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Sammanfattning 

 
Metodrumsundervisning. En kvalitativ studie av simulering inom 
vård- och omsorgsutbildning. 
 
Den här studien handlar om vårdlärares metodrumsundervisning 
inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Det är en undervisning 
som äger rum i en skolmiljö och kan därför ses som en hybrid av en 
vård- och omsorgsmiljö. Här simuleras och övas kommande 
arbetsuppgifter. Tre olika skolor besöktes och tre metodrumslektioner 
spelades in med hjälp av ljudinspelare. Följande tre arbetsuppgifter 
ingick i studien: venprovtagning, urinkateterisering och 
såromläggning. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys 
och med utgångspunkt inom sociokulturellt perspektiv. Syftet med 
studien är att bidra med kunskap om hur vårdlärare arbetar med 
simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning. Studien 
synliggjorde tre simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande 
och Bemötande samt hur de användes. Huvudsakliga redskap som 
användes; vårdlärarens kropp/händer, olika fysiska redskap kopplade 
till respektive metodrumslektion och vårdlärarens språk. Alla 
simuleringsaktiviteter förekom i övningarna venprovtagning, 
urinkatetrisering och såromläggning. Det framträdde dock variationer 
och mönster i övningarna. En likhet är att Tekniskt utförande totalt 
sett var vanligast förekommande vid alla tre metodrumslektionerna. 
En skillnad uppträdde när metodrumslektionen delades in i 
introduktion av lektion, eleverna tränar själva och avslutning av 
lektion. Vid introduktionen av lektionen blev Bemötande nästan lika 
vanlig som Tekniskt utförande. Skillnader beroende på 
lektionsinnehåll var synliga inom Tolkande och Bemötande. Ett 
gemensamt mönster var att vårdlärarna växlade mellan vardagsspråk 
och omvårdnadsspråk när de arbetade med simulering. De gav sin 
patient ett namn och eleverna fick omdelbar återkoppling av 
vårdlärarna. 
 
Nyckelord: simulering, metodrum, undersköterska, sjuksköterska. 
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Abstract 

 
Clinical skills laboratory teaching: A qualitative study of simulation in 
nursing and healthcare education 
 
This study centres on clinical skills laboratory teaching in municipal 
adult education. This type of teaching takes place in a school setting 
and can thereby be understood as a hybrid of two institutions: nursing 
and healthcare and school. Future professional tasks are simulated 
and practised here. Three different schools were visited and three 
clinical skills laboratory lessons were recorded with an audio 
recorder. The following tasks were included in the study: 
venipuncture, urinary catheterisation, and wound dressing. The 
analysis was performed as a qualitative content analysis informed by a 
sociocultural perspective. The aim of the study is to extend the 
knowledge of how teachers approach the simulation of tasks in 
clinical skills laboratory training. The study identifies three 
simulation activities and their application: technical performance, 
interpretation, and treatment.  The main teaching tools used in the 
lessons were the teacher’s body/hands, different physical tools 
specific to the respective laboratory session and the teacher’s 
language. All the simulation tasks – venipuncture, urinary 
catheterisation and wound dressing – were included in the sessions. A 
similarity was that technical performance on the whole was the most 
common feature in all the laboratory lessons. A difference emerged 
when the clinical skills laboratory lesson was divided into the 
components: introduction, students practise themselves, and 
conclusion. The lesson introduction included treatment to nearly the 
same extent as technical performance. Differences related to lesson 
content were evident in the activities interpretation and treatment. A 
common pattern was that the teachers shifted between everyday 
language and professional language when they worked with 
simulation. They named their patients and gave the students 
immediate feedback. 
 
Key words: simulation, clinical skills laboratory, licensed practical 
nurse, licensed vocational nurse, registered nurse. 



6 

 
 

Förord 

Mitt första tack går till Anna-Lena Göransson som gav mig den första 
informationen om Forskarskolan i Yrkesämnenas didaktik och 
därmed en möjlighet att söka den. Det har varit några händelserika år 
för mig, med både skratt och tårar. Det var tur att jag inte förrän 
efteråt förstod vilket hårt arbete det innebar att skriva detta arbete. 
Min nyfikenhet har dock gett mig oväntade upplevelser. 
 
Mitt nästa tack går till Viveca Lindberg som startade upp denna 
utbildning och har varit ett stort stöd. Tack till alla övriga forskare och 
forskarkollegor som deltagit i alla konferenser och kurser på olika 
universitet. Nordyrk-konferenserna har varit något alldeles speciellt. 
Ett speciellt tack till mina underbara forskarkollegor Ola Lindholm 
och Maria Christidis för ert ovärderliga stöd under denna tid.  
 
Jag vill även tacka mina tålmodiga handledare Héctor Pérez Prieto 
och Marie Karlsson på Karlstads universitet. Analysarbetet har varit 
en snårig resa i att sortera äpplen och päron! Ack vilken tid det har 
tagit! Tack Kerstin Bladini och Solveig Hägglund för 
planeringsseminarium respektive 50-procentsseminarium. Tack Eva 
Eliasson för dina värdefulla kommentarer på mitt 90-
procentsseminarium. Det har även varit en härlig tid att få tillhöra 
personalen på Pedagogiska studier med alla förlösande skratt i 
personalrummet. Tack Hamid Asghari för din uppmuntran när det 
känts tungt. Tack Catherine Andersson Busch för all hjälp med 
administrativa frågor. Tack Erika Öjegård för alla välbehövliga 
lunchpromenader innehållande hästprat. Det har rensat hjärnan och 
givit kraft! Ett särskilt stort tack till Ann Dyrman på biblioteket för 
hjälp med litteratursökning och referenser. Kaisa Bjuresäter har 
inspirerat och stöttat mig. 
 
Ett speciellt tack till tre fantastiska vårdlärare och deras elever som 
gav mig tillträde till deras metodrumsundervisning.  
 



7 

Stort tack till min rektor Steve Norman, min kollega Ulla Rådlund 
Jörstad och alla andra kollegor på Tingvalla gymnasiet som stöttat 
och varit förstående till en forskarförvirrad kollega. Det senaste året 
har varit fruktansvärt jobbigt med heltidtidsarbete och sjuka 
föräldrar. 
 
Tack Stig-Börje Asplund, Ann-Sofie Bhasin, Madeleine Bäckström, 
Lena Sevall och Izabelle Skansen för en ovärderlig språkgranskning. 
 
Tack Jan Schoultz för att jag fick använda din figur på mitt eget sätt. 
 
Jag vill tacka mina barn Christian, Madeleine och Maria för ert stöd. 
Tack Mats för språkstöd, uppmuntran och alla goda middagar du 
bjudit på! Utan er förståelse hade jag inte orkat fullfölja skrivandet. 
Nu hoppas jag få lite mer tid för mina nära och kära. Inte minst mina 
barnbarn Mathilda och William. 
 
Tack alla andra. Ingen nämnd och ingen glömd. 
 
Karlstad september 2015 

Ingela  Leibr ing  
  



8 

Kapitel 1 Inledning 

Den här studien handlar om metodrumsundervisning inom Vård- och 
omsorgsutbildning i den kommunala vuxenutbildningen (komvux). 
Studien fokuserar på hur vårdlärare arbetar med simulering av 
arbetsuppgifter i metodrum. Simulering har sedan tidigare använts 
inom flyg, militär och kärnkraftsindustrin för att utveckla säkerheten 
(Gaba, 2004). Under de senaste 20 åren har intresset för simulering 
ökat starkt internationellt även inom vård- och omsorgsutbildning. 
Orsaken är en önskan att förbättra patientsäkerhet och omvårdnad.  
 
Tidigare forskning visar att simulering i metodrum är viktig för att 
öka patientsäkerheten och minska medicinska misstag (Houghton, 
Casey, Shawb & Murphy, 2012). Metodrum1 är ett undervisningsrum i 
vård- och omsorgsutbildning. Det är många arbetsuppgifter som ska 
tränas och tiden som är avsatt för detta är begränsad (Sebiany, 2003). 
Pedagogiska strategier för undervisning i metodrum behöver dock 
utvecklas enligt Wellard och Heggen (2010) eftersom ett metodrum 
har begränsningar som kan liknas vid: ”swimming without water”  
(s. 43). Ett metodrum är inte en exakt kopia av en vård- och 
omsorgsmiljö då det saknas material samt inte minst levande 
patienter (Sebiany, 2003). Det är dock viktigt att övningarna utformas 
så realistiskt som möjligt så att eleverna övar på rätt sätt och inte lär 
in felaktigheter. Annars finns det en risk att eleverna går ut i ett vård- 
och omsorgsarbete och praktiserar felaktiga kunskaper (a.a.). 
 
Utifrån sociokulturellt synsätt framför Carlgren och Marton (2000) 
kritik mot att verksamheten i skolan ses som en icke-autentisk 
verksamhet. De ser skolan som en hybridkultur där läromedel, t.ex. i 
form av lexikon och matematiska formler, utnyttjas annorlunda i 
jämförelse med praktiken utanför skolan. Metodrumsundervisning 
kan utifrån Carlgren och Marton ses som en hybridkultur där redskap 
för venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning används på 
ett annat sätt i skolan än bland patienter. 
 

                                                
 
1 Metodrumsundervisning förklaras utförligare på s. 14. 
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När det handlar om metodrumsundervisning i skolan är det vanligt 
förekommande att vårdläraren först demonstrerar hur en 
arbetsuppgift utförs steg för steg, informerar om eventuella risker, 
säkerhetsåtgärder och eventuella svårigheter. Därefter får eleverna 
själva öva på dagens arbetsuppgift (Wellard, Solvoll & Heggen, 2009). 
För att alla elever ska få möjlighet att öva olika arbetsuppgifter och få 
hjälp av en lärare sker undervisningen oftast i mindre grupper 
(Cunningham, 2010). 
 
En som bl.a. beskriver problemet med att elever skiljer på teori och 
praktik inom yrkesutbildning är Göransson (2004). Hon fann i sin 
studie att brandmän starkt skiljer på teori och praktik och att det 
förefaller som det finns en ”brandvägg” (s. 189) mellan dessa två. 
Tidigare forskning bland sjuksköterskestudenter har också visat på 
deras svårigheter att koppla ihop teori och praktik (Wellard, Solvoll & 
Heggen, 2009). Johansson (2008) beskriver slöjdpraktik i skolmiljö 
som ”att tänka med nålen i hand” (s. 263) och hon har ett annat sätt 
att se hur teori och praktik kopplas samman. Hon finner att en 
slöjdpraktik omfattar praktiska handlingar och ett tänkande samtidigt 
som något utförs. Därtill kommer sinnesintryck som t.ex. lukt, syn 
och känsel, emotionella känslor och tidigare erfarenheter. 
 
En gymnasieutbildning inom området vård- och omsorg ska leda till 
ett yrkeskunnande. Eleverna ska vara anställningsbara och kunna 
utföra förekommande arbetsuppgifter när utbildningen är avslutad 
(Skolverket, 2011). De kan efter avslutad utbildning få en anställning 
som undersköterska. I en yrkesutbildning ingår både teoretisk och 
praktisk kunskap som ska förbereda eleverna på att fatta kloka beslut 
baserade på ett grundläggande yrkesmässigt omdöme. 
 
Mitt intresse för att utveckla undervisning startade när jag som 
barnmorska hade föräldrautbildning som innehöll 
förlossningsförberedelse och psykoprofylaxandning. Jag gick vidare 
med en gymnasielärarutbildning och har de sista åren arbetat på 
komvux inom vård- och omsorgsutbildningen. Det har givit mig en 
bred erfarenhet och förståelse för metodrumsundervisning. Jag har 
länge upplevt en önskan att vidarutveckla pedagogiska strategier 
inom detta fält.  
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Tyvärr är det ont om tid för utvecklingsarbete då arbetsbelastningen 
för vårdlärare hela tiden ökar. Genom Forskarskolan i Yrkesämnenas 
didaktik fick jag nu den unika möjligheten att studera hur några 
vårdlärare genomförde sin metodrumsundervisning. 
 
Licentiatuppsatsen innehåller åtta kapitel. Första kapitlet är en 
inledning till studien och dess forskningsfält. Kapitel två ger en 
historisk tillbakablick på hur undersköterskeyrket har tillkommit 
fram till dagens vuxenutbildning inom vård och omsorg. Kapitel tre 
redovisar tidigare forskning inom fältet. Det handlar om arbetet som 
undersköterska, metodrumsundervisning för undersköterskor och 
sjuksköterskor nationellt och internationellt, simulering och 
didaktiska aspekter från andra fält. Kapitel fyra omfattar 
problemområde, syfte och frågeställningar. Kapitel fem redovisar de 
teoretiska perspektiv som studien vilar på. Kapitel sex handlar om 
metod och genomförande. Resultatet av studiens tre 
metodrumslektioner redovisas i kapitel sju. Kapitel åtta diskuterar 
resultatet i förhållande till tidigare forskning, vilka möjligheter och 
begränsningar som finns i ett metodrum och studiens bidrag till 
simulering inom vård- och omsorgsutbildning.  
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Kapitel 2 Bakgrund  

Undersköterskeyrket har uppstått utifrån sjukvårdens behov och 
äldre personers behov av hjälp. Sjuksköterskeyrket däremot har sina 
rötter ifrån kyrkan och det militära. I det här kapitlet beskrivs först 
den historiska framväxten av två yrken: hemvårdarinnor (socialtjänst) 
och undersköterskor, de yrken som idag ingår i Vård- och 
omsorgsprogrammet. Förr fanns även separata utbildningar till 
mentalskötare inom psykiatri och barnsköterskor inom barnsjukvård. 
Den historiska framväxten av mentalskötare och barnsköterskor 
berörs inte i den här studien.  
 

Historisk tillbakablick  
Omvårdnad i hemmet började enligt Eliasson och Szebehely (1992) 
med att husmödrar inte klarade av att sköta hem och barn. Det var på 
1920- talet som en samhällelig hjälp i hemmet startade i form av en 
hemsysterverksamhet. Denna verksamhet drevs fram av 
kvinnoföreningar och kom senare att kallas 
hemvårdarinneverksamhet eller social hemhjälp. En hemsysterskola 
startades 1915 och stadsbidrag infördes för 
hemvårdarinneverksamhet 1944. I samband med statsbidragets 
införande ställdes kravet på en 15 månaders lång utbildning för 
hemvårdarinnor. Det dröjde fram till 1948 innan hemvårdarinnor fick 
börja arbeta med gamla människor (a.a.). I betänkandet 
Åldringsvårdens läge (SOU 1963: 47) stod att läsa att: 
”barnfamiljernas behov skulle dock inte få åtsidosättas” (a.a. s. 57). I 
praktiken fick de gamla inte någon hemhjälp eftersom det inte fanns 
tillräckligt många hemvårdarinnor (Eliasson & Szebehely, 1992). 
Först 1964 infördes stadsbidrag för den kommunala lönekostnaden 
för hemhjälp till gamla. Vid den här tiden hade fler kvinnor börjat 
förvärvsarbeta utanför hemmet och färre hemmadöttrar fanns att 
tillgå. Det skedde en urbanisering och fler människor lämnade 
landsbygden och flyttade till städerna. Istället för storfamiljer med en 
intern fördelning av arbetsuppgifter uppstod å ena sidan kärnfamiljer 
och ensamstående mödrar och på den andra sidan ensamma 
åldringar. Resultatet blev att den informella omsorgen inte längre 
räckte till för gamla människor och barn. Intressant är att samhället 
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värderade ett arbete som hemvårdarinna i en barnfamilj högre än ett 
arbete bland gamla. Lönesättningen i arbetet hos barnfamiljer skulle 
vara konkurrenskraftig jämfört med övrig arbetsmarknad. Ett arbete 
med gamla däremot kunde utföras av medelålders hemmafruar till låg 
ersättning. Dessa hemmafruar skulle enbart vara ”tacksamma” för att 
få bidra med en social insats (Eliasson & Szebehely, 1992; Liljeström, 
1981). 
 
Det var under 1800- talets senare del som den svenska sjukvården 
började expandera och det uppstod behov av personal (SOU 1948: 17). 
Det var kyrkan och militären som utbildade de första 
sjuksköterskorna i Sverige. Först var kyrkan med utbildning på 
Diakonissanstalten i Stockholm år 1851. Dessa sjuksköterskor 
arbetade inom sjukvård, fattigvård och församlingsvård. Inom det 
militära skedde en utbildning av sjuksköterskor på initiativ från 
hovkretsar. I fredstid skulle de tjänstgöra på sjukhus och i krigstid 
finnas till beredskap för ”Föreningen för frivillig vård af sårade och 
sjuke i fält” (s.19). Den senare utbildningens syfte var att 
sjuksköterskor skulle finnas till hands för att hjälpa sårade soldater. 
År 1866 skickades de första 15 eleverna till vissa sjukhus. Det dröjde 
nästan hundra år tills den första utbildningen till undersköterska 
startade 1946 (a.a.).  
 
När sjukhusen växte i storlek uppstod ett ökat behov av 
biträdespersonal och sjuksköterskor (SOU 1948:17; Evertsson, 1995). 
Antalet sjuksköterskor var lågt och de gick under namnet 
översköterska. Till sin hjälp hade översköterskan vid den här tiden en 
person som inte var utbildad sjuksköterska och som kallades för 
avdelningssköterska eller undersköterska. Undersköterskan skötte 
visst sjukvårdsarbete, hygien, städning, matutdelning, diskning, 
eldning och bar vatten. När antalet sjuksköterskor ökade, anställdes 
en sjuksköterska på varje avdelning och övertog då namnet 
avdelningssköterska. Avdelningssköterskan blev då arbetsledare för 
elever, undersköterskor och biträden. Hon och läkaren satte sin 
personliga prägel på varje enskild avdelning. Det uppstod en 
hierarkisk arbetsuppdelning med läkaren överst, följd av 
sjuksköterskan, undersköterskan och sist sjukvårdsbiträdet (SOU 
1948:17).  



13 

 
I ett betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens 
utbildning och arbetsförhållande från 1916 föreslogs att 
sjukvårdsbiträden genom de lägre skolornas inrättande skulle ges 
möjlighet att avancera till sköterska och benämnas undersköterska 
(SOU 1948:17). Det har dock som tidigare beskrivits funnits personer 
som haft benämningen undersköterska eller B-sköterska även före 
denna tid.  
 
Personalens arbetsuppgifter inom den slutna vården undersöktes 
1943 av en statlig utredning (SOU 1948:17). I den föreslogs att 
undersköterskans arbetsuppgifter förutom sköta patienternas 
personliga hygien också skulle omfatta beställning av 
förbrukningsartiklar, ansvar för linneförråd och uppsikt över 
städning. Nu fick undersköterskan en arbetsledande roll i form av att 
instruera och handleda nya biträden och städerskor (a.a.). 
 
Först 1946 tog Svenska landstingsförbundet initiativ till en åtta 
veckors utbildning av sjukvårdsbiträden till undersköterskor (SOU 
1948:17). Dessa landstingskurser skulle helst ske i anslutning till 
lasarett med sjuksköterskeutbildning. Utbildningen omfattade ca 225 
lektionstimmar med 50 timmar teori och ett behövligt timantal för 
demonstrationer och studiebesök. Inträdeskravet till utbildningen var 
2 års väl vitsordad tjänstgöring som sjukvårdsbiträde. 
Sjukvårdsbiträden var i sin tur utbildade på arbetsplatsen och 
saknade annan utbildning. Det dröjde ända till 1957 innan den första 
sjukvårdsbiträdeskursen startade. Under 40- och 50-talen var det en 
fortsatt brist på sjuksköterskor och problemet blev större under 1960-
talet då akutsjukvården utvecklades (a.a.). 
 
Det gjordes en översyn av landets vårdutbildningar och den 
Thapperska utredningen (SOU 1962:4) var först. Utredningen 
föreslog att enklare vårduppgifter skulle föras över från sjuksköterska 
till undersköterska. En ny utbildning till undersköterska startade på 
totalt 32 veckor som omfattade en 8 veckors lång läskurs och 24 
veckor praktisk utbildning. Inträdeskrav var tidigare genomgången 
sjukvårdsbiträdeskurs (Evertsson, 1995; SOU 1962: 4). Lämplig ålder 
för inträde till sjukvårdarbete diskuterades i SOU 1948:17. 1945 
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sänktes åldern för intag till sjuksköterskeskolan från 20 år till 19 år. 
Lägsta ålder för inträde till sjukvårdarbete ansågs vara 18 år 1948. 
Yrket har sina rötter i vuxenutbildning och har haft en undre 
åldersgräns som behörighetskrav för antagning till utbildning (SOU 
1948:17).  
 
Det infördes en enhetlig och nationell styrning av skolan 1970 med 
Läroplan för gymnasieskolan (Lgy70, allmän del) och åldersgränsen 
sänktes till 16 år för ett inträde till sjukvårdsarbete. Nu startades en 
tvåårig vårdlinje med en gren för hälso- och sjukvård och med 
landstinget som huvudman. Det första läsåret var en förberedelse för 
vårdbiträde och det andra för undersköterska. Därefter så krävdes det 
sex månaders yrkeserfarenhet för att få en anställning som 
undersköterska. Utbildningen gav högskolebehörighet (Lgy70 
supplement). Det startades även en tvåårig social servicelinje för 
arbete inom omsorg. Nästa förändring kom 1994 med Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpf94). 
De tvååriga gymnasieutbildningarna blev treåriga. Samtidigt 
sammanfördes vårdlinjen och social servicelinjen till en gemensam 
utbildning som fick namnet Omvårdnadsprogrammet. Den senaste 
gymnasiereformen kom 2011 med Gymnasieskola 2011 (Gy2011) och 
då döptes Omvårdnadsprogrammet om till nuvarande Vård- och 
omsorgsprogrammet. 
 

Vård- och omsorgsprogrammet  
Ett Vård- och omsorgsprogram2 förbereder eleven för ett yrkesarbete 
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Hälso- och sjukvård 
omfattar arbete på sjukhus, vårdcentral och hemsjukvård och till 
socialtjänst räknas hemtjänst, särskilt boende, gruppbostad, daglig 
verksamhet samt personlig assistens. Yrkesuppgifter simuleras och 
övas i en skolmiljö för att senare kunna utföras på ett professionellt 
och säkert sätt vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) och vid 
anställning.  

                                                
 
2 Ett formellt Vård- och omsorgsprogram för vuxna saknas. En kommunal vuxenskola 
skriver Vård- och omsorgsutbildning på sin webbansökan då utbildningen inte innehåller 
hela Vård- och omsorgsprogrammet. 
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För vuxna finns inget formellt Vård- och omsorgsprogram utan en 
gymnasieutbildning på komvux bedrivs som en kurs. Ämnesplaner 
och kunskapskrav inom yrkesutbildning är dock likadana som inom 
gymnasieskolan. Komvux på gymnasienivå riktar sig till personer som 
önskar komplettera sin utbildning eller byta yrke. Utbildningsformen 
är frivillig och kostnadsfri. Åldersgränsen är 20 år och utbildningen 
går att söka från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år. Det 
går dock att göra undantag från denna åldersgräns (Skolverket, 2014). 
För att erhålla ett diplom för vuxenutbildningen från Vård- och 
omsorgscollege (2015) krävs 1500 poäng till skillnad mot 
ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram som kräver 2500 
poäng. Ungdomar läser gymnasiegemensamma ämnen som engelska 
och historia vilket vuxna inte gör. Programgemensamma ämnen 
omfattar på vuxenutbildningen 950 poäng. Sedan tillkommer 
gymnasiearbete på 100 poäng och programfördjupning på 450 poäng. 
Programfördjupningen kan se lite olika ut i skolorna beroende på val 
av inriktning till hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller 
funktionshinderområdet. Eleverna får ingen yrkestitel oavsett 
inriktning (Skolverket 2013), men de kan få en anställning som 
undersköterska. I den här studien använder jag mig uteslutande av 
yrkestiteln undersköterska. 
  
