommen!   

mailto:christel.roberts@arcada.fi
mailto:ringbom.lotta@gmail.com
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Nu har Ni möjligheten att den 13 september 2014 klockan 14:00 delta i en gruppintervju. Kri-

terierna för att delta är att Ni någon gång varit med om att handleda en studerande under en 

praktikperiod. 

 

Syftet med intervjun är att kartlägga både handledarens och studerandens förväntningar, behov 

samt komplikationer som uppstår. Dessutom kommer vi ha en diskussion över hur problemen 

kunde lösas för att sträva efter en så lyckad praktikperiod som möjligt. Deltagarnas identitet 

kommer inte att avslöjas i arbetet. 

 

Studien eftersträvar att framhäva de olikheter som uppstår mellan de olika perspektiv som handledare 

eller som studerande upplever. Ifall det uppkommer olika perspektiv befattande samma ämne är syftet 

med studien att framhäva denna information för att öka förståelsen bland de inblandade parterna. 

 

En dylik intervju kommer att göras med studeranden från Arcada beträffande deras upplevelser ifrån 

prehospitala praktiker. Då båda grupperna är intervjuade kommer jag att bearbeta svaren.  

 

Resultaten av studien kommer därefter att presenteras vid Östra Nylands räddningsverk och 

finnas till personalens förfogande. Arbetet kommer även att publiceras på nätsidan Arcada 

Theseus. 

Min handledare från Arcada är lektor Christel Roberts, tfn: 040 12 52 229 

E-post: christel.roberts@arcada.fi. 

Min handledare från Östra Nylands räddningsverk är Christoffer Eriksson, tfn: 

E-post: christoffer.eriksson@porvoo.fi 

Tack på förhand för Ert deltagande! 

_________________________ 

Lotta Ringbom 

Akutvårdsstuderande 

Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola 

Tfn: 041 52 91 986 

E-post: Ringbom.lotta@gmail.com 

mailto:christel.roberts@arcada.fi
mailto:Ringbom.lotta@gmail.com
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Helsingfors 30.9.2014 

 

Bästa studerande, 

Detta är ett brev till Er som varit på en prehospital praktik under Er studietid.  

Välkommen!   

Nu har Ni möjligheten att delta i en gruppintervju 18.12.2014 klockan 10:00. Kriterierna för att 

delta är att Ni någon gång varit med om att en prehospital praktikperiod som studerande.  

Syftet med intervjun är att kartlägga både handledarens och studerandens förväntningar, behov 

samt komplikationer som uppstår. Dessutom kommer vi ha en diskussion över hur problemen 

kunde lösas för att sträva efter en så lyckad praktikperiod som möjligt. Deltagarnas identitet 

kommer inte att avslöjas i arbetet. 

Studien eftersträvar att framhäva de olikheter som uppstår mellan de olika perspektiv som handledare 

eller som studerande upplever. Ifall det uppkommer olika perspektiv befattande samma ämne är syftet 

med studien att framhäva denna information för att öka förståelsen bland de inblandade parterna. 

 

En dylik intervju kommer att göras med studeranden från Arcada beträffande deras upplevelser ifrån 

prehospitala praktiker. Då båda grupperna är intervjuade kommer jag att bearbeta svaren.  

 

Resultaten av studien kommer därefter att presenteras vid Östra Nylands räddningsverk och 

finnas till personalens förborgande. Arbetet kommer även att publiceras på nätsidan Arcada 

Theseus. 

Min handledare från Arcada är lektor Christel Roberts, tfn: 040 12 52 229 

E-post: christel.roberts@arcada.fi. 

Min handledare från Östra Nylands räddningsverk är Christoffer Eriksson 

E-post: christoffer.eriksson@porvoo.fi 

Tack på förhand för Ert deltagande! 

_________________________ 

Lotta Ringbom 

Akutvårdsstuderande 

Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola 

Tfn: 041 52 91 986 / E-post: Ringbom.lotta@gmail.com 

mailto:christel.roberts@arcada.fi
mailto:Ringbom.lotta@gmail.com
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Bilaga 4. Intevjumanus 

Intervjumanus för handledare  

Beräknad tid: 1h 

1) Vad har ni för förväntningar av en praktikperiod som helhet? 

Mitkä odotukset teillä on harjoittelujaksolle kokonaisuudessa? 

2) Vad måste studeranden ge av sig själv för att uppnå en bra praktikperiod? 

Mikä opiskelija tarvitsee antaa itsestään tavoittamakseen hyvän harjoittelujakson? 

3) Vad måste handledaren ge av sig själv för att uppnå en bra praktikperiod? 

Mikä ohjaajaa tarvitsee antaa itsestään tavoittamakseen hyvän harjoittelujakson? 

4) Vilka komplikationer kan uppstå i relationen mellan en handledare och en studerande 

under en praktikperiod? 

Mitkä komplikaatiot voi esiintyä ohjaajan ja opiskelijan välillä harjoittelujakson aikana? 

 

Intervjumanus för studerande 

Beräknad tid: 1h 

1) Vad har ni för förväntningar av en praktikperiod som helhet? 

Mitkä odotukset teillä on harjoittelujaksolle kokonaisuudessa? 

2) Vad måste handledaren ge av sig själv för att uppnå en bra praktikperiod? 

Mikä ohjaajaa tarvitsee antaa itsestään tavoittamakseen hyvän harjoittelujakson? 

3) Vad måste studeranden ge av sig själv för att uppnå en bra praktikperiod? 

Mikä opiskelija tarvitsee antaa itsestään tavoittamakseen hyvän harjoittelujakson? 

4) Vilka komplikationer kan uppstå i relationen mellan en handledare och en studerande 

under en praktikperiod? 

Mitkä komplikaatiot voi esiintyä ohjaajan ja opiskelijan välillä harjoittelujakson aikana? 
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Bilaga 5. Transkibering 
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