Behörighet, urval och betyg inom vuxenutbildning regleras i 
utbildningsförordningen (SFS 2011: 1108). Bl.a. krävs det att den 
sökande saknar de kunskaper som utbildningen förväntas att ge och 
kan tillgodogöra sig utbildningen. Förordningen om läroplan för 
vuxenutbildning (SKOLFS 2012: 101) beskriver vuxna som en 
heterogen målgrupp. Vuxna kommer till skolan med skiftande 
utbildning och erfarenheter från arbetsliv på ett sätt som oftast skiljer 
sig från ungdomar. Varje vuxenstuderande ska bemötas utifrån 
individuella behov och utbildning planeras därefter. Detta kräver 
olika former av flexibla lösningar beträffande sättet att studera. Det 
innebär exempelvis att den studerande ska kunna kombinera arbete 
och studier, studietakt, studieform och studieplats. Vuxna ges 
möjlighet att genom en validering få tidigare kunskap och kompetens 
bedömd, värderad och dokumenterad (Skolverket, 2013). 
Utbildningstiden kan kortas ner om eleven har tidigare erfarenhet av 
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vård och omsorg. Det kan göras med hjälp av en fördjupad 
kompetenskartläggning som utgår från ämnes- och kursplaner. En 
elev kan på så sätt korta sin utbildningstid och därmed minska sin 
utbildningskostnad i form av studiemedel. Det finns utarbetat 
material från Skolverket avseende fördjupad kompetenskartläggning 
men det berörs inte i den här studien (a.a.).  
 
Statistiskt sett är det fler vuxna än ungdomar som studerar inom 
Vård- och omsorgsprogrammet (Skolverket, 2013). Enligt statistik 
från Skolverket fanns det läsåret 2011/ 2012 184 gymnasieskolor i 
Sverige som erbjöd Vård- och omsorgsprogrammet. 3345 
ungdomselever läste årskurs 1 (Gy 2011) på Vård- och 
omsorgsprogrammet, varav 595 män. Samma läsår alltså 2011/2012 
var det 148 skolor och 5828 elever varav 918 män som läste enligt det 
gamla Lpf -94. Totalt blir det 9173 ungdomselever. Då det för vuxna 
inte finns ett formellt Vård- och omsorgsprogram som det finns för 
ungdomar, så går inte antalet studerande att jämföra fullt ut. Det 
förekommer olika lokala sammansättningar av ämnen inom Vård- 
och omsorgsprogrammet. Därför är det bara möjligt att visa på 
antalet elever i några av de vanligaste kurserna. Kalenderåret 2011 var 
komvux kvar enligt Lpf- 94. Det var 15076 som började läsa kursen 
Vård- och omsorgsarbete. Medicinsk grundkurs studerades av 16532 
vuxna och inom kursen Omvårdnad fanns det 13341 elever. Totalt sett 
så var det således fler vuxna än ungdomar som studerade inom Vård- 
och omsorgs-programmet (Lpf-94 och Gy 2011). Läsåret 2011/ 2012 
var det 9173 ungdomar som studerade på Vård- och 
omsorgsprogrammet, vilket kan jämföras med 16532 vuxna som 
kalenderåret började läsa medicinsk grundkurs (Skolverket, 2013). 
 

Metodrumsundervisning 
Inom olika yrkesutbildningar förekommer särskilda lokaler där 
yrkeskunnande tränas. Det finns bl.a. övningskök på Hotell- och 
restaurangprogrammet och verkstadslokaler på Industritekniska 
programmet. För undervisning inom Vård- och omsorgsprogrammet 
är metodrum en vanligt förekommande lokal. Ett metodrum är 
utformat som en vård- och omsorgsmiljö med sängar, övningsdockor 
och sjukvårdsmaterial. På gymnasienivå i Sverige benämns ofta detta 
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rum helt enkelt metodrum. På ett sjuksköterskeprogram i Sverige 
benämns detta rum kliniskt träningscenter (KTC). Utomlands finns 
flera olika benämningar som Clinical Skills Laboratories (CSL), 
Clinical Training Center och Simulation Laboratory. Dessa begrepp 
signalerar tydligare det värde som tillmäts det innehåll som står i 
fokus, men då den här studien berör svensk grundläggande 
yrkesutbildning kommer begreppet metodrum att användas 
genomgående.  
 
Elever får i metodrummet öva på olika arbetsuppgifter och förbereds 
inför APL och sitt kommande yrkesområde. Det förväntas leda till att 
eleven både blir och känner sig säkrare och att det till sist innebär en 
ökad patientsäkerhet. Metodrumsundervisning är enligt min 
erfarenhet mycket uppskattad bland elever och i mina utvärderingar 
önskar i princip alla elever att få mer tid att vara där. Det är vanligt att 
en vårdlärare först demonstrerar en arbetsuppgift och sedan får 
eleverna träna. När eleverna tränar cirkulerar vårdläraren och finns 
till hands för stöd och hjälp när eleverna behöver. Det kan handla om 
en upprepad demonstration av hur ett blodtryck ska tas eller en 
upprepad instruktion om hur ett sår ska tvättas med mera. I 
metodrummet är det tillåtet att göra fel på ett sätt som inte är möjligt 
i yrkeslivet och eleven kan ta lärdom av sina misstag (Cunningham, 
2010). En felaktig behandling i framtida yrkesliv, t.ex. feldosering av 
medicin, kan leda till avvikelseanmälan, s.k. Lex Maria (SFS 2010: 
659), och medföra att en delegering dras in.3 
 
Metodrumsundervisning omfattar allt från personlig omvårdnad till 
sjukvårdsuppgifter. Innehållsmässigt tränar elever bl.a. på att utföra 
personlig hygien på övningsdockor som att tvätta, klä på, mata en 
kamrat och bli matad, förflyttning och bäddning m.m. Förutom 
personlig omvårdnad övas sjukvårdsuppgifter som blodtryckstagning, 

                                                
 
3 En sjuksköterska har genom högskolestudier en formell kompetens och får enligt 
Socialstyrelsen (SOSFS 1997: 14) delegera arbetsuppgifter till en reellt kompetent 
undersköterska. Undersköterskan erhåller då en personlig delegering på längst ett år. Efter 
ett år måste en delegering förnyas av en sjuksköterska. En delegering ska vara förenlig 
med en god och säker vård och undersköterskan kan inte överlåta den till någon annan. 
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pulskontrollering och temperaturmätning samt arbetsuppgifter som 
kräver en personlig delegering. 
 
 I Gy 2011 skriver Skolverket bl.a. att det centrala innehållet i ämnet 
Vård och omsorgarbete 2, enligt Skolverkets hemsida ska behandla: 
 

- Hälso- och sjukvårdsuppgifter, t.ex. sondmatning, sugning av övre luftvägar, 
insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras. 
- Observation, behandlingar, kontroller och provtagning (Gy 2011, s.5)  

 
Det förekommer ytterligare arbetsuppgifter som kräver en personlig 
delegering och det är bl.a. läkemedelshantering, kvalificerad 
såromläggning och syrgas.  
 
Det finns däremot inget fastställt timantal i ämnesplaner för 
metodrumsundervisning inom Vård- och omsorgsprogrammet. En 
vuxenutbildning i Värmland har exempelvis 25 timmar x 2 terminer 
och några repetitionstimmar i termin tre. Gruppen kan bli olika stor 
beroende på klassens storlek. När en klass består av 32 elever och 
metodrumsundervisningen sker i halvklass så blir det 16 elever i varje 
grupp. Enligt min erfarenhet kan det vara svårt att hinna se och 
hjälpa varje elev när gruppen blir alltför stor.  
 
Förutom möjligheten att träna arbetsuppgifter i ett metodrum ingår 
för ungdomar inom yrkesutbildningar minst 15 veckors APL enligt 
Skolverket (2013). APL är obligatoriskt för ungdomar men inte för 
vuxna. Under sin APL har varje elev minst en undersköterska som 
handledare och som eleven får följa på arbetsplatsen. Eleven får nu 
träna på att utföra arbetsuppgifter på patient. En handledare i 
verksamheten idag arbetar ofta i en stressig arbetsmiljö och med en 
begränsad tid för handledning. Den här studien berör inte hur 
arbetsuppgifter tränas under APL tiden. 
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Kapitel 3 Tidigare forskning 

Den här studien fokuserar på metodrumsundervisning inom vård- 
och omsorgsutbildning för   vuxna.   Forskningsöversikten      omfattar  
huvudsakligen vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar, 
både på nationell som internationell nivå. Syftet med 
forskningsöversikten är att visa tidigare studier och för att kunna 
redovisa studiens bidrag till det aktuella forskningsfältet. Först 
beskrivs forskning som berör undersköterskors arbetsförhållande till 
patienter och andra yrkesgrupper. Därefter tidigare forskning om 
metodrumsundervisning, simulering och bedömningsarbete inom 
närliggande områden.  
 
För att få fram tidigare studier inom detta fält har jag vid upprepade 
tillfällen använt sökmotorerna Eric, Chinal, Libris och Google scholar. 
Sökord som har använts för begreppet undersköterska är licensed 
practical nurse (LPN), licensed vocational nurse (LVN), registered 
practical nurse (RPN), health care assistant och nursing assistent. 
Sökord för metodrum: clinical skills laboratories (CSL), clinical 
training center och simulation laboratory. Även sökord som 
simulation, praxisnära forskning: practise close, practice based 
research, hands on learning och evidence based användes. Sökningen 
med ovanstående ord prövades i olika kombinationer och gav några få 
träffar. Då gick jag vidare med att söka på det engelska begreppet för 
sjuksköterska nämligen registered nurse (RN) istället för de olika 
begreppen på undersköterska. Det gav betydligt fler träffar. I mitt 
urval av artiklar har jag även via den så kallade snöbollseffekten hittat 
ytterligare artiklar.  
 
Eftersom undervisning i metodrum för blivande undersköterskor är 
mindre utforskat redogör jag även för tidigare forskning utförd på 
blivande sjuksköterskor, då det även i dessa utbildningar förekommer 
metodrumsundervisning med likartade möjligheter och 
begränsningar som på Vård- och omsorgsprogrammet. 
Sjuksköterskestudenter får också träna på att ta blodprov, 
urinkatetrisering och sårvård m.m. Skillnaden är att 
sjuksköterskestudenter får en djupare teoretisk bakgrund samt får 
öva på en mer avancerad teknik som t.ex. intravenösa injektioner. 
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Vissa artiklar valdes bort som inte var intressanta för den här studien. 
Forskning på hur blivande läkare tränar på arbetsuppgifter har jag 
valt bort, då skillnaden mellan deras arbetsuppgifter och 
undersköterskornas är så stor att jämförelserna blir svåra. 
Sjuksköterskorna ligger närmare undersköterskan arbetsmässigt än 
läkaren.  
 

Undersköterskor och undersköterskeutbildning 

Ett övergripande resultat av översikten visar att det finns en del 
studier som handlar om undersköterskor, deras utbildning och 
arbetssituation. Byström (2013) konstaterar att det finns fler 
vetenskapliga studier om undersköterskor inom äldreomsorgen än 
inom sjukvården. Undersköterska är ett yrke som tillkommit när det 
har varit brist på sjuksköterskor. Yrket har även en nära relation till 
sjuksköterskor. Swahn (2006) har studerat gymnasielevers inflytande 
i centrala undervisningsfrågor. Hon fann att elever önskar och 
uppskattar en lärare som är tydlig och lyhörd då det gynnar elevers 
lärande. ”Eleverna är beroende av lärarens handledning för att uppnå 
ett djupinriktat lärande” skriver Swahn (s. 155). I studien ingick en 
matematiklärare, en svensklärare och en vårdlärare som undervisade 
i en klass på Omvårdnadsprogrammet med samhällsvetenskaplig 
inriktning för ungdomar. Datainsamlingen utfördes med hjälp av 
observationer, fokusgruppsintervjuer med elever, individuella 
intervjuer med lärare och dokument som var både personliga och 
officiella (a.a.). Resultatet av Rehns studie (2008) visar att 
dokumentation gjord om sjukvårdsbiträden/undersköterskor är mer 
sparsam jämfört med sjuksköterskor. Rehn som främst har studerat 
sjuksköterskans utveckling under 1900-talet skriver att det beror en 
del på fackliga organ. Tidskriften Kommunalarbetaren har flera olika 
yrkesgrupper att skriva om till skillnad mot sjuksköterskorna som 
endast har en egen facklig organisation (Rehn, 2008).  
 
Det finns dock några studier som handlar om undersköterskors 
arbetssituation och upplevelser i arbetslivet. Fahlström (1999) har 
studerat organisationen av undersköterskor/sjukvårdsbiträden inom 
äldreomsorgen och beskriver dem som en grupp längst ut i 
organisationen. Hon fann med hjälp av intervjuer och enkäter att 
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gruppen upplevde sitt arbete som både givande och oberoende. De 
upplevde dock arbetet som psykiskt och fysiskt krävande. Personalen 
upplevde både tillfredställelse och hopplöshet i sina kontakter med 
patienter. I studien framkom att det upplevdes jobbigare att arbeta på 
ett vårdhem än inom hemtjänst och hemsjukvård. Thunborg (1999, 
2011) har studerat hur undersköterskor utvecklar en yrkesidentitet på 
sjukhus. Även Thunborg beskriver dem som en grupp med låg status i 
relation till andra yrkesgrupper på ett sjukhus. På arbetsplatsen följde 
de givna regler och underordnade sig andra personalgrupper. De 
uppvisade dock en självständighet i sitt arbete och diskuterade sina 
patienter med varandra på sitt eget sätt. Deras motivation att lära 
påverkades av personliga upplevelser. Thunborg diskuterar formell 
och informell kompetens och att det finns motsättningar här. Det 
kommer nya regler som begränsar vad en undersköterska får göra. 
Detta innebär att arbetsuppgifter som de kan och tidigare haft 
informell kompetens för plötsligt inte längre får utföras (a.a.).  
 
Sand (2003) beskriver undersköterskans roll som starkt 
patientorienterad med fokus på omvårdnad. Även Sand beskriver 
undersköterskans roll som anpassningsinriktad gentemot patienter, 
sjuksköterskor och övrig personal. Dessutom belyser Sand även 
maktförhållandet mellan patient och vårdpersonal. Rollerna är inte 
jämlika och patienten befinner sig i ett underläge även om patientens 
rättigheter har blivit starkare under 1900- talets senare del. Dessutom 
förekommer en interaktion mellan undersköterskans verksamhet och 
sätt att vara i relation till en patients omvårdnadsbehov. Viktiga 
begrepp inom omvårdnadsforskning är enligt Sand följande:  
 

empati, perception, jaguppfattning, intresse, lyhördhet – avläsa kroppspråk, 
interaktion och kommunikation samt förmåga till distans som visas genom att 
ge tillbaka vad man uppfattat (a.a. s. 9). 

 
I ett professionellt förhållningssätt är det viktigt att kunna anpassa sig 
i en situation och variera mellan närhet och distans. Det innebär 
också att hitta strategier när det uppstår en motsättning mellan olika 
intressen och ett val måste göras (a.a.). 
 
Alsterdal (2002) har studerat yrkeskunnande och ställer frågan om 
den erfarna undersköterskan i verkligheten är så maktlös som 
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beskrivs i studier av Fahlström (1999) och Thunborg (2011). 
Undersköterskans utbildning är kort och den yrkesmässiga 
utvecklingen sker i olika situationer tillsammans med olika individer. 
I tre fallstudier har Alsterdal tillsammans med undersköterskor och 
mentalskötare studerat och diskuterat deras arbete med patient och 
anhöriga. I studien framkom att undersköterskan har utvecklat olika 
former av strategier för att nå sitt mål: 
 

Hon kan kompromissa, använda ett träffande skämt, förhandla, lirka, 
protestera, använda list eller ibland finna sig i att det är klokast att ligga lågt. 
Det är strategier som måste användas med precision för att vara 
verkningsfulla – ett praxiskunnande (a.a., 2002, s. 99). 

 
Hjalmarsson (2009) visar i en studie hur personal inom hemtjänsten 
hanterar sin arbetssituation när handdatorer infördes som ett 
arbetsredskap. Kommunledningens syfte med projektet handdatorer 
var att undersköterskor/vårdbiträden skulle utveckla ett effektivare 
arbetssätt. Det förekom en motsättning mellan arbetsgivares 
kontrollbehov och anställdas strävan efter autonomi. 
Undersköterskor/vårdbiträden följde inte alltid ledningens direktiv 
utan tog egna initiativ med fokus på vad som var bäst för patienten. 
Resultatet visade på att personal hanterade direktiv från 
arbetsledning med både lojalitet och motstånd. Studien beskriver och 
analyserar relationen mellan makt och motstånd och utfördes med 
hjälp av observationer, intervjuer och analys av dokument. 
 

Forskning om metodrumsundervisning 
Då det enbart finns ett fåtal studier om metodrumsundervisning för 
blivande undersköterskor presenteras även studier från 
sjuksköterskeutbildningens metodrumsundervisning. Johansson 
(1994) har i en rapport studerat omvårdnad i teori och praktik på den 
tvååriga vårdlinjen. Begreppet omvårdnad omfattar det praktiska 
arbetet som har ett speciellt arbetsinnehåll och utförs av 
sjuksköterskor, under-sköterskor och sjukvårdsbiträden. Studien har 
en inriktning mot yrkesförberedande innehåll och urvalskriterier var 
att det skulle finnas teori- och praktikutbildning och förekomma i 
sjukvårdsbiträdets eller undersköterskans arbete. Insamling av data 
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gjordes med observationer och intervjuer. Dataanalysen gjordes med 
hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. I studien ingick bl.a. 
venprovtagning, sårvård och katetrisering; moment som av tradition 
ingår i metodrumsundervisning. Eleverna fick träna venprov genom 
att ta venprov på varandra. I studien framkom att vårdlärarna var 
aktiva under den praktiska övningen. De såg till att 
säkerhetsföreskrifter och arbetsgång följdes. Vårdlärarnas 
emotionella stöd till eleverna vid venprovtagning framstod som en 
mycket viktig del i arbetet. Vid sårvård fann Johansson att det 
praktiska kunnandet dominerade helt och att dess tradition hade ett 
stort inflytande på undervisningen. Senaste forskningsrön om 
förbandsmaterial, sårbehandling och läkemedel fick inget större 
utrymme i undervisningen. ”Praktikertraditionen tycks hålla ett hårt 
grepp om undervisningen i detta fall” (s. 187). Johansson menar att 
undervisningen saknar en koppling till senaste forskningsrön. Vid 
övningar av urinkatetrisering framkom däremot att det var en övning 
som kräver ett gott praktikerkunnande. Utbildningstiden var inte 
tillräckligt lång för att hinna lära elever att självständigt utföra en 
katetrisering. Enligt Johansson kan det få negativa konsekvenser för 
patientsäkerheten. 
 
En studie med syftet att undersöka hur undervisning i metodrum är 
organiserad utfördes på två olika sjuksköterskeskolor i Norge genom 
att vårdlärare intervjuades, både enskilt och i grupp samt genom 
observationer på plats (Wellard, Solvoll & Heggen, 2009). Studien 
visar att vårdlärarna började med att demonstrera hur något skulle 
utföras och sedan fick studenterna öva på arbetsuppgiften. 
Vårdlärarna uttryckte en oro för att elevernas motivation varierade. 
En del elever visade lågt intresse för arbetsuppgifter som var kopplade 
till patienternas personliga omvårdnad. Resultatet visade också på 
svårigheter för sjuksköterskestudenter att integrera teoretisk kunskap 
med praktisk träning. 
 

Laboratory sessions were acknowledged as having a focus on procedures and 
students as well as teachers were caught in the laboratory context which 
“forced” them to concentrate on “how” of doing clinical practice at the cost of 
“why” it is done (a.a. s. 232). 
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Ovanstående citat pekar på att hur något utförs dominerar vid 
metodundervisning medan frågan om varför något görs utelämnas. 
”Varför -frågan” riskerar att bli bortglömd till förmån för ”hur-frågan” 
och det kan få konsekvenser. Vidare konstaterar Wellard, Solvoll och 
Heggen att det förekommer en allmän uppfattning bland vårdlärare 
att ett metodrum är en säker plats att träna på. Studien visade att 
vårdlärare är entusiastiska inför metodrumsundervisning och anser 
att sjuksköterskestudenter kan träna tryggt tills de uppnår 
kompetens. Wellard, Solvoll och Heggen saknar dock evidens på 
metodrummets möjligheter och begränsningar i jämförelse med att 
träna på patienter i en vård- och omsorgsmiljö. De saknar även 
forskning om hur elever kan sammanfoga kunskap från förläsningar, 
metodrumsundervisning och klinisk praktik för att bli sjuksköterskor. 
 
Wellard och Heggens (2010) har i två olika studier genom intervjuer, 
observationer och granskning av läroplaner undersökt hur och varför 
metodrum använts i sjuksköterskestudenternas utbildning. Den ena 
studien var genomförd på åtta sjuksköterskeskolor i Australien och 
den andra på två sjuksköterskeskolor i Norge. Även dessa studier 
visar att vårdlärare anser att ett metodrum utvecklar elevernas 
kompetens och självförtroende men att vårdlärare saknar evidens för 
hur undervisningen genomförs. Metodrummens sjukhusliknande 
utformning ifrågasattes, då många sjuksköterskor tjänstgör inom 
hemsjukvård istället för på sjukhus. Wellard och Heggen finner att 
det behövs en utveckling av pedagogiska strategier som tar hänsyn till 
metodrummets begränsningar.  
 
Houghton, Casey, Shawb och Murphy (2012) finner att 
metodrumsundervisning har blivit en grundläggande struktur i 
sjuksköterskeutbildning på Irland och att många fördelar har blivit 
identifierade. Studien var kvalitativ och genomfördes med 
semistrukturerade intervjuer. Den fokuserade på uppfattningar om 
undervisning och bedömningsstrategier som förekommer i 
metodrum. Informanterna bestod av vårdlärare, klinisk personal och 
sjuksköterskestudenter. Resultatet visade att metodrum banar vägen 
till praktiken och att dess trovärdighet är betydande. 



25 

Undervisningsstrategier behöver omfatta både kommunikation och 
psykomotoriska4 färdigheter samt en autentisk miljö. 
Sjuksköterskestudenter förbereds för sjukhuspraktik på ett säkert sätt 
och det är tillåtet att göra fel. 
 

They can make mistakes you know … and you can stop them and say ‘look, 
sorry, if you’d done that with a real patient’ … So, you know, it allows us to 
deal with those problems in a simulated environment … so I think that’s a 
huge benefit (academic staff member) (a.a. s. 32). 

 
Vidare pekade studien på att en bra kontakt mellan skola och sjukhus 
är viktig och den kliniska personalen önskade att få en dokumentation 
av vad studenter tränat i metodrumsmiljö. Klinisk personal bör också 
vara informerad om vilka färdigheter som övas för att bedöma 
övningars relevans till dagens kliniska verklighet. För bedömning har 
videofilmning av sjuksköterskestudenters övningar i metodrum stor 
betydelse. Sjuksköterskestudenter får genom videofilmning möjlighet 
att reflektera och deras misstag blir synliga enligt Houghton, Casey, 
Shawb och Murphy. 
 
Fler och fler sjuksköterskeskolor lägger till metodrumsövningar i sina 
kursplaner (Sebiany, 2003). Sebianys forskningsstudie visar att ett 
metodrum erbjöd studenter nödvändiga och praktiska 
inlärningsmöjligheter. Studiens syfte var att bidra med riktlinjer som 
underlättar införande av metodrum i kursplaner och få vårdlärare, 
skolledning och elever att inse betydelsen av metodrum. Han 
konstaterar att det krävs planering och resurser för att inreda ett 
metodrum. Vidare anser Sebiany att det behövs en löpande 
utvärdering, fortbildning av vårdlärare och stöd till studenterna. 
 

                                                
 
4 Psykomotorik: ”individens rörelsesystem, men med en vidare innebörd än termen 
motorik. Termen psykomotorik vill markera att rörelser är samordnade och målinriktade 
och påverkas av psykiska mekanismer. Det är således fråga om ett inriktat samspel mellan 
perception, tänkande, motivation och motorik” (Nationalencyklopedin, 1954, s.336). 
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Simulering som undervisningsmetod 
I följande avsnitt beskrivs studier gjorda på användning av simulering 
inom metodrumsundervisning. Lindberg (2003) definierar 
simulering: ”som något som prövas innan ett arbete utförs” (s. 69). 
Det innebär att arbetsuppgifter övas i skolan innan de utförs inom 
vård- och omsorgsmiljö. Ytterligare en definition av begreppet 
simulering är: “any activity that reproduces a task environment with 
sufficient realism to serve a desired pedagogic goal” (Turcato, 
Robertson & Covert, 2008, s. 257). Med andra ord: en aktivitet som 
upprepar en uppgift som är tillräckligt realistisk för att tjäna önskat 
pedagogiskt mål. 
 
Simulering (Berglund, 2004) används när det är arbetsuppgifter som 
övas i skapade miljöer och som sedan ska utföras på arbetsplatserna. 
För en patient kan det vara direkt livsavgörande att en uppgift utförs 
korrekt. Det krävs övning för att i ett skarpt läge i yrkeslivet kunna 
utföra dessa uppgifter (a.a.). Simulering ger enligt Barry Issenberg, 
McGaghie, Petrusa, Gordon och Scalese (2005) en möjlighet att 
repetera och befästa kunskap och på så sätt utveckla kompetens. 
Hansson (2004) skriver att simulering är en speciellt lämplig metod 
när en undervisning är elevcentrerad. Fördelarna är att den utvecklar 
förmågor som att fatta beslut, lösa problem och kommunicera hos 
eleverna. Den utvecklar också ett kreativt och alternativt tänkande. 
Eftersom sinnen och känslor ingår i en simulering gynnar det den 
empatiska förmågan att se saker på olika sätt. För att en simulering 
ska bli bra krävs det en ordentlig förberedelse och en utvärdering 
efteråt. Då läraren inte har full kontroll över ett händelseförlopp och 
det kan upplevas skrämmande för elever. ”För att uppnå ett bra 
resultat krävs ett aktivt deltagande och ett samarbete från alla 
deltagare, vilket kanske inte alltid är möjligt” (a.a. s. 25). 
 
Cunningham (2010) menar att simulering är en undervisningsmetod 
som erhållit ett allt större erkännande inom akademi och klinik. 
Orsaken är en vilja att minska medicinska misstag och öka 
patientsäkerheten. Den kliniska verksamheten har en begränsad tid 
för instruktioner och det är viktigt att förse elever och lärare med 
kliniska övningar som förekommer på de typer av arbetsplatser där 
eleverna kan komma att arbeta. Cunningham beskriver tre olika 
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nivåer av simulering som undervisning: ”There are three levels of 
simulation low, medium and high fidelity” (a.a. s. 3). I den här studien 
kommer jag fortsättningsvis att använda Rystedts (2009) svenska 
översättning av fidelity som naturtrogenhet. Frågan är vad som är 
lämpligast för utbildning av undersköterskor undrar Cunningham. En 
lägre grad av naturtrogenhet har använts i över trettio år och är en 
kostnadsvänlig variant som är lätt att genomföra. Denna nivå är mer 
uppgiftsfokuserad och tränas på konstgjorda kroppsdelar som venösa 
blodprov som tränas på speciella gummiarmar. En mellanhög grad av 
naturtrogenhet vid simulering kostar mer och innebär t.ex. träning på 
en övningsdocka (Nursing Anne). Elever kan på denna övningsdocka 
träna på att känna pulsslag, blodtryck, andning och tarmljud. Vidare 
kan dockan användas för urinkatetrisering, injektioner, lavemang 
m.m. Dockan saknar bröstkorgsrörelser och fungerande ögonrörelser. 
Den mest avancerade dockan som används har en högre grad av 
naturtrogenhet och kan programmeras med hjärtövervakning och 
intensivvård för mycket svårt sjuka. Denna övningsdocka är betydligt 
dyrare i inköp. Ett scenario fungerar bäst med fem till tio deltagare 
och kommunikationen har en stor betydelse för utvecklingen av ett 
patientfall. Det är viktigt med samtal efteråt då eleverna får diskutera 
sina upplevelser och reflektera över ny kunskap. Cunningham föreslår 
en övningsdocka med en mellanhög grad av naturtrogenhet för 
utbildning av undersköterskor och en utveckling av olika scenarier 
med en hög kvalitet.  
 
Maas och Flood (2011) har i ett projekt planerat, genomfört och 
utvärderat en högre grad av naturtrogenhet av simulering för 
undersköterskeelever. Eleverna gick sin andra och sista termin på en 
medicinsk–kirurgisk kurs. Studien genomfördes med hjälp av en 
docka som simulerade ett astmaanfall. Resultatet bygger på en lärares 
direktobservationer som gjordes under övningen och ett 
specialskrivet frågeformulär med tonvikt på astma. Eleverna fyllde i 
frågeformuläret efter övningen. Simuleringen omfattade en fysisk 
bedömning av en astmapatients andningsorgan, träning av tekniska 
moment och kritiskt tänkande anpassat till undersköterskenivå. 
Resultatet visade skillnader på elevernas sätt att lösa uppgiften. En 
del klarade av att förstå den simulerade dockans problem och påbörja 
åtgärder av ett astmaanfall inom tidsramen på tre minuter. Andra 
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elever hade svårigheter att förstå vad dockan hade för problem och 
vad de skulle göra. Ibland fick läraren skapa tid för bedömning och 
analys genom att tillfälligt stänga av dockan. De skickligaste eleverna 
hade en tendens att ta över och de andra blev initiativlösa och fick 
uppmanas att delta. Tiden för uppföljande samtal blev mindre då 
scenarierna behövde mer tid än planerat. Elevernas frågeformulär 
visade att majoriteten upplevde övningen som realistisk. De 
uppskattade att dockan kunde tala och att dockans hjärt- och lungljud 
var hörbara. Självförtroendet ökade hos 87 % av eleverna och de 
upplevde att de fått kunskaper som var överförbara till deras praktik. 
Slutligen önskade eleverna mer undervisning i form av simulering. 
Resultatet av Maas och Floods studie visar att simuleringsövningen av 
ett astmaanfall ökade förmågan till kliniska beslut, teknisk kunskap, 
teamarbete och rollutveckling. 
 
Cant och Cooper (2010) konstaterar vid en genomgång av tolv olika 
kvantitativa studier av sjuksköterskeutbildning, att simulerade 
aktiviteter är en valid och effektiv undervisningsstrategi när riktlinjer 
för bästa praxis efterföljs. Studiens syfte var att undersöka giltigheten 
av mellanhög och högre grad av naturtrogenhet av simulering jämfört 
med andra utbildningsstrategier. Frågeställningen var att ta reda på 
hur effektiv en simulering för undervisning och lärande är. Cant och 
Cooper finner att det finns fördelar med simulering som överträffar 
andra undervisningsmetoder. Sex av dessa studier visade vinster som 
att elevernas kunskap och kritiska reflektionsförmåga samt 
självförtroende och tillfredsställelse ökade jämfört med en annan 
kontrollgrupp (a.a.). 
 
Simuleringens pedagogiska effekt på sjuksköterskestudenter har i en 
forskningsöversikt undersökts av Berragan (2011). Studien fokuserade 
på den teoretiska grunden och förståelsen för simulering som ett 
pedagogiskt verktyg i motsats till tidigare forskning som inriktat sig 
mer på den praktiska delen. Simulering har blivit ett alternativ när 
sjukvården förändras och antalet patientkontakter minskar under 
elevpraktiken. Därför är det ännu viktigare att kritiskt undersöka vad 
som förloras när patientkontakt ersätts med simulering. All 
simulering är inte effektiv och pedagogiska resurser begränsade. 
Vidare kan simulering inte ersätta kontakten med patienter. 



29 

Simulering behöver bli en del av den kliniska praktiken och vila på 
teoretisk grund. Den ska enligt Berragan inte domineras av teknik 
utan kopplas samman med hälsovård och målet att utbilda 
sjuksköterskor. 
 
McCallum (2007) har i en litteraturstudie undersökt användande av 
simulering på sjuksköterskeutbildning. Syftet med studien var att visa 
för- och nackdelar med simulerade arbetsuppgifter, inlärning och 
bedömningsmetodik. Den ville även undersöka orsaker till varför 
simuleringsaktiviter återinförts på sjuksköterskeutbildning i 
Storbritannien. McCallum finner att det finns evidens för att blivande 
sjuksköterskor önskar mer simulerade aktiviteter för att erhålla 
klinisk skicklighet. Simulerade aktiviteter med dockor bidrar till en 
trovärdig situation både psykologiskt och tekniskt. Studenterna lär av 
sina misstag och kan träna praktisk skicklighet utan att skada en 
patient. McCallum föreslår även att bedömning av studenternas 
kliniska skicklighet bör utföras mer i metodrumsmiljö än enbart på 
den kliniska praktiken. I metodrumsmiljön kan studenterna bedöma 
och kritisera både sig själva och sina kamraters uppträdande och 
agerande. Detta kan ge en konstruktiv återkoppling till aktuell 
yrkesuppgift. McCallum anser att bedömning på praktikplatsen kan 
vara problematisk då den bygger på direktobservation och 
personalens bedömningsredskap kan vara subjektiva och ensidiga.  
 
I en kvantitativ studie på sjuksköterskestudenter visar McCaughey 
och Traynor (2010) att simulering med hjälp av dockor med en högre 
grad av naturtrogenhet är en värdefull metod som ger en ökad 
säkerhet på praktiken. Även kopplingen mellan teori och praktik 
stärks med hjälp av simuleringsaktiviter. Syftet med studien var att 
undersöka vilken roll som mellanhög och en högre grad av 
naturtrogenhet spelat för sjuksköterskestudenters förberedelse inför 
praktik och utvärdera hur det underlättar övergången till att bli 
sjuksköterska. Det framkom dock en viss osäkerhet beträffande 
realismen av simulering i fallscenarier. I stort sett ansågs 
undervisningen med hjälp av dockor ge en trovärdig kunskap (a.a.). 
 
Johannesson (2012) har genomfört två studier angående 
sjuksköterskestudenters upplevelse av simulerad färdighetsträning. 
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Istället för att fråga om simulering är effektiv lyfter Johannesson 
frågan om hur effektiv simulering är. Studie 1 genomfördes med hjälp 
av en CathSim simulator då studenterna fick träna venkatetrisering 
med hjälp av en dator. Enkäterna analyserades med både en 
kvantitativ och en enkel kvalitativ metod. Studenterna såg simulatorn 
som ett komplement men de saknade dock attrappen i form av en arm 
att sticka i. De upplevde ingen helhetssyn.  I studie 2 ingick också en 
datorbaserad simulator, en Urecat Vision, för urinkatetrisering. 
Eleverna spelades in på video när de tränade urinkatetrisering. 
Videoinspelningen kompletterades med en intervju som analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys. Johannesson menar att: ”Träning med 
simulatorer har visat sig underlätta motoriskt och kognitivt lärande” 
(s. 56). Studenterna ansåg att det var betydelsefullt med återkoppling 
och reflektion samt att övningarna varierades och var realistiska. 
 
Ricketts (2011) har i en forskningsöversikt, med syftet att utvärdera 
simulerat lärande, sett att studentens självförtroende ökar och att de 
förbereds för verklig klinisk miljö. Deras färdighet uppnås dock olika 
snabbt. Rickets skriver vidare att aktuell forskningslitteratur visar på 
en valid utveckling av den psykomotoriska förmågan. Vissa källor 
ifrågasätter dock om psykomotorisk förmåga uppstår hos 
sjuksköterskestudenter utan ser det mer som enbart en upplevelse. 
Han anser också att ytterligare utvärdering av nuvarande 
undervisning med hjälp av simulering bör göras för att se om 
kvaliteten svarar mot studentens behov och hälso- och sjukvårdens 
krav (a.a.). 
 
Metodrummet är utformat för att efterlikna en realistisk miljö och här 
finns ett glapp mellan metodrum och vård- och omsorgsmiljö anser 
Sebiany (2003). Tidigare forskning har visat metodrummets 
begränsningar och möjligheter. Metodrum beskrivs som en icke 
hotande miljö och med många fördelar. Studenter kan få en lämplig 
bedömning och återkoppling på kliniska färdigheter inför kommande 
patientkontakter. Nackdelen är att om felaktig teknik tränas så 
fortsätter den att praktiseras av eleven. Kroppsliga undersökningar på 
varandra kan upplevas obehagliga och kan kanske inte ersätta klinisk 
praktik. Ett metodrum kan innebära dyra inköp och underhåll av 
material anser Sebiany. 
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Rystedt (2009) hävdar att det är en myt att tro att en högre grad av 
naturtrogenhet i simuleringssammanhang alltid ger ett bättre resultat 
än en lägre grad av naturtrogenhet. Detta antagande kan i själva 
verket gömma betydelsefulla utvecklingsmöjligheter av 
simuleringsmiljöer. Alltså en högre grad av naturtrogenhet leder inte 
alltid automatiskt till en bättre lärandemiljö. Istället betonar Rystedt 
interaktionens betydelse mellan deltagare, instruktörer och teknisk 
miljö. Det går inte att förutsäga hur ett scenario kommer att utvecklas 
utan det är något som utvecklas interaktivt av deltagarna. Orsaken är 
att det är ett glapp mellan simuleringens förutsättningar och 
situationen som utspelas. Det är här som det måste till en interaktion 
emellan deltagare. Hur denna interaktion blir är avgörande för om det 
blir en högre grad av naturtrogenhet för användarna. Det är inte 
heller helt lätt att som elev förstå och hantera en simuleringsuppgift, 
speciellt när själva situationen som utspelas inte är så bekant. Här har 
instruktören en uppgift att överbrygga denna svårighet genom att 
ställa frågor som hjälper eleven att handla på rätt sätt (Rystedt, 
2009).  
 
En studie (Rystedt, 2002) handlar om blivande 
anestesisjuksköterskor som vårdar en sövd patient utifrån en 
skärmbaserad simulator med en lägre grad av naturtrogenhet. 
Studien visar att lärarens handledning har stor betydelse för deras 
agerande. I en annan studie (Sjöblom, 2006) utspelas ett scenario på 
en akutmottagning med en trafikskadad patient med hjälp av en 
docka med en högre grad av naturtrogenhet. Detta scenario visar hur 
personal interagerar med varandra samt synliggör att alla spelregler 
på förhand aldrig är fullt klara. En simulering kan lätt avbrytas när 
något oklart uppstår eller när det uppstår skratt. Det krävs att 
deltagarna hittar ett sätt att återgå till simuleringsaktiviteten efter ett 
spontant avbrott (a.a).  
 
Tosterud (2015) har studerat sjuksköterskestudenters upplevelser av 
simulering under utbildningen. Studien visar att 
sjuksköterskestudenter är nöjda med simulering oavsett vilken nivå 
av naturtrogenhet som används. De föredrar att arbeta i mindre 
grupper, men att större grupper kan vara utvecklande för 
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självförtroende och professionalism. För en framgångsrik simulering 
är det viktigt med efterföljande samtal och att studenternas 
upplevelser och känslor av aktiviteten får komma till uttryck (a.a.).  
 

Didaktiska aspekter 
Det finns forskning inom andra områden som handlar om lärares 
bedömningsarbete och som har relevans för metodrumsundervisning. 
Tsagalidis (2012) har visat på att lärarens sätt att ställa frågor har 
betydelse för lärandet. Hon har undersökt vilken sorts frågor 
yrkeslärare ställde till sina elever i en praktisk och autentisk 
undervisningssituation inom en restaurang- och serveringsutbildning. 
En professionell filmare videofilmade sex praktikpass varav fyra 
praktikpass inom restaurangutbildning och två i serveringsutbildning. 
Resultatet visade att yrkesläraren främst ställde konkreta 
återkopplingsfrågor. Det var informationssökande frågor som ”här 
och nu” frågor: ”Vad håller du på med? Vad skall du ha i såsen? Hur 
smakar det?” (s.7) Det förekom få ”framtidsfrågor” (s. 7) i form av 
utmanande frågor som får eleven att utveckla ett reflekterande 
tankesätt. Det kan leda till att elever hämmas att tänka metakognitivt. 
Tsagalids efterfrågar mer forskning i liknande yrkesutbildningar där 
praktisk och autentisk undervisning förekommer. 
 
Ekström (2008) har via videoinspelning studerat hur bedömning och 
återkoppling sker på lärarutbildningens slöjdkurser. Resultatet visade 
att när elever redovisade så var det skillnad på hur lärare gav positiv 
och negativ kritik. Det förekom mer beröm vid redovisningstillfället 
och det framgick att både lärare och elever inte var så angelägna om 
att framföra kritik. Det positiva handlade mer om slutprodukten än 
processen och berömmet var ospecifikt. Eleven fick själv tolka och 
förstå vad som var bra, medan kritik framfördes mer avgränsat och 
specificerat. I kritiken ingick förmildrande komponenter som tog bort 
den kritiska udden eller så var kritiken inlindad. Det kan ses som ett 
kulturellt mönster i Sverige att kritik ofta uttalas med förmildrande 
omständigheter (a.a.). Lindwall, Lymer och Ivarsson (2008) skriver 
att inom arkitektutbildning i Sverige ges stöd, återkoppling och kritik 
kontinuerligt. När ett projekt avslutas genomförs speciella 
kritikomgångar i samband med redovisningstillfällen. I kritiken ingår 
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summativ och formativ bedömning. Med hjälp av videofilmning har 
Lindwall, Lymer och Ivarsson studerat det interaktiva samspelet i 
form av blickar, gester och nickningar som sker vid en kritisk 
genomgång. På så sätt synliggörs det interaktiva samspelet i denna 
pedagogiska aktivitet. Det framkommer att det vid simulering kan 
uppstå en osäkerhet och frustration som måste hanteras och som inte 
alla gånger beror på studenten. Eftersom det råder en ojämn 
maktbalans mellan kritiker och student kan en student uppleva 
situationen skrämmande och bli nervös (a.a). 
 

Sammanfattning 
Det finns olika studier om undersköterskor och deras arbetssituation 
de senaste 20 åren. Studierna visar att undersköterskor är en grupp 
som befinner sig längst ned i en hierarkisk organisation (Fahlström, 
1999; Thunborg, 2011). Undersköterskor anpassar sig till andra 
yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor och de följer regler. De 
visar dock på en självständighet samt diskuterar sina patienter på ett 
eget sätt (Thunborg). Sand (2003) skriver också att undersköterskan 
anpassar sig och är inriktad på omvårdnad. I några studier har det 
beskrivits hur undersköterskor hanterar sin arbetssituation med hjälp 
av olika strategier. Alsterdahl (2002) ser strategier hos 
undersköterskor som ett praxiskunnande. Det handlar om hur de i sitt 
arbete skojar, förhandlar, lirkar, använder list eller helt enkelt 
avvaktar. Inte någon av ovanstående studier berör det direkta 
innehållet av undersköterskornas arbetsuppgifter utan mer deras 
arbetssituation och agerande. 
 
Forskningsöversikten visar metodrumsundervisningens betydelse och 
men även dess möjligheter och begränsningar. Det är få studier gjorda 
på metodrumsundervisning för undersköterskor. Det finns betydligt 
fler studier av metodrumsundervisning för sjuksköterskestudenter. 
Vidare framkom att det finns mycket att beakta och utveckla för att 
höja kvaliteten i denna form av undervisning. Forskningen återger att 
en mer avancerad simuleringsteknik är på väg att utvecklas, speciellt 
inom sjuksköterskeutbildningen. Det finns dock mycket att tänka på 
runt en simulering då en docka med högre grad av naturtrogenhet 
inte automatiskt ger en bättre undervisning än en docka med lägre 
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grad av naturtrogenhet. Cunningham (2010) förslår att 
undersköterskor ska öva på dockor med en mellanhög grad av 
naturtrogenhet. En docka med en lägre naturtrogenhet riskerar att 
eleverna enbart blir fokuserad på uppgiften. Rystedt (2009) 
poängterar däremot att i alla simuleringssammanhang har 
instruktörens kommunikativa förmåga en stor betydelse för hur 
lyckad en simuleringsaktivitet blir. Det gäller både under själva 
simuleringen och efterföljande debriefing. Wellard, Solvoll och 
Heggen (2009) anser att både vårdlärare och elever ofta koncentrerar 
sig så hårt på hur något utförs att de glömmer att diskutera varför det 
utförs.  
 
Forskning inom andra områden visar några didaktiska perspektiv 
som är intressanta för metodrumsundervisning. Tsagalidis (2012) 
påvisar vikten av att ställa utmanande frågor som leder till en 
reflektion hos eleven. Det gäller att inte enbart ställa ”här och nu” 
frågor (s. 7 ). Ekström (2008) visar att det förekommer en skillnad i 
hur och när beröm och kritik ges. Lindwall, Lymer och Ivarsson 
(2008) observerar i sin studie elevers utsatthet. En kritisk genomgång 
av en simulation kan upplevas frusterande för en elev och det råder en 
ojämn maktbalans mellan lärare och elev. Det är viktigt att beakta att 
eleven befinner sig i ett underläge. 
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Kapitel 4 Problemområde, syfte och frågeställningar 

Tidigare metodrumsforskning (Wellard, Solvoll & Heggen, 2009) 
visar att sjuksköterskestudenter och vårdlärare fokuserar mycket på 
hur ett arbete utförs och inte på varför. De glömmer därmed att 
reflektera över varför en uppgift utförs. Forskning visar att 
sjuksköterskestudenter har svårt att koppla samman teoretiska 
kunskaper med praktisk träning. Wellard och Heggen (2010) anser att 
det behövs mer forskning med fokus på att utveckla pedagogiska 
strategier som är anpassade till just ett metodrums förutsättningar. 
McCaughey och Traynor (2010) har dock i sin forskning funnit att 
simulering med hjälp av dockor med en högre grad av naturtrogenhet 
stärker sjuksköterskestudentens möjlighet att koppla ihop teori och 
praktik. Cunningham (2010) bedömer att det för 
undersköterskeelever är lämpligast att använda dockor med en 
mellanhög grad av naturtrogenhet. Olika scenarier med hög kvalité 
behöver utarbetas. I en annan studie bland undersköterskeelever fann 
Maas och Flood (2011) att en simulering av ett astmaanfall på en 
docka med en högre grad av naturtrogenhet gav dem ett ökat 
självförtroende och en ökad förmåga att fatta beslut, hantera teknik 
och samarbeta. Det framkom också att eleverna hanterade situationen 
på olika sätt och att en del elever behövde mer stöd än andra när de 
skulle agera. Vidare att tiden för samtal efter simuleringen av 
astmaanfallet var för liten. Cant och Cooper (2010) slår fast att 
simulering med hjälp av en mellanhög grad eller en högre grad av 
naturtrogenhet på sjuksköterskeprogrammet är en valid och effektiv 
undervisningsstrategi. 
 
Forskningsöversikten i föregående kapitel visar att det finns skäl att 
studera metodrumsundervisning för att uppmärksamma och 
problematisera nuvarande praxis. Hur bedriver vårdlärare 
metodrumsundervisning? Ett sätt att synliggöra hur 
metodrumsundervisning bedrivs i Sverige idag är att undersöka hur 
vårdlärare gör och agerar med sina elever i metodrumsundervisning. 
Min studie undersöker hur tre vårdlärare arbetar med simulering av 
arbetsuppgifter i metodrumsundervisning. Även om studien är 
förhållandevis liten och enbart fokuserar på vårdlärare så är det en 
början till att undersöka detta undervisningsområde. Det finns inte 
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någon tidigare studie om hur vårdlärare på komvux arbetar med 
simulering i sin metodrumsundervisning.  
 
Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om hur 
vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i 
metodrumsundervisning. För att studera detta har jag valt att 
avgränsa syftet till att besvara följande frågor: 
 

1) Vilka olika typer av simuleringsaktiviteter förekommer vid 
metodrumsundervisning och hur används de? 

2) Vilka huvudsakliga redskap (fysiska, språkliga/intellektuella) 
används vid simuleringsaktiviteterna och på vilket sätt?  

 
Jag kommer att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv för att besvara 
ovanstående frågor. Den teoretiska bakgrunden kommer att beskrivas 
i kommande kapitel. 
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Kapitel 5 Teoretiskt perspektiv 

Min studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv då den 
vilar på Vygotskys syn att människor lär genom interaktion i en 
historisk, kulturell och social kontext (Vygotsky & Cole, 1978). Inom 
sociokulturellt perspektiv ses teori och praktik som integrerade men 
fokus kan riktas på det ena eller det andra (Säljö, 2005; Wertsch 
1998; Vygotsky, 1986). Sociokulturella studier riktar fokus på hur 
människor agerar och i vilket historiskt, kulturellt och socialt 
sammanhang detta utspelas (Wertsch, 1998). Människor utvecklar 
kunskaper och färdigheter genom interaktion tillsammans med andra 
människor (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2005). Kunskap kan kopplas 
till speciella sammanhang och är då situerad till sin natur skriver 
Lindberg (2003). Det innebär att hur ett problem, som uppstår inom 
vård- och omsorg, ska lösas är beroende av hur just den specifika 
situationen ser ut. Med andra ord så är det situationen som avgör 
vilken handling som ska väljas och det innebär hela tiden ett val 
mellan olika handlingsalternativ. Inom yrkesutbildning (Sand, 2003) 
behövs därför ett yrkesmässigt omdöme för att kunna välja rimliga 
alternativ. Carlgren (1999) ser tecken på att det skett en förändring av 
synen på elevers lärande och på hur undervisningen i skolan bedrivs. 
Lärandet ses inte enbart kognitivt, utan något som sker mellan 
individer och i relation till en social praktik. Situationen blir en del av 
lärandet. Dysthe (2003) menar att kunskap och lärande är nära 
kopplat till relationer. I relationer sker ett samspel där språk och 
kommunikation har en stor betydelse. En elevs lärande är inte enbart 
något som sker inom varje individ. 
 
Säljö (1999) anser att det ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
finns två sätt att studera sociala processer. Det ena är att studera 
sociala processer uppifrån-och-ner och den andra är nerifrån-och-
upp. Den första betraktar människor och deras handlingar som 
förutbestämd av sociala strukturer som t.ex. samhällsklass som i sin 
tur påverkar form av ekonomi och politik. Här ses människors 
handlingar som mer eller mindre förutbestämda. Den andra modellen 
nerifrån-och–upp betraktar människan som en aktör som själv är 
delaktig i utformande av sociala praktiker som t.ex. undervisning. 
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Med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv som ser människor som 
sociala aktörer har jag studerat metodrumsundervisning som en 
social praktik med fokus på tre vårdlärares arbete med simulering i 
undervisning. Ett metodrum är en social praktik och ingår i en väl 
avgränsad kontext, nämligen skolan. Läraren arbetar aktivt 
tillsammans med sina elever då de återskapar arbetsuppgifter som 
förekommer i den institutionella miljö som vård och omsorg är. Det 
sker hela tiden en interaktion mellan lärare och elev och elever 
emellan när de övar sina arbetsuppgifter. 
 
Viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet är redskap och 
verktyg (Säljö, 2005). Redskap och verktyg inkluderar fysiska och 
språkliga (eller intellektuella) tillgångar som medierar och ger 
människan möjlighet att begripa sin omgivning. Mediering är ett 
centralt begrepp och härstammar från tyskans Vermittlung som 
betyder förmedla. Det viktigaste medierande redskapet är språket. 
Mediering sker när en omgivning förtolkas och en 
kunskapsöverföring sker (a.a.). 
 
Johansson (2002) lyfter i sin studie fram tanke, hand och 
kommunikation som medierande redskap inom skolans slöjdpraktik 
och studerar hur eleverna samspelar med hjälp av redskapen. De 
använder fysiska redskap som synål och mentala, intellektuella 
redskap när de agerar. Här framkommer att tanke, handling och 
fysiska redskap samspelar när eleverna tränar slöjd.  
 
Säljö (2005) anser att sociokulturellt perspektiv handlar om att 
människor lär sig och formas av varandra när de brukar just de 
redskap som finns i den befintliga kulturen. Människor samspelar och 
använder sina fysiska och kognitiva resurser tillsammans. Människan 
har intellektuella redskap i form av att kunna läsa och räkna som hon 
använder för att lösa praktiska problem i den fysiska omgivningen. I 
skolan handlar det om att fokus ligger på att eleverna ska lära sig att 
använda redskapet rent tekniskt medan det i arbetslivet handlar om 
att redskap används för att utföra arbetsuppgifter på rätt sätt på en 
patient. Ett metodrum innehåller flera olika fysiska redskap. Här 
saknas en patient och istället ersätts denna person i form av dockor, 
gummiarmar och elever. Det övas på arbetsuppgifter med hjälp av 
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redskap som förekommer vid venprovstagning på patient t.ex. 
provtagningsmaterial. 
 
Den här studien har en sociokulturell ansats och fokuserar på hur 
vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i 
metodrumsundervisning. Till min hjälp att studera detta område har 
jag valt att utgå utifrån tre olika företeelser som enligt Säljö (2005) 
samverkar sett ur sociokulturellt perspektiv. Företeelser som 
samverkar redovisas i nedanstående text: 
 

1 Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/ språkliga) 
redskap 
2 Utveckling och användning av fysiska redskap (verktyg) 
3 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklar former för 
samarbete i olika kollektiva verksamheter (a.a. s. 22 - 23). 

 
Säljös (2005) tre punkter fokuserar på lärande men i det här arbetet 
ligger fokus på metodrumsundervisning. Punkterna är dock 
användbara för att bestämma vad jag ska fokusera på i min studie 
eftersom undervisning antas skapa förutsättning för lärandet. 
Applicerat på metodrumsundervisning innebär det för mig följande: 
 
1 Vårdläraren använder intellektuella/språkliga redskap i sin 
metodrumsundervisning. 
2 Vårdläraren använder sin kropp och fysiska redskap i sin 
metodrumsundervisning. 
3 Vårdläraren kommunicerar och samspelar med sina elever i 
samband med utvecklande av yrkeskunnande inom vård- och omsorg. 
 
Ovanstående punkter överensstämmer väl med min studie med tanke 
på hur vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i 
metodrumsundervisning ur ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Även Adelswärd (1995) anser att språket i vårt moderna samhälle är 
ett betydelsefullt arbetsredskap i möten mellan människor. I möten 
mellan lekmän och professionella benämns sådana samtal som 
institutionella samtal. Det kan vara samtal mellan läkare och patient, 
lektioner eller familjeterapi. I den här studien handlar det om 
vårdlärares samtal med elever vid metodrumsundervisning i skolan. 
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Tidigare forskning (Carlgren, 2009) har intresserat sig för hur olika 
personer uttrycker sig och vilka ord som används, dvs. de har ett 
lingvistiskt intresse, medan senare klassrumsforskning har riktat 
intresset mot innehållsfrågor, vem som styr samtalet och i vilken 
turordning saker tas upp. Tsagalidis (2012) har i sin forskning pekat 
på att hur läraren kommunicerar och ställer frågor kan påverka 
elevens förmåga att reflektera och därmed elevens yrkeskunnande. 
Det finns frågor som utvecklar ett metakognitivt tänkande. Rystedt 
(2009) betonar även han lärarens kommunikativa betydelse i 
simuleringssammanhang för att hjälpa elever vidare. Jag anser att 
språket är ett ytterst viktigt redskap i metodrumsundervisning för 
vårdlärare. Vårdläraren har ett yrkesspråk i form av latinska termer 
men också svensk terminologi som används på specifika sätt inom 
vård och omsorg. Det är viktigt att förstå yrkesspråket för att undvika 
missförstånd som kan leda till onödigt lidande för patienter. 
 
I den här studien har jag avgränsat mig till den specifika 
kommunikation som sker i metodrumsundervisning. Denna 
kommunikation omfattar hur vårdlärare demonstrerar, instruerar, 
kommenterar och bekräftar eleverna. Vårdläraren är den 
professionella och eleverna är lekmän som ska socialiseras in i en 
vård- och omsorgskultur där språket är ett viktigt verktyg. Mitt 
intresse är att undersöka hur denna kommunikation tar form och hur 
språket används vid simulering av arbetsuppgifter i 
metodrumsundervisning.  
 
Schoultz (2000) beskriver att det i dialogen skapas mening utifrån en 
kontext. För att belysa att samtalen kan kontextualiseras på olika sätt 
har jag använt mig av Schoultz modell. Schoultz skriver om 
naturvetenskapligt språk och vardagligt språkbruk. Jag byter i min 
studie ut naturvetenskapligt språk till omvårdnadsspråk. Modellen 
visar illustrativt att det finns skillnader mellan vardagligt språkbruk 
och omvårdnadsspråk med termer. Med hjälp av modellen önskar jag 
få syn på hur lärare i sin kommunikation växlar mellan och söker 
koppla elevernas vardagliga språkbruk till ett yrkesspråk i form av 
omvårdnadsspråk. Schoultzs figur hjälper mig även att studera hur 
vårdlärarna arbetar med språket som verktyg och hur de växlar 
mellan språkbruk när de tilltalar elever kontra simulerade patienter. 
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Det vardagliga språkbruket används i vardagligt kontext som privata 
samtal med släkt och vänner (ruta 1). Däremot är det ovanligt att tala 
omvårdnadsspråk med släkt och vänner (ruta 3) eftersom man då kan 
uppfattas som obegriplig. Vid arbete i vård- och omsorgskontext kan 
man tänka sig att eleven principiellt befinner sig i ruta 2 och talar 
omvårdnadsspråk med annan personal i form av termer. Ibland 
behöver vårdpersonal kunna förklara något för patienten och 
omvårdnadsspråket blir då för svårt för patienten. Då behöver 
vårdpersonalen språkligt växla till vardagligt språkbruk i en vård- och 
omsorgskontext (ruta 4). Det kan även handla om att patienten inte 
förstår vad läkaren har sagt (Freebody & Freiberg, 1997). 
 
Ett vardagligt språkbruk i den här studien omfattar en 
kommunikation med en patient som inte innehåller yrkesspråk med 
termer. Det handlar i stället om att förklara, bekräfta eller ställa 
frågor om upplevelse eller hälsotillstånd. I en vård- och 
omsorgskontext har även lite allmänt prat om ”väder och vind” 
stundtals en avslappnande effekt på patienten och behövs (ruta 4). 
Jag anser att det är viktigt att elever i ett metodrum får träna på att 
växla mellan vardagligt språkbruk (ruta 4) och omvårdnadsspråk 
(ruta 2) utifrån ett vård- och omsorgskontext. De bör med tanke på 
patientsäkerhet kunna hantera termer samt kunna bekräfta och 
språka med en patient. Elever måste förstå växlingen mellan 
omvårdnadsspråk och vardagligt språkbruk.  
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Figur 1 Relationen mellan samtalens innehåll och deras kontext 
(figuren är modifierad utifrån Schoultz, 2000, s. 190) 
 
 
Vård och omsorg 
kontext 
 
 
 
 
 
 
Vardagligt kontext 

 
 
 
 Vardagligt Omvårdnads 
 språkbruk språk 
 
Schoultz figur återkommer i resultatdelen i kapitel 7 och är ett verktyg 
i analysarbetet. I nästa kapitel redovisas metod och hur studien har 
genomförts. 
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Kapitel 6 Metod och genomförande 

I det här kapitlet presenteras: val av metod, urval, insamling, analys, 
forskarrollen och forskningsetiska överväganden och studiens 
trovärdighet. 

Val av metod 
Jag har valt en kvalitativ metod då mitt intresse är att undersöka hur 
vårdlärare arbetar med simulering i metodrumsundervisning. En 
kvalitativ forskning är enligt Bryman (2002) induktiv och tolkande. 
Ett induktivt angreppssätt innebär att man arbetar med empiri som 
utgångspunkt, medan ett deduktivt angreppssätt innebär att man 
utgår från befintliga begrepp och teorier. Min studie har ett induktivt 
angreppssätt då den utgår från empiriska erfarenheter som 
observationer/resultat. En deduktiv metod utgår istället från en teori 
för att fastställa ett resultat. För att undersöka hur vårdlärare arbetar 
med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning har jag 
valt att göra en digital ljudinspelning. Bjørndal (2005) framhäver att 
en ljudinspelning representerar verkligheten. Min digitala 
ljudinspelning är dock inte en kopia av verkligheten utan ger ett 
begränsat urval av en speciell situation.  
 

Urval 
För att studera hur vårdlärare arbetar med simulering av 
arbetsuppgifter inom metodrumsundervisning har jag besökt tre 
gymnasieskolor med kommunalvuxenutbildning inom vård och 
omsorg i mellansverige. Skolornas geografiska placering var inte 
slumpmässigt, utan resultatet av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 
2002). Jag valde ut tre skolor som låg i tre olika städer inom ett 
rimligt reseavstånd. Valet av vårdlärare utgick utifrån tre rektorers 
förslag på vårdlärare. Jag kontaktade de tre vårdlärarna via telefon 
och fick tips på kollegor till dem som skulle ha 
metodrumsundervisning under våren 2013. Mitt önskemål var att få 
delta i lektionsinnehåll som ingår i ämnet Vård och omsorgsarbete 2 
(Gy2011, s. 5) och som omfattar hälso- och sjukvårdsuppgifter. Min 
avsikt var att undersöka hur undervisningen var upplagd ur teoretisk 
och praktisk synvinkel. Lektionsinnehållet omfattade slumpmässigt 
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tre olika innehåll; nämligen venprovtagning, urinkatetrisering och 
såromläggning. Vårdlärarna hade metodrumsundervisning i sin tjänst 
under mars och april månad 2013 och var legitimerade sjuksköterskor 
i övre medelåldern från 50 år och uppåt. 

Insamling 
I februari och mars 2013 kontaktades tre rektorer för kommunal 
vuxenutbildning inom Vård- och omsorgsutbildning. Rektorerna 
informerades via telefonkontakt om studien och gav mig en muntlig 
tillåtelse att genomföra den. De lämnade ut namn och telefonnummer 
på aktuella vårdlärare. Jag fick telefonkontakt med tre vårdlärare som 
skulle ha metodrumsundervisning under våren 2013. 
Forskningsinformationsbrev och samtyckesblanketter mailades ut till 
berörda vårdlärare som de delade ut i pappersform till sina elever (se 
bilaga nr 3 och 4). Även vårdlärarna erhöll 
forskningsinformationsbrev och samtyckesblanketter (se bilaga nr 1 
och 2). Under mars och april 2013 var jag närvarande vid tre olika 
lektionspass på tre skolor. Vid mina besök på skolorna började jag 
med att presentera mig för eleverna. Därefter informerade jag 
muntligt om studien och frivilligheten att delta och möjligheten att 
när som helst avbryta. Sedan samlade jag in namnunderskrifter på 
samtycke från eleverna och vårdläraren kontrollerade vilka elever 
som var närvarande. Lektionerna besöktes i följande ordning: 
 
1 Skola 1: venprovtagning. Lektionen varade totalt i ca 110 minuter. 
Upprop och min presentation tog cirka 10 minuter. Inspelad och 
transkriberad undervisningstid blev 80 minuter. De sista 20 
minuterna av lektionen ägnades åt att träna blodtryckstagning och 
spelades inte in. 
 
2 Skola 2: urinkatetrisering. Lektionen varade totalt 80 minuter. 
Upprop och min presentation tog cirka 10 minuter. Inspelad och 
transkriberad undervisningstid blev 70 minuter. 
 
3 Skola 3: såromläggning. Lektionen varade totalt i 100 minuter. 
Upprop och min presentation tog 10 cirka minuter. Inspelad och 
transkriberad tid blev 90 minuter. Den här lektionen hade en rast på 
15 minuter. 



45 

 
Vid ljudinspelningen på skola 1 hade jag inte tillgång till någon 
”mygga” vilket innebar att jag hela tiden fick följa efter vårdläraren 
när hon förflyttade sig mellan eleverna. Till de två följande 
skolbesöken sattes en mygga fast på vårdlärarens kläder och 
ljudinspelaren stoppades ner i vårdlärarens ficka. Det var betydligt 
smidigare att göra så. Till stöd för minnet förde jag fältanteckningar i 
en anteckningsbok under och efter metodrumslektionerna. Det var 
korta huvudpunkter som t.ex. antal elever, rummets utseende och 
händelser. Fangen (2004) poängterar att fältanteckningar bör 
omfatta det som uppfattas som intressant och centralt. Jag bedömde 
även att en digital ljudinspelning skulle inkräkta mindre på 
metodrumsundervisningen än en videokamera. En videokamera kan 
av eleverna upplevas mer skrämmande när de ska träna nya 
arbetsuppgifter och deras eventuella fel visualiseras. 
 
Min målsättning att vara en icke deltagande observatör (Bryman, 
2002) bröts emellanåt och jag pendlade till en deltagande observatör. 
Det fanns olika anledningar till detta, dels berodde det på mig, dels på 
vårdlärare och elever. Det finns både för- och nackdelar med att jag 
som forskare har en förförståelse för mitt forskningsfält. I min 
egenskap av vårdlärare har jag en egen erfarenhet av 
metodrumsundervisning som medför en förståelse för vad dessa 
arbetsuppgifter innebär och hur de utförs. Det medförde dock att jag 
ibland inte kunde vara tyst utan själv spontant bröt in i samtal mellan 
lärare och elever. Vid flera tillfällen vände sig vårdlärarna till mig med 
frågor utifrån min yrkesprofession som vårdlärare och barnmorska. 
Det kändes naturligt för mig att svara. Det var frågor från vårdlärarna 
som handlade om vad jag ansåg om vissa saker och hur vi gjorde på 
min gymnasieskola. Dock kämpade jag med att vara så tyst som 
möjligt. Vid några tillfällen rycktes jag spontant med i 
metodrumsundervisningen, både med mitt språk och med min kropp. 
På Lektion nr. 1 var jag med och hjälpte eleverna att ta blodtryck efter 
avslutad venprovtagning och med att plocka ihop efter 
venprovtagningen. På Lektion nr 2 deltog jag med att plocka fram 
material till urinkatetriseringen. På Lektion nr 3 fick en elev linda 
mitt ben när de andra eleverna gått hem. 
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Analys 
För bearbetning och analys av den här studien har jag använt en 
kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1996); Graneheim 
och Lundman, (2004); Lundman och Hällgren Graneheim, (2008). 
Kvalitativ innehållsanalys utnyttjas ofta för tolkning av texter inom 
humanvetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap. Det var 
massmedia som först använde kvantitativ innehållsanalys för att inom 
nyhetsrapportering analysera frekvenser och propositioner (Berelsen, 
1952; Krippendorf, 2004).  
 
En viktig aspekt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) är att 
kontext har en stor betydelse i en kvalitativ innehållsanalys samt att 
forskaren har en förförståelse och ser texten i sitt sammanhang. Det 
centrala i en innehållsanalys är att beskriva variationer och mönster. 
Dessa skillnader och likheter tydliggörs genom skapandet av 
kategorier och teman utifrån olika nivåer. Även textinnehåll som 
kommer före och efter det innehåll som representerar kategorier och 
teman ska förstås av läsaren och ingå i ett sammanhang enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim. 
 
Burnard (1996) beskriver metoden kvalitativ innehållsanalys som 
mycket tidskrävande och att det är en metod som tar tid att lära. 
Ytterligare en aspekt som Burnard för fram är att texten genom 
kvalitativ innehållsanalys reduceras och att läsaren aldrig får ta del av 
hela transkriptionen. Läsaren får lita på att forskaren plockat fram 
textens kärna. Även Bryman (2002) ser att det finns en risk att själva 
innehållet i en text kan gå förlorad när en text plockas ur dess 
sammanhang och kodas. Därför har jag läst igenom texten och lyssnat 
på ljudinspelningarna ett flertal gånger. 
 
Studiens analysenhet utgår från tre ordagrant transkriberade 
ljudinspelningar från tre olika metodrumslektioner. Mitt intresse är 
det innehållsmässiga och inte det lingvistiska. Då studien är kvalitativ 
mäter den inte någon exakt förekomst av antalet simulerings-
aktiviteter. Jag är intresserad av att upptäcka variationer som 
skillnader och likheter inom olika kategorier (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Min närvaro vid ljudinspelningarna kan 
underlättade min förståelse vid transkriptionen av det inspelade 
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materialet. Dessutom kan jag som vårdlärare ha en förförståelse för 
det aktuella forskningsfältet. Detta kan ha betydelse för bearbetning 
av materialet och tolkning av resultat. Resultatdelen kommer att 
styrkas med hjälp av citat. Jag är medveten om att min förförståelse 
kan innebära en risk att jag gör feltolkningar. 
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Steg i analysarbetet  
Steg 1: Meningar i det transkriberade materialet som var relevanta för 
studiens syfte och frågeställningar, ströks under och en öppen 
kodning bestående av noteringar skrevs i höger marginal. De 
understrukna meningarna bildade studiens meningsenheter och de 
skrevs in ordagrant under rubriken meningsenhet. 
 
Steg 2: Dessa meningsenheter kondenserades till en kortare text och 
fördes in under rubriken kondenserad meningsenhet. Texten blev nu 
mer lätthanterlig, dock med det centrala budskapet kvar. 
 
Steg 3: Därefter abstraherades den kondenserade texten till en kod 
och fördes in under rubriken kod. Det är en etikett på innehållet i en 
meningsenhet. I tabell 1 visas exempel på hur texten har bearbetats. 
 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Jaa. Vi kör på riktigt. 
Lite vatten får vi ha 
på benet. Nu får vi 
tvätta ordentligt här… 
Och då börjar jag 
tvätta liksom inne i 
såret först och sen går 
jag ut på kanterna 
(vårdlärare 3). 

Tvättar ett simulerat bensår 
med vatten på en elevs ben. 

Träna såromläggning. 

 

Jag har lite kontakt 
med Lasse… håller i 
hans arm… Jag 
känner hur han mår 
helt enkelt 
(vårdlärare 1).  

Hudkontakt ger information 
om hur Lasse mår. 

Bedöma genom att 
känna. 

 

Och aldrig bli hårda 
och bryska. Utan är 
det någon svår 
dement och det 
absolut inte går, då 
får vi avbryta. 
(vårdlärare 2) 

Avbryta istället för att ta till 
våld. 

Värna om 
självbestämmande. 

 

Tabell 1 Exempel på analys av text 
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Steg 4: I nästa steg markerades alla mina meningsbärande enheter 
och koder i tabell 1 med olika färgpennor. Burnard (1996) beskriver 
användande av färgpennor som en hjälp att få kategorier synliga i 
analysprocessen. På detta sätt framträdde vilka meningsenheter som 
hade en gemensam innebörd i min studie. 
 
Steg 5: Därefter skrevs alla koder upp på ett nytt stort pappersark. 
Kategorier växte fram genom att koder som hörde samman bands 
ihop med hjälp av blyertsstreck till en kategori. På så sätt växte 
följande tre kategorier fram: Tekniskt utförande, Tolkande och 
Bemötande. Dessa tre kategorier utgör och benämns i 
fortsättningen som simuleringsaktiviteter. 
 
Steg 6: Utifrån simuleringsaktiviteterna: Tekniskt utförande, 
Tolkande och Bemötande växte underkategorier fram. Det skedde 
genom att det transkriberade materialet lästes ett flertal gånger och 
lämpliga citat sorterades in under lämplig kategori. Inom kategorin 
Tekniskt utförande uppstod följande underkategorier: 
Informera/instruera, Visa hantering genom kropp/händer och Visa 
hantering av fysiska redskap. Inom Tolkande så uppstod följande 
underkategorier: Bedöma genom att känna, Bedöma genom att se och 
Bedöma genom att avläsa kroppsspråk. Inom Bemötande uppstod 
följande underkategorier: Värna om självbestämmande, Värna om 
integritet, Värna om lugn och ro, Värna om maktbalans och Värna om 
subjektsyn. Se tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt kategorier och underkategorier 
 

Här framgår tre simuleringsaktiviteter och de underkategorier som 
framträtt inom varje simuleringsaktivitet. 
 
 
 
 
 

 Tema Kategori  Underkategori 

Vad 
läraren 
gör 

Simuleringsaktivitet. Tekniskt utförande. 
 

 

Informera 
/instruera. 
 
Visa hantering genom  
kropp/händer. 
 
Visa hantering av fysiska 
redskap. 

 
    
Vad 
läraren 
gör 

Simuleringsaktivitet. Tolkande. 

 
Bedöma genom att 
känna. 
 
Bedöma genom att se. 
 
Bedöma genom att 
avläsa kroppspråk. 

 
    
Vad 
läraren 
gör 

Simuleringsaktivitet. Bemötande. 

 
Värna om 
självbestämmande. 
 
Värna om integritet. 
 
Värna om lugn och ro. 
 
Värna om maktbalans. 
 
Värna om subjektsyn. 
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Forskarrollen 
Min roll som forskare i den här studien var att genomföra en 
ljudinspelning under tre metodrumslektioner. Jag satte på och 
stängde av den digitala ljudinspelaren när metodrumslektionen 
startade och slutade. Min närvaro kändes mycket viktig för min 
transkription och analys. Genom att fysiskt befinna mig i miljön så 
erhöll jag en större förståelse senare vid transkribering för vad som 
hade hänt under lektionerna. Jag var dock medveten om att min 
närvaro under metodrumslektionen kunde upplevas både besvärande 
och störande för vårdlärare och elever.  
 
Lalander (2011) anser att hur en forskare tolkas av aktörerna har stor 
betydelse för hur forskaren tas emot. Här spelar forskarens kläder 
språkbruk, kön och uppträdande en stor roll, men även hur 
informationen om studien förmedlas (a.a.). Vårdlärarna i den här 
studien kan ha upplevt sig lite mer granskade av mig som forskande 
vårdlärare än om jag haft en annan bakgrund som forskare. De kan ha 
upplevt det besvärande eftersom jag har kunskap och erfarenhet av 
metodrumsundervisning. Med respekt för detta var jag mån om att få 
god kontakt med varje vårdlärare före metodrumslektionen. Jag 
hjälpte till med det jag kunde, som att plocka fram övningsmaterial 
före lektionen.  
 
Min upplevelse var att en del elever såg lite frågande ut i början av 
lektionen, men accepterade mig efter en liten stund. Jag försökte tala 
lite med eleverna i början på lektionen när de lämnade in 
samtyckesblanketterna. Sedan försökte jag ha en avslappnande 
inverkan på eleverna genom ett vänligt uppträdande med 
ögonkontakt, en nick eller ett leende när det var lämpligt. 
Målsättningen var att vara så tyst som möjligt och inte på något sätt 
störa undervisningen i en negativ riktning. Dock kan lämpligheten i 
att ha en forskare närvarande vid ljudinspelningar enligt Adelswärd 
(1995) diskuteras. En tyst och passiv icke deltagande forskare kan ha 
en hämmande inverkan vid institutionella samtal och kännas 
skrämmande för alla deltagande parter (a.a.). 
 
Det kändes som om min intention att försöka påverka situationen så 
lite som möjligt och få lärare och elever att känna sig trygga med min 
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närvaro lyckades. Min upplevelse var att eleverna blev tryggare och 
kunde slappna av när de fick ögonkontakt med mig. Min erfarenhet 
från metodrumsundervisning är att det kan upplevas jobbigt att öva 
nya arbetsuppgifter inför kamrater. Dessutom kan det vara störande 
och upplevas som avskräckande att ha en okänd person som tittar på 
när de övar samt spelar in vad som sägs på en digital ljudinspelare. 
För mig var det viktigt att min närvaro blev en positiv upplevelse för 
lärare och elever. En annan aspekt är att få människor positiva till att 
forskning bedrivs och vilja att ställa upp. Min ambition var som jag 
tidigare uttryckt att varken störa lärare eller elever genom min 
närvaro. Om någon lärare eller elev hade uttryckt obehag för min 
närvaro hade jag omedelbart avslutat min ljudinspelning och lämnat 
rummet. Det fanns dock inga sådana indikationer i något av de tre 
klassrummen utan stämningen var god. Under lektionstillfället och 
efteråt skrev jag fältanteckningar om antal elever, miljö och vad som 
hände. När lektionen var slut stängde jag av den digitala 
ljudinspelaren. Efteråt uttryckte lärarna att min närvaro varit positiv 
och det var min uppfattning att de var ärliga. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning har betydelse för utveckling av kunskaper och metoder som 
är gynnsamt för både samhälle och enskild individ (Vetenskapsrådet, 
2002; Hermerén, 2011). Detta benämns som ett forskningskrav. 
Förutom detta forskningskrav finns det ett individskyddskrav som ska 
skydda varje enskild person från att skadas fysisk eller psykiskt av 
forskning. Personen får inte heller på något vis kränkas. Forskning 
som rör känsliga personuppgifter eller som kan leda till en fysiskt 
eller psykisk skada på något vis ska dessutom prövas enligt 
etikprövnings lag (SFS 2003: 460). Den här studien bedömdes inte 
kunna skada någon person fysiskt eller psykiskt och därför gjordes 
ingen prövning. 
 
Individskyddskravet omfattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialkravet och nyttjandekravet. Den här studien följer 
Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer beträffande dessa krav. 
Vårdlärare och elever informerades skriftligen och muntligen om 
syftet med min undersökning, att deltagandet var frivilligt och om 
rätten att avbryta sin medverkan när som helst. Se bilaga 1 och 3. De 
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informerades också om att studien omfattar enstaka tillfällen av 
metodrumsundervisning och förhoppningsvis kan bidra till en 
utveckling av denna undervisningsform. Vårdlärare och elever fick 
skriva på ett särskilt dokument (bilagorna 2 och 4) på att de gav sitt 
samtycke till att delta i studien. Deltagande elever var över 15 år och 
vårdnadshavares samtycke behövdes därför inte. I en av klasserna 
ingick en elev med skyddad identitet. Eftersom 
metodrumsundervisning sker i halvklass så var det inget problem då 
jag fick närvara i den grupp där ingen elev med skyddad identitet 
ingick.  
 
Krav på konfidentialitet skyddar den enskildes identitet (Kvale & 
Brinkman, 2009). Ingen skola eller individ i den här studien ska 
kunna identifieras. Därför har jag ändrat namn på vårdlärare och 
elever. Skolornas namn framgår inte heller utan jag benämner varje 
skolbesök som Lektion 1, 2 och 3. Allt insamlat material kommer att 
förvaras inlåst på Institutionen för Pedagogiska studier på Karlstads 
universitet. Det kommer att förstöras i enlighet med gällande 
Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial (Dnr 230/02). 
Materialet kommer enbart att användas till forskning och redovisas i 
en licentiatuppsats samt under olika former av seminarier nationellt 
och internationellt inom Forskarskolan i yrkesämnenas didaktik. 
 

Studiens trovärdighet 
Det finns olika begrepp som används för att bedöma om en studie är 
trovärdig och olika syn på vad som hör hemma inom kvalitativ 
forskning. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) observerar att 
användande av begrepp är ett problem inom kvalitativ 
innehållsanalys. Begreppet trovärdighet är ett sådant. För att svara på 
om ett resultat är trovärdigt inom kvalitativ forskning förekommer 
giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet till skillnad mot kvantitativ 
forskning där svaret på trovärdighet prövas mot validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet (a.a.). Kvale och Brinkman (2009) däremot 
skriver att begrepp som reliabilitet och validitet ska behållas inom 
kvalitativ forskning. Reliabilitet handlar inte enbart om metodologi 
utan omfattar även en moralisk del som att det är en pålitlig person 
som har forskat. Generaliserbarhet är enligt Larsson (2010) ett 
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begrepp som ofta kopplas till statistik. Det är ett begrepp som inte 
helt enkelt går att koppla till kvalitativa studier då förutsättningarna 
aldrig är exakt likadana. Larsson ser dock tre kvalitativa möjligheter 
att se på generalisering: 
 

Generalisering via maximerad variation 
Generalisering via kontextlikhet 
Generalisering via igenkännande av en gestaltning (a.a.  s. 59) 

 
Det första alternativet har en svårighet då det aldrig exakt går att veta 
om hela variationen finns representerad. Inom 
metodrumsundervisning är undervisningsfältet stort och kan variera 
mellan olika skolor. I det andra alternativet skriver Larsson att en 
generalisering via kontextlikhet kan passa etnografiska studier då det 
finns tillgång till ett stort kontextmaterial. Min studie är inte en 
etnografisk studie, då den förutsätter en längre tidsstudie, utan den är 
en observationsstudie. Jag besökte tre metodrum vid ett tillfälle var. 
Det tredje alternativet handlar om igenkännande av gestaltning och 
ett slags validering genom igenkännande som möjliggör 
generalisering. I ett klassrum händer ständigt nya saker. Om en 
forskare beskriver en klassrumssituation är det inte säkert att samma 
situation kommer att uppstå igen. Men den beskrivna situationen kan 
i stället visa på mönster och variationer som vårdläraren kan ha 
användning av i en annan klassrumssituation. Då blir det istället 
vårdläraren som användare som utför generaliseringen och inte 
forskaren. Å andra sidan finner jag i min forskningsöversikt att jag 
som forskare kan generalisera med hjälp av tidigare studier inom 
andra yrkesområden. Jag hänvisar som exempel till Tsagalidis (2012) 
när det gäller sättet att ställa frågor och hur det påverkar elevens 
intellektuella resurser. Vidare hänvisar jag till Ekström (2008) och 
Lindwall, Lymer och Ivarsson (2008) med tanke på hur och vilket sätt 
de ger återkoppling till elevers praktiska utförande beträffande beröm 
och kritik. Detta är några exempel på Larssons tredje alternativ till 
generalisering och som är möjlig att koppla till min egen samt andra 
kvalitativa studier.  
 
I den här studien har giltigheten styrkts genom att tillvägagångssätt 
och överväganden för datainsamling och analys har beskrivits 
utförligt. Tillvägagångssätt och dataanalys finns beskrivet i text samt 
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tabell nr 1 och nr 2. I presentationen av resultatet återges citat som 
stärker tillförlitligheten. Citaten ger läsaren möjlighet att bedöma 
mina tolkningar och slutsatser genom att jag öppet redovisar mina 
perspektiv och förankrar mina analyser empiriskt. En generalisering 
av metodrumsundervisning är inte möjlig fullt ut då ingen lektion är 
den andra helt lik. Eftersom det är olika vårdlärare, olika elever och 
olika lokala förutsättningar. Min studie kan dock visa på mönster och 
variationer på undervisning som andra forskare och lärare kan känna 
igen i sin undervisning eller bli observanta på även inom andra 
ämnesområden.  
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Kapitel 7 Resultat 

Resultatdelen av studien presenteras utifrån tre vårdlärares 
metodrumsundervisning på tre olika skolor. Studien grundar sig på 
tre lektioner med syftet att skapa kunskap om hur vårdlärare arbetar 
med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning. 
Lektionerna handlar om venprovtagning, urinkatetrisering och 
såromläggning och presenteras i den ordningen. Jag kommer att 
beskriva lektionerna som baseras på olika etablerade handböcker i 
vård och omsorg (Ploug Hansen & Åsbrink, 2005; 
www.vardhandboken.se) för att läsaren ska förstå det praktiska 
tillvägagångsättet. Innehållet baseras på vad vårdlärarna säger och 
hur de använder sig av olika redskap när de kommunicerar med 
eleverna. I mitt ljudinspelade material framträder tre olika kategorier 
av simuleringsaktiviteter som innehållsmässigt beskrivs nedan. 
Kategorierna är: Tekniskt utförande, Tolkande och Bemötande. De 
omfattar handlingar i skolmiljö som kan ses som en hybrid av skolan 
och en vård- och omsorgsmiljö (Carlgren & Marton, 2000). I 
resultatdelen återges citat som visar exempel på vilka 
simuleringsaktiviteter som förekommer vid introduktion av lektion, 
när eleverna tränar själva och avslutning av lektionen samt vilka 
redskap som vårdlärarna arbetar med. Det är fysiska redskap som 
t.ex. gummiarmar, övningsdockor, sårvårdsmaterial och 
provtagningsmaterial. Vid såromläggningen saknar vårdläraren 
plastförkläden och vissa förband. Det är sparbeting på skolan och 
eleverna tillåts inte träna på att hantera dyra förband, som ska blötas 
upp med vatten innan de läggs på ett sår. Plastförkläden är ett 
hygieniskt skydd för personal vid såromläggning och en rutinåtgärd. 
 
Vårdlärarna använder sitt språk och sin kropp när de demonstrerar, 
instruerar, kommenterar och bekräftar under pågående 
metodrumslektion. Före varje citat finns en beskrivning av själva 
klassrumssituationen för att läsaren ska få en förståelse för den 
handling som utspelas. Efter varje citat följer en analys av situationen 
men först presenteras vad som ingår i varje simuleringsaktivitet. 
 
En metodrumslektion är speciell då innehållet är direkt 
yrkesförberedande till skillnad mot kärnämneslektioner, som t.ex. 
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svenska och historia. Inom ramen för metodrumsundervisningen har 
jag riktat fokus på de redskap som används för att träna 
venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning. Det saknades 
dock levande patienter och istället användes olika redskap beroende 
på lektonsinnehåll. Flertalet fysiska redskap förvarades i olika 
intilliggande förråd till metodrummen. Vårdlärarna plockade ihop det 
material som behövdes inför varje lektion. Metodrumslektionen i 
venprovtagning utspelade sig i ett klassrum med ett stort rektangulärt 
bord. På bordet stod det fem uppställda gummiarmar. 
Gummiarmarna hade konstgjorda blodkärl som var fyllda med en röd 
blodliknande vätska. Övriga redskap som behövdes för en 
venprovstagning var placerade på ena kanten av bordet. De två andra 
metodrumslektionerna som omfattade urinkatetrisering och 
såromläggning var vardera förlagda i ett varsitt metodrum möblerat 
med fyra sjukhussängar och fyra sängbord. På lektionen om 
urinkatetrisering låg det en övningsdocka var i två av 
sjukhussängarna. Redskapen som behövdes för en urinkatetrisering 
var uppdukade på en liten rullvagn. Vid metodrumslektionen om 
såromläggning spelade en elev rollen som patient liggande i en 
sjukhussäng. I två av de andra sjukhussängarna i rummet låg det en 
övningsdocka. I rummet stod det två rullvagnar vilka det var 
uppdukat sårvårdsmaterial på.  
 

Simuleringsaktiviteter 
Kategorierna Tekniskt utförande, Tolkande och Bemötande är tre 
simuleringsaktiviteter som framkommit vid analysen av det empiriska 
materialet. Tillsammans med de tre simuleringsaktiviteterna 
använder sig vårdlärarna av olika redskap. Det är fysiska redskap, 
kropp/händer och språk. De fysiska redskapen varierar beroende på 
lektionsinnehåll och framgår i min beskrivning av respektive 
metodrumslektion. Vårdlärarens kropp/händer och språk (Säljö, 
2005) ser jag med utgångspunkt i sociokulturell teori som redskap. 
Den elev som spelar patient lånar ut sin kropp och blir en resurs för 
vårdlärare och elever. Eleven kan även berätta om sina upplevelser av 
såromläggning både fysiskt och psykiskt. I nedanstående text 
redogörs för vad som ingår i respektive simuleringsaktivitetet.  
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Tekniskt utförande 
Tekniskt utförande är en simuleringsaktivitet som förekommer vid 
venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning. Den 
framträder med betydelsen: Informera/instruera, Visa hantering 
genom kropp/händer och Visa hantering av fysiska redskap. I denna 
simuleringsaktivitet ligger vårdlärarens fokus på det praktiska 
genomförandet och eleven får möjlighet att utveckla ett praktiskt 
handlande. Den omfattar hur vårdläraren med hjälp av sin 
kropp/händer, fysiska redskap och språk förklarar hur en 
arbetsuppgift ska genomföras. När eleverna tränar så instruerar, 
bekräftar och korrigerar vårdläraren hur eleverna ska utföra 
arbetsuppgiften samt motiverar på vilket sätt något ska utföras. 
Venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning är 
arbetsuppgifter som omfattar flera olika moment. Dessa moment ska 
utföras i en bestämd ordning för att resultatet ska bli rätt. Till de tre 
metodrumslektionerna tillkommer det specifika redskap och det är 
olika sorters fysiska redskap som ska hanteras på ett korrekt sätt. Vid 
venprovstagning utgår vårdläraren från en gummiarm, vid 
urinkatetrisering från en övningsdocka och vid såromläggning är det 
på en elev som lånar ut sitt ben. Det tillkommer olika sorters specifika 
fysiska redskap till venprovtagning, urinkatetrisering och 
såromläggning. Målet är att elever ska utveckla en säkerhet och en 
trygghet för att kunna utföra arbetsmoment på ett korrekt sätt. Detta 
för att motverka att varken patient eller personal skall komma till 
skada. 
 

Tolkande 
Tolkande är den andra simuleringsaktiviteten som används vid 
venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning. Den 
framträder med betydelsen: Bedöma genom att känna, Bedöma 
genom att se och Bedöma genom att avläsa kroppsspråk. Denna 
simuleringsaktivitet omfattar att eleverna ska utveckla ett kunnande i 
att använda sina sinnesintryck i den interaktion som uppstår mellan 
arbetsuppgift och patient. Det är redskap som känsel och syn som gör 
det möjligt att försöka förstå hur en patient mår fysiskt och psykiskt. 
Vårdpersonal kan med hjälp av sina sinnesintryck, fantasi och sin 
medicinska kunskap förutspå vad som kan komma att hända. De kan 
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handla därefter och på så sätt kan oönskade reaktioner och händelser 
förhindras. Vårdlärare i den här studien uppmanar sina elever att 
uppmärksamma och använda sina sinnesintryck i en vård- och 
omsorgsrelation. Kroppsrörelser och mimik avslöjar hur en människa 
mår psykiskt. Det kan finnas flera orsaker till varför en patient 
reagerar på ett visst sätt och vårdpersonal bör reflektera över det. 
 

Bemötande 
Bemötande är den tredje simuleringsaktiviteten som används vid 
venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning. Denna 
simuleringsaktivitet framträder med betydelsen: Värna om 
självbestämmande, Värna om integritet, Värna om lugn och ro, Värna 
om maktbalans och Värna om subjektsyn. De omfattar hur eleverna 
kan utveckla ett yrkeskunnande i sitt agerande utifrån den relation till 
patienter som uppstår i olika vårdsituationer. Här ingår hur eleverna 
kommunicerar med hjälp av sitt språk och sin kropp. Bemötande är 
en simuleringsaktivitet som tränar ett för patienten gynnsamt 
förhållningssätt så att det skapas en god balans mellan patient och 
vårdpersonal. Eleverna får i den här simuleringsaktiviteten utveckla 
sitt sätt att uppträda professionellt i mötet med en patient. Här ingår 
patientens rätt att bestämma, patienten får inte kränkas, patienten 
ska kunna slappna av, patienten ska inte känna sig i ett underläge 
eller som ett objekt.  
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Lektion 1 – Venprovtagning 
I en venprovtagning ingår flera olika delmoment som ska utföras i en 
bestämd ordning. Det handlar bl.a. om identitetskontroll så att det är 
rätt patient, rätt provtagningsetikett och rätt provrör. Om inte detta 
görs korrekt så kan det få katastrofala följder. I värsta fall kan en 
patient få ett felaktigt provsvar som leder till fel behandling eller att 
provet måste tas om. Basala hygienrutiner som handhygien med 
sprittvätt, handskar och skyddsrock ska följas. Sedan gäller det att 
välja ut en lämplig ven att sticka i. Det görs genom att ett stasband 
placeras runt överarmen och dras åt så att blodkärlen framträder 
tydligare. Insticksstället ska desinficeras med sprit. Det är handgrepp 
som att hålla kanylens öga uppåt och sticka i 30-gradig vinkel för att 
inte sticka igenom blodkärlet. Provtagningen avslutas med att 
provröret tas ut först, varefter en kompress hålls över insticksstället 
när sedan kanylen dras ut. Säkerhetshållaren ska fällas ner över 
kanylen med hjälp av tummen. Plåster ska sättas på över 
insticksstället. Provrör med tillsats vaggas försiktigt tio gånger för att 
blodet inte ska koagulera eller att blodkropparna ska gå sönder (a.a.). 
 

Introduktion av lektion 
Vårdläraren berättar att eleverna tidigare den här veckan har haft en 
teoretisk genomgång beträffande människans cirkulationsorgan och 
sett en film om venprovstagning. Nu ska eleverna få träna praktiskt. 
Vårdläraren inleder lektionen med att demonstrera hur en 
venprovstagning går till på en gummiarm. Jag och nio kvinnliga 
elever sitter jämnt fördelade runt bordet och ser på. Vårdläraren 
börjar med att ta av sig sina ringar och kavla upp ärmarna på sin 
tröja. Hon berättar om hygieniska rutiner som omfattar användande 
av handskar och att man sätter upp långt hår. Därefter vänder hon sig 
mot gummiarmen framför sig och berättar att ett blodprov ska tas. 
 

Hej Lasse! Jag ska ta blodprov på dig om en liten stund. Jag kommer in ska 
bara hämta grejerna och kommer in om ett par minuter bara. Blir det bra? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om subjektsyn. Vårdläraren hanterar gummiarmen som en 
person och inte som ett objekt. Hon tilltalar gummiarmen med 
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namnet Lasse och använder ett vardagligt språkbruk. Hennes tonfall 
är mjukt och vänligt när hon informerar Lasse om att ett blodprov 
snart ska tas och frågar om det går bra.  
 
Vårdläraren vänder sig därefter direkt till sina elever och berättar att 
hon nu har försäkrat sig om att Lasse är redo för ett blodprov. Hon 
förklarar varför Lasse behöver förberedas med att han kan vara 
upptagen med något annat som innebär att det är direkt olämpligt att 
ta ett venprov. Sedan försöker vårdläraren göra eleverna medvetna 
om att hur de placerar sin kropp kan påverka en patients upplevelse 
av en venprovtagning. 
 

Rätt så bra om man sitter ner när man tar provet… lugnare intryck… tagit 
mig tiden. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om lugn och ro. Vårdläraren hanterar gummiarmen som en 
patient som ska uppleva en lugn miljö. Hon poängterar att en 
blodprovstagning blir mer rofylld för patienten om vårdpersonal tar 
sig tid att sitta ner på en stol. Vårdläraren förklarar varför hon själv 
väljer att stå upp när hon visar en venprovtagning med att eleverna 
ser bättre. 
 
Vårdläraren fortsätter med att berätta att en patient alltid befinner sig 
i ett underläge gentemot vårdpersonal. 
 

Försök utjämna. Som vårdpersonal har jag alltid makt över vårdtagaren… 
Om ni läser Bamse för era barn hemma… Är man väldigt stark då måste 
man också vara väldigt, väldigt snäll. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om maktbalans. Här representerar gummiarmen en patient 
som befinner sig i en utsatt position. Vårdläraren försöker med hjälp 
av en populär seriefigur som Bamse få eleverna att inse vilken stor 
makt de har som vårdpersonal. De måste därför hantera sin makt 
precis som Bamse gör och alltid uppföra sig vänligt mot patienten.  
 
Därefter förbereder vårdläraren en återgång till 
simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande. Hon plockar ihop 
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provtagningsmaterial som kanyler, vacutainerhållare, provrör, 
spritsuddar, tork, plåster, stasband, handskar och plastförkläde och 
går fram till gummiarmen. Sedan förklarar hon hur det går till att 
välja ut ett lämpligt blodkärl att punktera.  
 

Då känner jag, jag palperar och känner så det inte pulserar. Det är ingen 
pulsåder. Det ska vara lite gung gung. Jag känner mig rätt så säker på att 
där blir nog bra att sticka. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering genom kropp/händer. Med sina fingrar 
förevisar vårdläraren hur eleverna hittar ett lämpligt blodkärl att 
sticka i. Gummiarmen hanteras som en fysisk arm på en patient. Hon 
förklarar att en artär har kännbara pulsslag till skillnad mot en ven 
som inte har det. Här framträder även simuleringsaktiviteten 
Tolkande med betydelsen Bedöma genom att känna. Vårdläraren 
försöker beskriva hur det känns att palpera en ven. Hon använder sig 
en metafor som orden ”gung gung” för att beskriva en böljande och 
svajig känsla. 
 
Vårdläraren fortsätter att tala om olika blodkärl och hur de ska välja 
ut ett lämpligt blodkärl att sticka i. 
 

Palperar du bara och känner att det inte pulserar. Så du kan inte, du har en 
artär här. Det är den vi lyssnar över när vi tar blodtryck. Men alltså du kan 
inte hitta på så mycket hyss. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren säger att om de bara 
undviker att sticka i ett blodkärl som pulserar så är det inte så mycket 
som kan gå fel. 
 
Sedan vänder sig vårdläraren åter till gummiarmen och informerar 
var hon ska ta blodprovprovet. 
 

Där ska nog bli bra att sticka Lasse. Ska du se Lasse. 
 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om subjektsyn igen. Gummiarmen hanteras åter som en 
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patient. Vårdläraren ändrar återigen sin röst till ett mjukare och 
vänligare tonfall när hon med ett vardagligt språkbruk berättar för 
Lasse vilket blodkärl som hon ska sticka i. Hon förmedlar till eleverna 
hur hon tilltalar Lasse. 
 
Därefter spänner vårdläraren stasbandet på gummiarmens överarm, 
tvättar insticksstället med sprit och tar fram en kanyl med ett rosa 
skyddshölje. Kanylen skruvas på en vacutainerhållare. Vårdläraren 
påminner eleverna om en film beträffande venprovtagning som de 
tidigare sett. Vidare att det är viktigt med identitetskontroll och att 
rören är märkta med namn eller streckkod före provtagning. Hon 
påpekar att detta måste vara korrekt annars kan det få svåra följder 
om det står fel patientnamn på röret. Vårdläraren fortsätter med att 
låta eleverna se hur kanylen med skyddshylsa ska hållas när den förs 
in i blodkärlet. 
 

Och så har jag skyddshylsan så här så har jag nålen uppåt, eller nålsögat 
uppåt. Och det är precis det jag ska ha när jag sticker också. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering av fysiska redskap. Vårdläraren visar hur 
kanylens nålsöga ska vara vänt uppåt och hur säkerhetshållaren ska 
hållas.  
 
Sedan ska blodkärlet punkteras och vårdläraren berättar att det finns 
två olika sätt att hantera provrör och vacutainerhållare på.  
 

Ni har två metoder att välja på. Antingen så sticker ni utan att ha röret 
påkopplat eller så sticker ni och har med röret. Man kan liksom stoppa in 
röret lite grann och hålla så här när man sticker. Sticka allt i ett. 

 
Här återkommer simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering av fysiska redskap. Vårdläraren förevisar 
hur redskapen kan hanteras på två olika sätt vid venprovtagning.  
 
I nästa stund lägger vårdläraren sin hand på gummiarmen.  
 

Jag har lite kontakt med Lasse.  Håller i hans arm. Rycker han till så kanske 
då håller jag lite grann här. Jag känner hur han mår helt enkelt. 
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Här framträder den tredje simuleringsaktiviteten Tolkande med 
betydelsen Bedöma genom att känna. Vårdläraren hanterar 
gummiarmen som huden på en patient. Hon berättar hur personal 
med hjälp av ett sinnesorgan som känseln kan förstå hur patienten 
Lasse mår. Vårdläraren försöker förmedla att hon med hjälp av sin 
känsel får information om patientens hälsotillstånd. Med andra ord 
om huden är torr, varm eller kallsvettig. Om patienten skulle rycka till 
så hålls även armen på plats och nålen kan inte skada. 
 
I nästa mening vänder sig vårdläraren åter till gummiarmen och 
frågar hur Lasse mår. 
 

Går det bra Lasse? Du ska se att det är snart klart. Vi skulle bara ha, jag ska 
ha ett litet rör också. 

 
Här växlar vårdläraren från att ha talat till eleverna till att tilltala 
gummiarmen som patienten Lasse. Simuleringsaktiviteten 
Bemötande framträder återkommande med betydelsen Värna om 
subjektsyn. Vårdläraren använder ett vardagligt språkbruk och ändrar 
sin röst till att bli mjukare och med ett vänligare tonfall. Hon vill veta 
om Lasse mår bra genom att ställa en fråga samtidigt som hon 
informerar att det bara är ett provrör kvar att ta. Vårdläraren 
förmedlar hur hon tilltalar och informerar en patient under en 
blodprovstagning.  
 
Vårdläraren fortsätter att demonstrera hur det går till när det är flera 
provrör som ska fyllas. Hon påtalar att det gäller att vagga röret 
försiktigt och sen föra in ett nytt provrör som ska fyllas: 
 

Jag ska ha det här röret och ett litet rör till och det fyller jag sakta och 
säkert. Nu. Och när det slutar rinna i röret, då är det fullt. Jag håller, drar 
ut. Vaggar röret lite grann, skakar det inte…tar nästa rör som jag ska ta och 
tar det också. 

 
Vårdläraren återgår här till simuleringsaktiviteten Tekniskt 
utförande med betydelsen Visa hantering av fysiska redskap. Hon 
förevisar hur provrören ska fyllas i tur och ordning. 
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När alla provrör är fyllda så beskriver och visar vårdläraren hur en 
provtagning ska avslutas. Hon informerar patienten först och sen 
eleverna. 
 

Nu ska du se Lasse så är det alldeles strax färdigt. Det gick ju jättebra. Så tar 
jag ur det röret också. Jag är klar med provtagningen, släpper på stasen. 
Men alltså jag tar ur rörern först. Jag släpper på stasen, tar ur rören först. 
Sen tar jag min torra sudd, håller emot, drar ut nålen trycker till och sen tar 
jag med tummen och gör så. Nu kan jag inte sticka mig på den.  

 
Här framträder två simuleringsaktiviteter. Först 
simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen Värna om 
subjektsyn. Därefter kommer simuleringsaktiviteten Tekniskt 
utförande med betydelsen Visa hantering av fysiska redskap och 
Visa hantering genom kropp/händer. Vårdläraren förevisar både 
praktiskt med sina händer hur en provtagning ska avslutas och hur 
händerna ska hållas för att undvika en stickskada. Citatet visar hur 
vårdläraren växlar mellan att först bekräfta patienten med ett mjukt 
och vänligt vardagligt språkbruk för att direkt i nästa mening övergå 
till ett omvårdnadsspråk när hon med termer förklarar turordning vid 
venprovtagning. Ena stunden tilltalas Lasse och i nästa stund är det 
eleverna. 
 
När kanylen är borttagen trycker vårdläraren med sina fingrar en tork 
över insticksstället. Det utgör ett tryck över blodkärlet så att det slutar 
att blöda och att ett blåmärke undviks.  
 

Så har jag ett tryck här, så att det inte blir ett blåmärke va… Tack Lasse! Vad 
bra nu har vi fått den här kollen. Det blir fint. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande först 
med betydelsen Visa hantering genom kropp/händer. I följande 
mening vänder hon sig till gummiarmen Lasse och tackar honom. 
Gummiarmen hanteras åter som en levande patient och 
simuleringsaktiviteten Bemötande framträder med betydelsen 
Värna om subjektsyn. Vårdläraren växlar hela tiden mellan att ena 
stunden tala omvårdnadsspråk till eleverna för att i nästa stund 
använda vardagligt språkbruk till Lasse.  
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Vårdläraren avslutar sin introduktion av lektionen med att berätta att 
de vassa kanylerna ska läggas i en speciell behållare, handskarna ska 
vrängas ut och in och provrören fraktas till laboratoriet. Hon 
poängterar varför ett begagnat provrör inte går att använda igen p.g.a. 
att det måste finns ett vakuum i provröret. Detta vakuum försvinner 
när provröret trycks på själva nålen.  
 

Då har man liksom sabbat vakuumet i röret va? Så har man krokat på röret 
en gång, då så. Man kan inte, för då kommer det inget blod i det. Förstår ni 
hur jag menar? 

 
Simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande framträder med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren vet inte om eleverna 
förstår hennes förklaring till varför det inte kommer något blod och 
ställer en fråga. En elev svarar ja. Vårdlärarens inledning av lektionen 
är avslutad.  
 

Eleverna tränar själva 
Efter vårdlärarens inledning är det elevernas tur att träna på 
venprovtagning. Vårdläraren berättar att det inte finns en gummiarm 
till alla utan att de får samsas med en kamrat. Eleverna uppmanas att 
övervaka varandra och samarbeta. De uppmanas att sticka flera 
gånger och bli bekanta med provtagningsmaterialet. Eleverna plockar 
själva ihop vad de behöver och börjar träna. Nu cirkulerar vårdläraren 
hela tiden bland eleverna och hjälper dem. Jag har svårt att hinna 
följa efter med min digitala ljudinspelare. Ljudnivån i rummet är 
mycket hög och jag får rikta den digitala ljudinspelaren mot 
vårdläraren. Eleverna diskuterar med varandra hur de ska göra och 
talar med sin gummiarm som till en patient. Under lektionen ber de 
hela tiden om hjälp av vårdläraren.  
 
När eleverna ska börja träna frågar en elev varför de inte ska 
spritavtvätta händerna före handskarna. Vårdläraren medger att hon 
glömde den informationen. 
 

… helt rätt. Jag glömde… spritavtvätta efteråt man tar av handskarna. Det 
glömde jag, men det kom ni ihåg. Det är bra. 
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Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren berömmer elevernas 
uppmärksamhet på basala hygienrutiner som spritavtvättning av 
händer. Hon glömde att utföra sprittvätt före och efter. Eleverna 
påpekar sprittvätt före påtagning av handskar och läraren medger att 
hon glömde det efter avtagning av handskar. 
 
En elev vill veta hur det känns när kanylen passerar in i ett blodkärl 
och vårdläraren ger sin beskrivning.  
 

Jag sa så här. Först igenom skinnet. Ibland kan det vara lite hårt med 
skinnet men sen kan det kännas som ett litet knäpp när du går igenom 
blodkärlet. Som ett litet knäpp så att säga. Man sticker inte en massa 
centimeter. Nej. Genom skinnet sen väntar du ett litet knäpp. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren försöker med hjälp av 
en metafor att muntligt förmedla upplevelsen när en kanyl passerar in 
i ett blodkärl. Hon beskriver att det upplevs som ”ett litet knäpp” när 
kanylen tränger in i blodkärlet.  
 
En annan elev ska föra in kanylen i ett av gummiarmens blodkärl. 
Hon vill få bekräftelse på att hon håller sin hand korrekt om kanyl och 
vacutainerhållare.  
 

Det är helt ok. Det är helt ok, jag klagar annars.  
 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren ger omedelbart en 
positiv bekräftelse på att eleven hanterar redskapen rätt. Hon 
meddelar även att hon säger till om eleven gör fel.  
 
Nästa elev tar ett begagnat provrör och stoppar in det i en 
vacutainerhållare. Vårdläraren registrerar handlingen och vänder sig 
direkt till eleven. 
 

Men såg jag att du gjorde så här, så du tryckte på röret igen. Har du tryckt 
på en gång så är det ett vakuum. Gör du så här kasserar du röret och tar ett 
nytt. 
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Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren ger omedelbart en 
muntlig korrigering på att eleven gör fel och använder ett begagnat 
rör. I det här fallet är det en anmärkning som ges på ett mycket 
konkret sätt. Rösten är bestämd och vänlig när hon förklarar att det 
inte fungerar att använda ett provrör när vakuumet är brutet. 
 
Därefter visar vårdläraren med sin hand hur samma elev ska hålla 
kanyl och en vacutainerhållare för att handgreppet ska bli stadigare. 
 

Och så tar du mitt grepp som jag håller. Ser du hur jag håller? Nej du får 
inget stadigt. Kan du vända så? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering genom kropp/händer och Visa hantering av 
fysiska redskap. Vårdläraren tar över redskapen från eleven och 
förevisar med sina händer hur eleven ska hålla redskap och händer 
korrekt. Sen får eleven försöka göra som vårdläraren gör. Vårdläraren 
fortsätter att ytterligare med sina händer korrigera elevens handgrepp 
för att det ska bli rätt. 
 
Samma elev får problem med att det inte kommer något blod i det nya 
provröret. Vårdläraren fortsätter att beskriva hur eleven ska göra. 
 

Kommer du ihåg jag prata om att nålen kan suga fast i blodkärlet? Skruva 
lite grann för och se och sen kanske du kan ändra läge. Du ska kanske gå 
längre in eller du ska göra som så att du kanske vill ändra vinkel och gå lite 
längre in 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren ställer en fråga och 
beskriver med en tålmodig röst hur eleven med sin hand kan flytta 
kanylen på olika sätt. Eleven får flera muntliga tips som att försöka 
ändra läge på kanylen genom att skruva, föra kanylen lite längre in 
eller ändra vinkel. 
 
Eleven får fortfarande inte någon röd vätska i sitt provrör. 
Vårdläraren ber åter eleven att lämna över redskapen till henne.  
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Om du släpper. Om jag var som du då skulle jag hålla så här… Jag får inte 
va här vid insticksstället och trycka med min smutsiga även om det är 
handskbeklätt. Men jag kan känna ovanför. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering genom kropp/händer och Visa hantering av 
fysiska redskap. Vårdläraren tar över och förevisar med sina händer 
hur eleven ska hålla redskapen. Handen ska vara ovanför 
insticksstället och där får fingrarna känna var blodkärlet är.  
 
En annan elev drar ut kanylen och röret samtidigt. Vårdläraren ser 
vad eleven gör och påpekar detta omedelbart. 
 

Det var inte så bra. För det första så drar du inte ut nål och rör samtidigt. 
Röret först. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren ger en direkt 
kommentar och kritiserar det sätt på vilket eleven avslutar 
provtagningen. Hon poängterar turordningen med att provröret ska 
tas bort först och därefter kanylen.  
 
Vårdläraren ifrågasätter ytterligare hur en elev torkar av en begagnad 
kanyl med en spritsudd. 
 

Vet du vad jag såg dig göra? Du torkade av nålen med en spritsudd. Vet du 
om att du gjorde det? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren reagerar omedelbart på 
händelsen och kritiserar elevens beteende. 
 
En elev hanterar inte säkerhetshållaren på ett korrekt sätt utan fumlar 
med båda händerna när den skall fällas fram över kanylen. 
 

Alltså när du skulle fälla upp den här gick det lite snabbt… Men alltså du 
hade kunnat sticka dig. Alltså när ni fäller upp den där, gör det där som en 
medveten handling. Nu fäller jag upp skyddet. 
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Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren kritiserar både hur 
eleven använder sina händer och hanterar redskapen. Att använda 
tummen och skydda nålen är två moment som vårdläraren särskilt 
poängterar under detta lektionstillfälle. Hon vill få eleverna att fälla 
ner säkerhetshållaren med tummen. Detta motiveras med att 
stickskador på en blodig kanyl ska undvikas då en stickskada medför 
en risk för blodsmitta.  
 
Vårdläraren förklarar för en annan elev att det gäller att punktera ett 
blodkärl i rätt vinkel för att få blod i provröret. Hon tar med sig eleven 
till whiteboardtavlan och ritar upp ett blodkärl.  
 

Lisa kom här. Kommer du ihåg vi pratade om. Om vi har blodkärlet som 
man sticker rakt ovanifrån. Då är det väldigt stor risk att man sticker 
igenom va? Men om du sticker lite snett så här är det mindre risk  

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Genom att rita upp blodkärlet på 
whiteboardtavlan förklarar vårdläraren på ett tydligt sätt hur ett 
blodkärl punkteras. Hon vill få eleven att förstå att det gäller att ha 
rätt vinkel på kanylen när den ska föras in i blodkärlet. Detta för att 
hamna rätt och inte punktera blodkärlet. 
 
Vårdläraren står kvar med samma elev framför whiteboardtavlan. Nu 
låtsas hon att det inte kommer något blod. 
 

Då kommer det inget blod, nä och då får du liksom stanna upp lite grann och 
fundera. Vad kan det nu vara som? Kan det vara som så att jag faktiskt inte 
är framme vid blodkärlet?  

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren uppmanar eleven att 
fundera över varför det inte kommer blod i provröret och fråga sig vad 
orsaken kan vara. Vårdläraren svarar dock omedelbart själv med att 
nålen kan ligga framför blodkärlet. Hon påpekar att dessa 
felsökningshandlingar gör mindre ont än att behöva sticka om 
patienten. 
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Vårdläraren fortsätter med att påtala vikten av att inte enbart tänka 
på det praktiska tillvägagångssättet. Utan att även med ögonen iaktta 
hela människan vid en blodprovstagning.  
 

Alltså i början kommer du bara att se nålen och det här är armen allt du 
kommer att se när du sticker. Sen när du blir lite van då kommer du att se 
människan som du tar provet på. Han kanske blir blek Lasse. Han kanske är 
på väg att svimma. Då måste du med en gång sluta. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tolkande med betydelsen 
Bedöma genom att se. Gummiarmen hanteras här som en patient vars 
ansikte kan skifta färg. Vårdläraren förklarar att om en patient är på 
väg att svimma så syns det genom att hans ansiktsfärg bleknar. Det 
gäller att upptäcka fysiska tecken på att Lasse mår dåligt. 
Provtagningen ska då omedelbart avslutas. 

Avslutning av lektion 
Vårdläraren föreslår att lektionen ska avrundas och ber eleverna sätta 
sig ner på sina stolar. Hon frågar hur eleverna upplevt lektionen. 
Eleverna svarar med att det inte var så lätt och att venprovtagning var 
svårt. Vårdläraren försöker trösta eleverna. 
 

Det är mycket grejer ja som man ska hålla i handen. Moment. 
En del saker tror jag faller sig mer naturligt när det är en riktig människa 
än en gummiarm. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten: Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. En arbetsuppgift inom vård och 
omsorg innebär att personalen ska använda fysiska redskap korrekt. 
Vårdläraren menar att det kan vara lättare vid en äkta patientrelation 
än på en metodrumslektion.  
 
Vårdläraren avslutar lektionen med att ta upp en kluvenhet som kan 
upplevas påfrestande inom vård- och omsorgsarbete. Detta att göra 
gott men ändå förorsaka smärta som ett blodprov kan innebära.  
 

… alltså vi vill ju jobba i vården för att hjälpa folk, eller hur? Vi ska ta hand 
om dom, sköta om dom och sen ska vi nästan göra lite tvärtom. Skada Lasse 
här. Jag ska sticka nål i honom och blodet ska komma. Det är och blod är lite 
laddat. Eller hur? Blod är ju livet och här ska jag ta det ur honom då. Sånt är 
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ju inte enkelt alla gånger. Men vi gör det ju för ett godare syfte. Vi vill ju att 
Lasse ska bli riktigt bra. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteterna: Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera och Bemötande med betydelsen 
Värna om integritet. Vårdläraren tar upp flera motstridiga känslor 
som kan uppstå hos vårdpersonal när de som personal vill patienten 
väl men måste utföra en ibland smärtsam arbetsuppgift. Det är 
kontrasten mellan att orsaka smärta, motivet att hjälpa patienten att 
bli frisk och inte göra patienten illa. Lektionen avslutas med att 
eleverna erbjuds att träna på att ta blodtryck på varandra. När den 
digitala ljudinspelaren är avstängd får jag händerna fria och blir en 
deltagande observatör och hjälper spontant några elever med 
tillvägagångssättet vid blodtryckstagning.  
 

Sammanfattning av venprovtagning 
Den här lektionen handlade om venprovtagning. Här kommer jag att 
redogöra för vilka simuleringsaktiviteter som blev synliga och vilka 
redskap som förekommit och hur de användes. 
 
Det var tre simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande 
och Bemötande som framträdde vid venprovtagning. Tekniskt 
utförande var den dominerande simuleringsaktiviteten under hela 
lektionen. Vid introduktionen däremot var Bemötande i det närmaste 
lika ofta förekommande som Tekniskt utförande. Tolkande 
framträdde i betydligt mindre omfattning och enbart vid några 
enstaka tillfällen vid introduktion av lektion och när eleverna tränar 
själva.  
 
Vid simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande var redskapet 
gummiarmen med sina konstgjorda blodkärl ett konkret fysiskt 
redskap att praktiskt träna venprovtagning på. Tekniskt utförande 
framträdde med betydelsen Informera/instruera, Visa hantering 
genom kropp/händer och Visa hantering av fysiska redskap. I 
introduktionen av lektionen visade vårdläraren med sina händer hur 
redskapen skulle hanteras och berättade muntligt hur en 
venprovtagning genomfördes. När eleverna tränade själva tog 
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vårdläraren ibland över och förevisade med sina händer hur 
redskapen skulle hanteras. Koncentrationen låg på hur eleverna 
hanterade redskapen för att sticka på rätt sätt och inte skada sig. Här 
handlade det om att använda sina händer på rätt sätt och hålla 
redskapen stadigt. Det gällde att sticka med rätt vinkel och med tanke 
på säkerhet. Säkerhetshållaren skulle fällas ned på ett speciellt sätt 
med tummen för att undvika en stickskada med risk blodsmitta. 
 
Vid simuleringsaktiviteten Tolkande förvandlades gummiarmen till 
en levande patient med en hud som kunde förändras och som kunde 
bedömas med hjälp av sinnesorganen. Vårdläraren hanterade 
redskapet gummiarmen både som en levande arm och ett ansikte. Här 
framträdde simuleringsaktiviteten Tolkande med betydelsen Bedöma 
genom att känna och Bedöma genom att se. Vid introduktionen av 
lektionen framträdde Bedöma genom att känna. Vårdläraren visade 
hur man kan ”känna” hur en patient mår genom hudkontakt. Det går 
att med hjälp av handen beröra huden på en patients arm och med sin 
känsel försöka förstå hur en patient mår. Detta kan ge information om 
patientens eventuella ohälsa i form av kallsvettighet. När eleverna 
tränade själva framträdde betydelsen Bedöma genom att se. 
Redskapet gummiarmen förvandlades till ett ansikte som kunde skifta 
färg och blekna. En venprovtagning framkom i den här studien som 
en arbetsuppgift som plötsligt kunde leda till en akut situation. 
Patienten kan plötsligt påverkas och bli kortvarigt medvetslös. 
Vårdläraren påpekade att det gäller att vara observant och avbryta en 
venprovtagning i tid.  
 
Den tredje simuleringsaktiviteten Bemötande framträdde med 
betydelsen Värna om integritet, Värna om lugn och ro, Värna om 
maktbalans och Värna om subjektsyn, varav Värna om subjektsyn var 
vanligast. Här simulerade vårdläraren hur vårdpersonalens 
uppträdande påverkar deras relation till en patient samt patientens 
välbefinnande. Gummiarmen hanterades som en levande patient med 
känslor och som skulle hanteras på ett professionellt sätt. Vårdläraren 
påtalade vikten av att sitta ner vid venprovtagning. Hon använde sig 
av en metafor som seriefiguren Bamse. Bamse har makt, men måste 
vara snäll. Gummiarmen behandlades som en person och tilltalades 
med namnet Lasse. 
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Det centrala redskapet vid venprovtagningen var en konstgjord 
gummiarm som hanterades på olika sätt beroende på typ av 
simuleringsaktivitet. Gummiarmen kunde dock inte ändra färg eller 
kroppstemperatur som en levande patient utan fick simuleras med 
hjälp av språket. Vårdlärarens språk var ett mycket viktiga redskap 
vid alla tre simuleringsaktiviteterna under metodrumslektionen. 
Vårdläraren försökte med språket och kroppen som redskap att få 
eleverna att bli varse om att utnyttja sina sinnen vid kommande 
patientkontakter och hur de ska uppträda.  
 
Hela tiden under lektionen använde vårdläraren språket som redskap 
utifrån en vård- och omsorgskontext (Schoultz, 2000). Vårdläraren 
kommunicerade med patienten Lasse med ett vardagligt språkbruk. 
Kommunikationen med Lasse handlade till största delen om 
information om provtagningen, bekräftelse och en kontroll av hans 
välbefinnande. Hon berättade för Lasse vad hon skulle göra och 
förhörde sig hela tiden om han mådde bra under venprovtagningen. 
Vårdläraren förändrade sitt tonfall i kontakten med patienten Lasse 
då det blev lite mjukare och vänligare. Vårdläraren växlade hela tiden 
mellan att tala med patienten och eleverna. I en mening talade hon 
med patienten Lasse och i nästa mening talade hon som vårdlärare till 
sina elever på ett omvårdnadsspråk.  
 
När eleverna tränade själva kommenterade vårdläraren deras 
handlingar. Eleverna fick i relation till en arbetsuppgift en bekräftelse 
på om handlingen var rätt eller fel utförd. Med andra ord gav 
vårdläraren hela tiden en återkoppling till deras venprovtagning. 
Felaktigheter påpekades direkt samtidigt som vårdläraren motiverade 
sina förslag genom att visa på konsekvenser. Eleverna uppmanades 
att använda sina intellektuella resurser och reflektera över tänkbara 
orsaker till varför en handling inte ledde till ett önskat resultat som ett 
blodfyllt provrör. Vårdläraren betonade även upp att en arbetsuppgift 
kan orsaka smärta på en patient fastän syftet är gott.  
 
Vårdläraren berättade efter metodrumslektionen att det p.g.a. 
tidsbrist inte gick att anmärka på alla fel som eleverna gjorde. Därför 
valde hon att koncentrera sig på säkerhet i form av att hantera 
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säkerhetshållare med tummen och skydda nål. Hon påpekade att 
hennes mål inte var att såra utan snarare försöka stärka eleverna.  
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Lektion 2 - Urinkatetrisering 
En urinkatetrisering kan utföras med hjälp av steril eller ren metod. 
Det är lokala riktlinjer som bestämmer vilken metod som ska väljas. 
Den sterila metoden kräver ett noggrannare förfaringssätt och att allt 
material ska vara fritt från levande mikroorganismer till skillnad mot 
en ren metod där materialet i princip ska vara höggradigt rent. 
Urinkatetern ska dock alltid bevaras steril vid båda metoderna. Den 
här metodrumslektionen arbetade enligt steril metod. När en 
urinkateter sätts in ska flera arbetsmoment utföras i en bestämd 
ordning. Det bör vara två personer varav en arbetar sterilt och den 
andra assisterar. Det första momentet var att plocka ihop och duka 
upp alla utensilier som behövs. Det var ett sterilt kateterset med 
handskar, sterila dukar, en stor rondskål och en liten rondskål samt 
två urinkatetrar. Allra först ska patienten informeras och en nedre 
toalett utföras. Sedan ska sterila handskar tas på och patientens 
genitala delar kläs med sterila dukar. Medhjälparen ska hälla upp 
desinfektionslösning och den andra personen ska tvätta urinrör och 
området runt med hjälp av tvättork och pincett. Vidare bedövas 
urinröret med lokalanestesi, en urinkateter förs in och fixeras i 
urinblåsan med hjälp av en liten ballong som fylls med sterilt vatten 
(a.a.). 

Introduktion av lektion 
Metodrumslektionen som handlar om urinkatetrisering inleds med 
att vårdläraren, åtta kvinnliga elever och jag sitter tillsammans runt 
ett stort bord i ett mindre klassrum. Vårdläraren inleder lektionen 
med att undersöka elevernas tidigare erfarenheter av 
urinkatetrisering genom att fråga dem. Hon förstår genom elevernas 
svar att de flesta inte har någon erfarenhet av urinkatetrisering. 
Vårdläraren fortsätter då med att uppmana sina elever att slå upp i 
sin lärobok och i den studera bilder som visar formen på olika 
urinkatetrar. 
 

Där har vi alltså olika typer utav katetrar. Vi vet att män och kvinnor har ju 
väldigt olika långt urinrör och det finns alltså olika katetrar som är olika 
långa. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren tydliggör sitt 
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omvårdnadsspråk med hjälp av bilder i en lärobok för vård- och 
omsorg att det finns olika sorters urinkatetrar. Hon berättar 
illustrativt att det finns en anatomisk skillnad mellan män och 
kvinnor. Vidare förklarar hon att en urinkateter hålls på plats i 
urinblåsan med hjälp av en liten fylld ballongblåsa längst fram. 
 
Därefter går vårdläraren, eleverna och jag in i ett metodrum bredvid 
som är möblerat med fyra sjukhussängar. Vårdläraren och jag 
fortsätter in i ett förråd bredvid och plockar ihop utensilier för en 
steril urinkatetrisering på en rullvagn. Vi dukar upp redskap i form av 
två urinkatetrar, ett sterilt kateterset, desinfektionsmedel, en 10 ml 
spruta med kanyl, en ampull med 10 ml sterilt vatten, en 
urinuppsamlingspåse med upphängningsanordning, 
engångshandskar, plastförkläde, hygienunderlägg. Det saknas dock 
bedövningsmedel för lokalanestesi. Därefter samlas vi vid en av de 
fyra sjukhussängarna. Läraren ställer sig på sängens vänstra sida med 
rullvagnen bredvid. Eleverna och jag ställer oss i en ring runt den 
övriga delen av sjukhussängen. I sjukhussängen ligger det en 
vuxenstor övningsdocka och vårdläraren vänder sig mot 
övningsdockan.  
 

Då är det här Greta våran patient. 
 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om subjektsyn. Vårdläraren hanterar övningsdockan som en 
levande patient och presenterar dockan med ett namn. 
 
Vårdläraren börjar med att informera om vikten av att göra en 
identitetskontroll så att rätt patient får urinkateter. Därefter drar hon 
ner dockans byxor för att kontrollera att dockan har ett kvinnligt 
könsorgan på plats. Sen kommenterar hon sitt handlade. 
 

Så här gör man inte va? Slänger sig på patienten. Rycker av byxorna. Det är 
ingen bra grej va? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Att värna om integritet. Vårdläraren tar sitt eget agerande som 
exempel på hur det inte får gå till. Hon understryker med ett strängt 
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tonfall att en patient ska få behålla sin värdighet och kläder får inte 
tas av på detta sätt. Övningsdockan hanteras här som en patient med 
känslor och som ska behandlas med respekt för att inte kränkas. 
 
Sedan undrar vårdläraren hur eleverna vill informera Greta innan 
hon ska få en urinkateter insatt.  
 

Nu är hon vaken och klar och redig och då måste vi ju tala om för henne vad 
vi ska göra. Vad säger vi till henne tycker ni? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om lugn och ro. Vårdläraren frågar hur eleverna vill gå tillväga 
när de ska berätta för patienten Greta att hon ska få en urinkateter 
insatt. Eleverna föreslår att de berättar om att de ska sätta en kateter 
för att patienten ska opereras. Vårdläraren blir inte nöjd med 
elevernas svar och säger att den informationen har läkaren redan gett. 
Eleverna har dock svårt att formulera en information som gör 
patienten trygg. Vårdläraren uppmanar dem med bestämd röst att 
vara mer konkreta och på ett enkelt vardagligt språkbruk förklara för 
patienten vad de tänker göra. 
 
I nästa steg vill vårdläraren veta vad eleverna har för kunskap 
beträffande en kvinnas anatomi.  
 

Nu är det jag som lärare som frågar jag: hur ser en kvinna ut i underlivet? 
Har ni det klart för er? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren förstår här genom sin 
fråga att eleverna inte har tillräckliga kunskaper beträffande en 
kvinnas anatomi i relation till en urinkatetrisering. Då går vårdläraren 
med bestämda steg tillbaka till lektionssalen bredvid och eleverna och 
jag följer efter. Här ritar hon upp en kvinnas anatomi på tavlan och 
förklarar termer med ett omvårdnadsspråk. 
 
Först därefter återvänder vi till metodrummet igen och vårdläraren 
fortsätter sin genomgång av urinkatetrisering på övningsdockan.  
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… ni vet att det här när man blottar nån. Det känns ju väldigt utelämnande 
och jag brukar göra så jag lägger en filten eller täcket upp så här. Och man 
luras ju. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om integritet. Det gäller att inte kränka en patient när 
könsorgan inte döljs av kläder utan försöka täcka benen lite. 
Vårdläraren förevisar hur en filt eller ett täcke som placeras över 
patientens knän kan minska patientens känsla av nakenhet.  
 
Vårdläraren fortsätter med att demonstrera hur en steril uppdukning 
av redskap går till och därefter hur en steril tvätt utförs med en 
pincett.  
 

Och så ska jag tvätta och då tar jag ju så här ordentligt va?...Och så tvättar 
jag ordentligt in här. Drar så. Ibland brukar jag stötta en liten kompress här 
bredvid urinröret. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering genom kropp/händer och Visa hantering av 
fysiska redskap. Vårdläraren förevisar mycket noggrant med sina 
händer hur en steril tvätt går till med hjälp av pincett och kompresser.  
 
En av eleverna tillfrågas spontant och får assistera vårdläraren när 
hon tvättar och för in katetern.  
 

Om man är två så kan man ju be att nån håller i den andra änden. Att du gör 
och då håller du bara upp och så kan jag mata på. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering genom kropp/händer och Visa hantering av 
fysiska redskap. Vårdläraren skapar en arbetsrelation med en elev 
som får delta i urinkateriseringen. De hjälps åt att sätta in 
urinkatetern. De andra eleverna står runt sängen och ser på hur 
arbetsuppgiften utförs. 
 
Vårdläraren undrar hur de kan veta att urinkatetern sitter på rätt 
plats i urinblåsan. 
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Här någonstans bör du vara inne och hur märker vi att vi är inne då? Du 
kan väl lägga ner katetern. Det kommer urin precis och vi måste veta att det 
kommer urin. 
 

Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren får inget svar 
beträffande urinkateterns läge men ger svaret direkt i nästa mening. 
Hon poängterar att det är viktigt att det kommer synlig urin i 
urinkatetern innan urinkatetern fixeras och låtsas att det kommer 
urin.  
 
Vårdläraren berättar vidare att det ibland är svårt att hitta urinröret 
och det kan behövas en ficklampa att lysa med. Då gäller det att inte 
rikta ficklampan mot patientens ansikte och att ha en kommunikation 
med patienten. 
 

Och att man hela tiden har kontakt med patienten. För det känns ju väldigt 
utelämnat när nån håller på och rotar i underlivet på en. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Att värna om integritet igen. Vårdläraren påtalar med ett strängt 
tonfall till sina elever att patienten befinner sig i ett utsatt läge och 
inte ska kränkas. Hon vill göra eleverna medvetna om patientens 
utsatta situation.  
 
Vårdläraren fortsätter att berätta om en tidigare upplevd händelse 
från sitt tidigare yrkesliv. Det var en kvinna som alltid reagerade med 
ett stort obehag vid ett byte av urinkateter.  
 

Jag glömmer aldrig en kvinna… och hur hemskt det var att byta kateter på 
henne. Men det var som någon i personalen sa: Vem vet vad denna kvinna 
varit med om? Det kan ha varit övergrepp och allt möjligt. Nu var hon 
gammal och dement va. Men det här obehaget. Så att ja vi måste tänka i 
många banor 

 
Simuleringsaktiviteten Tolkande framträder med betydelsen 
Bedöma genom att avläsa kroppspråk. Det handlar om att registrera 
vilka signaler patienten sänder via kroppen och på så sätt försöka 
förstå patientens reaktion. Övningsdockan blir här en patient som 
uttrycker sina känslor med sitt kroppspråk. Vårdläraren återger en 
egen erfarenhet för att uppmärksamma eleverna på att bli observanta 



81 

på varför en patient kan reagera med obehag. Speciellt i relation till 
intima handlingar som en urinkatetrisering innebär.  
 
Vårdläraren säger vidare att personal aldrig får använda våld och 
tvinga en patient till någonting. Om en dement patient vägrar att byta 
en urinkateter så måste vårdpersonal avvakta och försöka vid ett 
senare tillfälle när patienten är villig. 
 

Och aldrig bli hårda och bryska. Utan är det nån svår dement och det 
absolut inte går, då får vi avbryta… försöka senare.   

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om självbestämmande. Övningsdockan Greta representerar här 
en patient med känslor som för tillfället inte vill medverka och det 
måste respekteras.  
 

Eleverna tränar själva 
Lektionstiden räcker inte till för eleverna att öva den här gången. 
Urinkatetrisering omfattar många arbetsmoment5 och kräver en 
längre lektionstid. De kommer att få öva själva vid ett annat 
lektionstillfälle längre fram. 
 

Avslutning av lektion 
Vårdläraren börjar avsluta lektionen. Hon undrar om eleverna är 
trötta efter dagens lektion och ber dem samtidigt att tänka igenom 
dagens lektion. Vårdläraren kommer på att hon inte har berättat hur 
en urinkatetrisering går till på en man. Hon väljer att avsluta 
lektionen med att demonstrera vad som skiljer sig mot att katetrisera 
en kvinna.  
 

När man gör på en man, så lyfter man så här va. Och sen är det likadant här 
att det är en väldig fördel om man är två. Du håller åt mig… På ett sätt är 
det lättare på en man. För det är ju liksom inga hål att välja på… 

                                                
 
5. Jag har fokuserat på urinkatetrisering. Vårdläraren informerade mycket kort om 
katetervård som urinpåsar, blåssköljning m.m. Jag har valt bort dessa moment. 
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När vårdläraren avslutar lektionen framträder simuleringsaktiviteten 
Tekniskt utförande med betydelsen Visa hantering genom 
kropp/händer. Det är samma elev som assisterar vårdläraren och 
övriga elever står runt sängen och tittar på.  
 
Vårdläraren fortsätter kort att beskriva svårigheter som förekommer 
vid en manlig urinkatetrisering.  
 

Svårigheten med att katetrisera en man är ju om det är trångt runt 
prostatan. Det är det som är svårt. Det här, den här katetern heter Tiemann. 
Ni ser det är liksom en liten spets upp och ibland om det är väldigt svårt att 
katetrisera så får man ta en sån… viktigt att man bedövar ordentligt. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering av fysiska redskap. Vårdläraren beskriver 
en annan sorts urinkateter som är lämplig för män när det är problem 
att komma förbi prostatan. Hon understryker vikten av att använda 
bedövningsmedel som inte fanns tillgängligt under lektionen.  
 
Vårdläraren avslutar lektionen med att berätta att eleverna kommer 
att få träna själva på urinkatetrisering när de återkommer från sin 
APL.  
 

Sammanfattning av urinkatetrisering 
Den här lektionen handlade om urinkatetrisering. Här kommer jag att 
redogöra för vilka simuleringsaktiviteter som blev synliga och vilka 
redskap som förekommit och hur de användes.  
 
Det var tre simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande 
och Bemötande som framträdde vid urinkatetrisering. 
Simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande och Bemötande 
framträdde lika ofta vid introduktionen av lektionen. 
Simuleringsaktiviteten Tolkande framträdde endast vid ett tillfälle. 
Det centrala redskapet i den här övningen var en övningsdocka. 
Övriga redskap var material som krävdes för en urinkatetrisering som 
t.ex. urinkatetrar och kateterset m.m.  
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Vid simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande var övningsdockan 
ett konkret fysiskt redskap att praktiskt träna urinkatetrisering på. 
Tekniskt utförande framträdde med betydelsen Informera/instruera, 
Visa hantering genom kropp/händer samt Visa hantering av fysiska 
redskap. Den här lektionen introducerades med en kort muntlig 
genomgång av elevernas tidigare erfarenhet av urinkatetrisering och 
dess redskap innan lektionen fortsatte i metodrummet. Vårdläraren 
visade med sina händer hur en urinkatetrisering utfördes och 
berättade samtidigt hur det gick till. En elev var delaktig och 
assisterade vårdläraren genom att räcka och hålla i redskapen. De 
övriga eleverna stod runt sängen och tittade på. Mycket snart 
framkom att intellektuella redskap som anatomiska kunskaper 
beträffande kvinnlig genitala inte var tillräckliga och behövdes 
förstärkas hos eleverna. Vårdläraren tog då med sig eleverna tillbaka 
till klassrummet bredvid metodrummet där lektionen startat. Där 
ritade hon upp en kvinnas anatomi och förklarade termer som t.ex. 
latinska ord med hjälp av ett omvårdnadsspråk på den nivå där 
eleverna verkade befinna sig. Hon återgick därefter till metodrummet 
och fortsatte att demonstrera hur en urinkatetrisering utförs. 
Eleverna fick inte möjlighet att träna urinkatetrisering vid den här 
lektionen p.g.a. att tiden inte räckte till. Det kan bero på att 
lektionstiden var för kort och en urinkatetrisering är en tidskrävande 
arbetsuppgift som omfattar flera moment. En annan orsak kan vara 
att elevernas förkunskaper inte var tillräckliga för en 
urinkatetrisering. 
 
Simuleringsaktiviteten Tolkande framträdde endast vid ett tillfälle 
under introduktionen av lektionen. Den framträdde med betydelsen: 
Bedöma genom att avläsa kroppsspråk. Detta omfattar att kunna 
iaktta kroppsrörelser hos en patient. Här framkom att 
urinkatetrisering är en arbetsuppgift som kan väcka smärtsamma 
minnen och obehagskänsla. Det handlar om att uppmärksamma när 
en patient med olika kroppsrörelser signalerar ett starkt obehag. En 
vårdlärare berättade om en egen upplevelse där personalen inte visste 
varför en kvinna uppvisade ett så starkt obehag och vad hon hade 
varit utsatt för tidigare i livet. Vårdläraren gav uttryck för att en 
urinkatetrisering krävde en speciell lyhördhet av personalen. 
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Vid simuleringsaktiviteten Bemötande blev övningsdockan en 
patient som vårdläraren simulerade sitt uppträdande på. Här 
framträdde Bemötande med betydelsen Värna om självbestämmande, 
Värna om integritet, Värna om lugn och ro samt Värna om subjektsyn. 
Värna om integritet var vanligast förekommande. Under lektionen 
påtalade vårdläraren att urinkatetrisering är ett arbetsmoment som 
för patienten är av en speciellt känslig karaktär. Här var det särskilt 
viktigt hur vårdpersonal uppträdde mot en patient. Vårdläraren 
betonade att en patient aldrig får tvingas till en behandling. Det vill 
säga att personalen ska låta patienten vara med och bestämma. Hon 
påtalade vid ett par tillfällen att patienten inte får kränkas t.ex. genom 
blottning av könsorgan. Det tyder på att en urinkatetrisering innebär 
en behandling av en speciellt känslig karaktär och för patienten 
speciellt utsatt position. Vårdläraren presenterade övningsdockan för 
sina elever som Greta och behandlade övningsdockan som en person 
och inte ett objekt.  
 
Även under den här lektionen använde vårdläraren språket som 
redskap utifrån en vård- och omsorgskontext (Schoultz, 2000). Hon 
talade med eleverna på ett omvårdnadsspråk när hon instruerade, 
demonstrerade och ställde frågor. Hon ställde några ”här och nu” 
frågor och en ”framtidsfråga” (Tsagalidis, 2012, s. 7) som hon 
besvarade direkt själv. På några frågor valde vårdläraren att rita på 
tavlan och förklara för eleverna när de inte kunde svara. 
Övningsdockan låg i en sjukhussäng och vårdläraren talade om 
dockan som patienten Greta. Hon förde ingen direkt dialog med 
dockan Greta som patient utan talade med eleverna om Greta som en 
tredje person, inte som ett objekt utan mer om Gretas upplevelser och 
känslor. Inget direkt vardagligt språkbruk inom vård- och 
omsorgskontext med Greta blev därför synligt.  
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Lektion 3 - Såromläggning 
En såromläggning kan precis som en urinkatetrisering utföras med 
hjälp av en steril eller ren metod. Den här lektionen handlar om ett 
venöst bensår som ska rengöras enligt steril metod och läggas om 
med olika förband. Allra sist ska benet lindas med ett 
kompressionsbandage. Vid en steril omläggning används sterila 
redskap fria från mikroorganismer. En omläggning ska inte utföras 
samtidigt som det förekommer bäddning eller städning av rummet 
eftersom dammpartiklar kan flyga runt och infektera såret. En 
omläggning startar med att duka upp de redskap som behövs. Det är 
bl.a. natriumklorid att rengöra såret med, ett sterilt omläggningset 
som innehåller kompresser och två pincetter, sterila handskar, 
engångshandskar, plastförkläde, förband och avfallspåse. Ett gammalt 
bandage plockas bort med engångshandskar och slängs i en 
avfallspåse tillsammans med engångshandskar. Sedan öppnas 
omläggningssetet enligt anvisningar och tvättvätskan hälls på torken 
som ska blötas. Såret tvättas med en pincett från det rena till det 
orena. En ny pincett lägger på det nya förbandet som hålls fast med 
t.ex. tejp (a.a.). 
 

Introduktion av lektion 
Vårdäraren börjar med att berätta att dagens lektion ska handla om 
såromläggning. Det är totalt åtta elever, varav fem kvinnor och tre 
män, närvarande på lektionen. Vi befinner oss i ett metodrum som 
föreställer en medicinsk vårdavdelning på ett sjukhus. Vårdläraren 
planerar att tillsammans med en elev spela ”teater” i form av ett 
rollspel där de båda ska spela undersköterskor. De ska tillsammans 
utföra en såromläggning och linda ett ben på en annan elev. Eleven 
Olle spelar patient och ligger i en av de fyra sjukhussängarna. Han har 
ett venöst bensår. Vårdläraren börjar med att läsa upp en skriftlig 
sårinstruktion från en sjuksköterska. Det står att Olle på sal 1 har ett 
venöst bensår på höger underben. Såret är fyra gånger fyra centimeter 
stort, det vätskar och har inga nekroser. Det har börjat läka och det 
finns lite fibrin. Vårdläraren läser högt att först ska såret tvättas med 
natriumklorid. Sedan ska ett Prontosanomslag läggas på såret och få 
verka i 15 - 20 minuter och därefter ska såret rensas från fibrin och 
eventuell torr hud. Sårhålan ska fyllas med Prontosangel och 
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sårkanterna ska smörjas med Cavilon eller zinksalva. Överst i 
sårhålan placeras Aquacel, är ett förband som suger upp vätska. Sist 
läggs ett skyddande förband som Mepilex ovanpå såret. Vårdläraren 
berättar att eleverna efter dagens lektion ska ha lagt om ett venöst 
bensår och lindat ett underben. Därefter plockar vårdläraren 
tillsammans med sin assisterande elev ihop det omläggningsmaterial 
som behövs på en rullvagn.  
 
Vårdläraren går tillsammans med sin elev Anna fram till en 
sjukhussäng. Övriga elever och jag ställer oss runt sjukhussängen och 
tittar på. I sjukhussängen ligger eleven Olle. 
 

Hej Olle! Hej Lena heter jag och är undersköterska här på avdelningen. 
Hej!... Anna kommer här också. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om subjektsyn. Vårdläraren hälsar på eleven som ligger i 
sjukhussängen och tilltalar honom med namnet Olle. Hon behandlar 
Olle som en person och inte som ett objekt. Vårdläraren presenterar 
sig som undersköterskan Lena och sin elev som Anna. De spelar 
rollen som undersköterskor. 
 
Vårdläraren fortsätter att tala till Olle och hör efter om de kan få lägga 
om hans venösa bensår. 
 

Vi hörde att du hade ett sår på ditt högra ben som vi skulle titta på. Vi tänkte 
få lägga om det. Är det ok? 

 
Här framträder Simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om självbestämmande. Olle ges här en möjlighet att säga ja 
eller nej. Här uppstår en dialog mellan vårdlärare och Olle som 
mellan personal och patient. Vårdläraren har ett vardagligt språkbruk 
när hon ställer en fråga och hennes tonfall är mjukt och vänligt. 
 
Därefter vänder sig vårdläraren till Anna och frågar om hon vill lägga 
om såret. Det vill inte Anna. Då får Anna assistera vårdläraren och 
räcka henne det omläggningsmaterial som behövs. Vårdläraren 
vänder sig åter till patienten Olle. Hon låtsas att benet är lite svullet 
och vill veta hur han upplever sitt ben. 
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Hur känns det i det här benet då? Dunkar det mycket i benet? För 
jag tycker det är lite svullet faktiskt. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om subjektsyn. Även här behandlas Olle som en person och 
inte ett objekt. Simuleringsaktiviteten Tolkande framträder med 
betydelsen Bedöma genom att se. Vårdläraren låtsas här se att benet 
är förstorat. Olle spelar rollen som patient och svarar att benet har 
svullnat. Vårdläraren fortsätter tala till Olle med ett vardagligt 
språkbruk. Med ett mjukt och vänligt tonfall förklarar hon vad en 
dopplerundersökning innebär. 
 
Därefter börjar vårdläraren tvätta det simulerade såret enligt den 
skriftliga ordinationen. Hon beskriver att det finns något gult i såret 
som är fibrin och frågar eleverna vad fibrin har för funktion. Det 
venösa bensåret är inte utmärkt på något sätt och eleverna får låtsas 
att det finns. 
 

Vad var det nu fibrinet var då? Varför blir det fibrin i såret då? Vad 
var det nu dom sa om det? Jo den där sårläkningsprocessen va? Att 
såret liksom bildar det. 

 
Här vänder sig vårdläraren åter till eleverna på ett omvårdnadsspråk 
och övergår till simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Med stor inlevelse i tonfallet vill 
vårdläraren förhöra sig om eleverna vet vad fibrin är och vilken 
uppgift det har. Vårdläraren inväntar dock inget svar från eleverna 
utan förklarar själv direkt i nästa mening. 
 
Vårdläraren fortsätter med att rengöra såret på Olles ben.  
 

Jaa. Vi kör på riktigt. Lite vatten får vi ha på benet. Nu får vi tvätta 
ordentligt här. Ja just. Fast Prontosanet får du inte ha på benet, för det kan 
göra lite ont.  Just det kompresser skulle vi ha då till Prontosangelen ja. Det 
kan vi ta. Så då så Olle börjar jag tvätta liksom inne i såret först och sen går 
jag ut på kanterna så. 

 
Här framträder först simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande 
med betydelsen Visa hantering genom kropp/händer. Vårdläraren 
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förevisar med sina händer hur såret ska tvättas inifrån och ut. I nästa 
mening vänder hon sig till Olle. Här framträder 
simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen Värna om 
subjektsyn. Tonfallet förändras som tidigare till en mjukare och 
vänligare ton när vårdläraren vänder sig mot Olle och på ett 
vardagligt språkbruk bekräftar Olle samt beskriver vad hon gör.  
 
Återigen frågar vårdläraren återigen om Anna vill prova på att tvätta 
såret. Först nu är Anna beredd att göra detta.  
 

Du tar, börjar liksom inifrån och går ut då. Så man inte gnider för mycket 
inuti såret. Det där blir jättebra. Titta vad bra. Och så en sista gång där. 
Jättefint! 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren beskriver illustrativt för 
Anna hur såret ska tvättas. Vårdläraren ger Anna en omedelbar 
muntlig bekräftelse på utförandet av sårtvätten i form av beröm.  
 
Vårdläraren vänder sig åter till patienten och undrar hur han mår.  
 

Känns det bra, Olle? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Bemötande med betydelsen 
Värna om subjektsyn. Vårdläraren vänder sig åter till Olle och 
fortsätter sitt rollspel personal och patient med ett vardagligt 
språkbruk. Under hela omläggningen har vårdläraren kontakt med 
Olle och bekräftar honom som patient. Olle är en viktig resurs i 
rollspelet då han kan beskriva sina upplevelser för vårdläraren till 
skillnad från en övningsdocka.  
 
Därefter lägger vårdläraren på en kompress utan Prontosanlösning. 
Hon låtsas att det är Prontosanlösning på den och säger att den ska 
verka i femton till tjugo minuter. Därefter får Anna frågan om hon vill 
lyfta bort kompressen och det gör hon. Vårdläraren fortsätter att 
levandegöra såromläggningen med sin pincett.  
 

Oj, oj nu hade det lossnat ordentligt där. Då tror jag faktiskt jag kan ta 
pincetten här och så kan jag liksom skala av den här torra huden här. Titta 
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så fint den ramlar av. Oj oj oj vad bra. Så ser man liksom blir rensat 
ordentligt där. Så ska vi på med gelen. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering av fysiska redskap. Vårdläraren beskriver 
på ett omvårdnadsspråk mycket detaljrikt hur torr hud rensas bort 
med en pincett. Sist lägger vårdläraren på ett lager Prontosan sårgel i 
sårhålan. Därefter klipper hon till och lägger på förbandet Aquacel. 
Hon förklarar att Aquacel är ett förband som suger vätskan ur såret. 
Vårdläraren avslutar med ett skyddande förband och smörjer benet 
med en salva.  
 
Sedan uppmanar hon Anna att göra iordning polstret, polstrar själv 
benet och vänder sig åter till patienten. 
 

Och så får du Olle säga till om det blir för hårt för dig här. Det här är ju då 
för så att trycket ska va jämnt över benet. 

 
Här framträder åter simuleringsaktiviteten Bemötande i betydelsen 
Värna om självbestämmande. Vårdläraren frågar med ett vardagligt 
språkbruk hur Olle upplever polstringen. Eleven Olle är en levande 
patient som kan reagera och känna om något blir obekvämt. 
Polstringen kan lindas för löst eller för hårt. Olle kan själv berätta hur 
han upplever det till skillnad mot övningsdockan.  
 
Omläggningen ska avslutas med en kompressionslindning med hjälp 
av Comprilanlindor. Anna tillfrågas om hon vill linda Olles ben men 
hon avböjer det. Då visar vårdläraren hur ett ben ska lindas.  
 

…jag lägger först runt här och sen drar jag upp den hit. Så att jag får till det 
med venpumparna och sen drar jag ner den igen. Och den sitter faktiskt helt 
upp till en vecka. Titta på benet innan ni börjar linda. Hur ser det ut? Är det 
några böjningar nånstans så? Planera lindningen. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera och Visa hantering genom 
kropp/händer samt simuleringsaktiviteten Tolkande med 
betydelsen Bedöma genom att se. Vårdlärarens tonfall är tålmodigt 
när hon demonstrerar hur lindningen ska gå till och att den ska 
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anpassas till patienten. Hon poängterar att det gäller att studera hur 
benet ser ut och anpassa lindningen. Detta för att venpumparna ska 
fungera och blodet kunna cirkulera rätt riktning. Vårdläraren avslutar 
med att hon och Anna låtsas gå in i ett behandlingsrum för att 
dokumentera såromläggningen på en dator. 
 

Eleverna tränar själva 
Här får eleverna själva träna såromläggning och de får var sin skriftlig 
sårinstruktion av vårdläraren. Den beskriver hur såret ska läggas om. 
Vårdläraren förtydligar högt inför hela gruppen att syftet med dagens 
övning är att de ska genomföra en såromläggning utifrån 
instruktionen. 
 

Och som jag sa förra gången följ instruktionen från ett till slut så gör ni inte 
fel. Men hoppar ni över ett av stegen då avbryter ni behandlingen. Det som 
är ordinerat. Det är precis samma sak som att ni inte ger en tablett till en 
patient eller vårdtagare. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren betonar med en mycket 
allvarlig röst hur viktigt det är göra det som är beskrivet anvisningar 
och i rätt ordning. Hon försöker få eleverna att förstå allvaret med att 
följa anvisningarna fullt ut genom att jämföra med att följa en 
medicindelegering. 
 
Eleverna börjar plocka ihop omläggningsmaterial från rullvagnarna. 
De ska träna två och två på en övningsdocka eller på Olle. Vårdläraren 
går hela tiden runt bland eleverna och hjälper till med såromläggning 
och lindning av ben. Hon kommenterar deras görande och ber om 
svar. Vidare diskuteras olika förband och vilka sår de används till. Det 
finns förband som verkar på olika sätt. En del rensar och suger ut 
vätska ur såret och andra löser upp och luckrar upp i sårhålan. 
Vårdläraren rekommenderar eleverna att printa ut och studera 
Sårhandboken som finns på nätet. Hon påminner även eleverna att 
komma ihåg lektionen för en vecka sedan som handlade om 
såromläggning. Vårdläraren repeterar högt de grundläggande 
principerna och turordningen vid en okomplicerad såromläggning. 
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Tvätta såret först. Rensa såret. Fylla såret med någon fuktgivande gel. 
Skydda sårkanterna och lägg så en skyddande förband på såret och en 
kompression. Det är liksom det är det basala i sårvård. 

 
Här framträder åter simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande 
med betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren repeterar med ett 
tålmodigt tonfall såromläggningens olika delar.  
 
Vårdläraren beskriver för en elev att det ibland förekommer sår med 
nekroser. Då ser ordinationen på såromläggning annorlunda ut.  
 

Det ska man veta om Sorbacten är att den är väldigt stark. Så det kan göra 
väldigt ont på patienten i såret. Och då kanske det även står att du ska 
bedöva med Xylocain först. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren beskriver med en 
illustrativ röst ett annat förband som används vid ett annat sorts sår. 
Hon poängterar att ett förband som Sorbact kan förorsaka smärta och 
kan behöva behandlas med smärtlindring. Då kan det förekomma en 
ordination på en bedövning i form av Xylocain före omläggningen.  
 
En elev har svårt att hitta och känna fotpulsen på Olles fot och ber om 
hjälp av vårdläraren. Vårdläraren betonar att hon alltid kontaktar en 
läkare om det inte går att känna någon puls vid insidan av fotknölen. 
Hon berättar att en läkare då alltid avråder en kompressionslindning 
och ordinerar högläge i stället. 
 

Men här känner du den väldigt tydligt. Så jag brukar alltid palpera här som 
det första. Jag lägger aldrig en kompression om jag inte känner fotpulsen. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Visa hantering genom kropp/händer. Vårdläraren 
synliggör med sin hand hur hon placerar sitt högra pek- och 
långfinger på Olles fot. Här framträder även simuleringsaktiviteten 
Tolkande med betydelsen Bedöma genom att känna. Eleven kan 
med sin känsel avgöra om patienten har pulsationer på sin fot och 
därmed en fungerande blodcirkulation. 
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En annan elev försöker ta fotpulsen med tummen, vårdläraren ser 
detta och ingriper omedelbart. Det finns en risk att den egna pulsen 
känns istället för patientens. 
 

Och när du ska ta pulsen på foten så ska du aldrig använda din tumme. 
Varför ska man inte ta pulsen med sin tumme? Varför ska man inte? 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren kommenterar direkt en 
elevs handling. Hon kritiserar handlingen med ett vänligt tonfall och 
frågar eleven två gånger varför inte tummen är lämplig. Eleven kan 
inte svara och vårdläraren förklarar då tålmodigt varför.  
 
En elev frågar vårdläraren vad Aquacel är för ett förband. Vårdläraren 
säger att eleven genom sin frånvaro missat information beträffande 
förbandet Aquacel. 
 

Aquacel är den jag berättade om förra gången när du inte var med. Då 
berättade jag att det är en kemiskt framställd tångprodukt. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren förklarar att Aquacel är 
ett förband som rensar och suger upp vätska ur såret. Det läggs 
ovanpå Prontosan sårgelen. 
 
Vårdläraren instruerar ytterligare en annan elev om att ett sår som 
tvättas med natriumklorid ska tvättas inifrån och ut. Hon ställer en 
fråga om vad som händer vid sårtvätt om såret tvättas utifrån och in 
istället för att tvättas inifrån och ut.  
 

Precis som när du sätter kateter. Eller när du har med något annat sår att 
göra. Du går aldrig utifrån och in. För vad händer när du går utifrån och in? 
Då drar du med dig saker som sitter på huden in i. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren beskriver 
tillvägagångssätt och försöker via omvårdnadsspråket få eleven att 
fundera över sin handling i relation till hur sårvård utförs. Varför blir 
det si eller så? Vad olika saker kan innebära och leda till. Hon 
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besvarar själv dock frågan själv utan dröjsmål. Kanske eleven hade 
svarat om det hade funnits lite tid till det. 
 

Avslutning av lektion 
Vårdläraren avslutar lektionen genom att meddela att de ska städa 
innan de går hem för dagen. Det är viktigt att det är ordning och reda 
när nästa grupp kommer säger hon bestämt. Vårdläraren undrar om 
eleverna har några funderingar. Hon förhör sig om att alla har 
genomfört en omläggning och lindat ett ben. Det framkommer att 
vårdläraren inte sett Lisa linda något ben och Lisa svarar att hon inte 
hunnit göra det. Vårdläraren är mycket bestämd med att Lisa ska ha 
lindat ett ben innan hon går hem för dagen. Men hon ger Lisa ett 
tillfälle att göra det när de andra eleverna inte ser på. Samtidigt frågar 
vårdläraren om det är ok för Lisa. 
 
Vårdläraren undrar åter om något är oklart. Hon berättar att det 
förekommer olika rutiner inom hemtjänst och sjukhus samt att det 
krävs en delegering för att utföra vissa arbetsuppgifter.  
 

Men kom ihåg att ni ska ha det på delegering innan ni gör det. Så ni inte 
kastar er ut i någonting. För blir det fel så är det inte så kul för er. 

 
Här framträder simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande med 
betydelsen Informera/instruera. Vårdläraren understryker med stort 
allvar betydelsen av att ha en personlig delegering för att utföra vissa 
arbetsuppgifter. Hon varnar eleverna mycket bestämt från att hitta på 
egna saker och att om de gör fel så får det konsekvenser. Sedan tackar 
hon Anna och Olle som ställt upp i rollspelet och ber eleverna att 
städa upp och bädda sängarna. Lisa som inte har lindat något ben 
stannar kvar och vårdläraren ber mig kliva upp i sängen. Mitt ben blir 
plötsligt en resurs vid simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande och 
jag blir en patient. Eleven lindar mitt ben under överinseende av 
vårdläraren och vi småpratar alla tre om tekniken att känna pulsen på 
foten, linda rätt och ha en riktig arbetsställning. Min häl blir inte täckt 
ordentligt och eleven får göra om det hela en gång till.  
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Sammanfattning av såromläggning 
Den här lektionen handlade om såromläggning. Här kommer jag att 
redogöra för vilka simuleringsaktiviteter som blev synliga och vilka 
redskap som förekommit och hur de användes.  
 
Det var tre simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande 
och Bemötande som framträdde vid såromläggning. Tekniskt 
utförande dominerade totalt sett under hela lektionen. Vid 
introduktionen av lektionen förekom Bemötande lika ofta som 
Tekniskt utförande. Tolkande förekom endast vid något enstaka 
tillfälle vid introduktion och när eleverna tränade själva. Det centrala 
redskapet var en elev som fick simulera rollen som en patient. Övriga 
redskap var såromläggningsmaterial och Comprilanlindor. 
 
Vid simuleringsaktiviteten Tekniskt utförande var det centrala 
redskapet en elev som låg i en sjukhussäng. Tekniskt utförande 
framträdde med betydelsen Informera/instruera, Visa hantering 
genom kropp/händer och Visa hantering av fysiska redskap. I 
introduktionen av lektionen visade vårdläraren med sina händer på 
vilket sätt en såromläggning ska utföras och hur ett ben ska lindas 
samt berättade muntligt hur det gick till. Vidare samspelade hon med 
en elev i ett rollspel när de låtsades vara undersköterskor på en 
medicinavdelning. De agerade tillsammans när de lade om ett fejkat 
sår på elevens underben. De övriga eleverna befann sig runt sängen 
och såg på. När eleverna tränade själva framträdde till övervägande 
del Informera/instruera och vid något tillfälle Visa hantering genom 
kropp/händer. 
 
Simuleringsaktiviteten Tolkande framträdde med betydelsen 
Bedöma genom att se och Bedöma genom att känna. I introduktionen 
av lektionen låtsades vårdläraren att elevens ben var svullet och 
uppmärksammade sina elever att med sina ögon iaktta hur ett sår ser 
ut. Eleverna uppmanades också att med sina ögon iaktta benets 
anatomiska utseende för att linda benet korrekt. När eleverna tränade 
själva handlade det om att med sitt pekfinger urskilja förekomsten av 
pulsslag före lindning av ben. 
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Simuleringsaktiviteten Bemötande framträdde under vårdlärarens 
introduktion av lektionen med betydelsen: Värna om 
självbestämmande och Värna om subjektsyn varav den senare var 
vanligast. Att inte glömma bort patienten återkom hela tiden. 
Vårdläraren visade hela tiden i sitt rollspel med patient och 
undersköterska hur hon verbalt skapade kontakt. Hon behandlade 
patienten som en person med bestämmanderätt. När eleverna 
tränade själva framträdde inte Bemötande. 
 
Vårdläraren använde i den här övningen fysiska redskap och sitt 
språk som redskap i sin kommunikation med sina elever. I 
inledningen när vårdläraren talade med den simulerade patienten 
Olle använde hon sig uteslutande av ett vardagligt språkbruk utifrån 
vård- och omsorgskontext (Schoultz, 2000). Hon såg Olle som 
person, ställde frågor och bekräftade hans åsikter. Vårdläraren 
växlade hela tiden mellan att instruera sin assisterande 
undersköterska och ha patientkontakt med Olle. I sin kontakt med 
eleverna använde vårdläraren ett omvårdnadsspråk. Under lektionen 
ställde vårdläraren några frågor till eleverna angående såromläggning 
som hon ofta besvarade själv i nästa mening. Det förekom några ”här 
och nu” frågor (Tsagalidis, 2012, s. 7).  
 
När eleverna tränade gav vårdläraren återkoppling i form av 
kommentarer som bekräftade och korrigerade. Det var mycket 
diskussion beträffande olika förband och deras verkan. Det förekom 
även en hel del skämt mellan vårdlärare och elever när eleverna 
tränade. Det var privata saker som togs upp och som jag väljer att inte 
redovisa här. Under lektionen om såromläggning gick det att träna på 
ett annat sätt då eleven som spelade rollen som Olle kunde 
kommunicera. Eleven blev en resurs som lånade ut sitt ben och kunde 
reagera på behandlingen och berätta hur det kändes.  
 

Sammanfattning av studiens resultat 
Nedan följer beskrivning av variationer och mönster som framkommit 
vid metodrumsundervisning av venprovtagning, urinkatetrisering och 
såromläggning.  
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Tekniskt utförande var den simuleringsaktivitet som dominerade 
totalt sett på alla tre metodrumslektionerna: Simuleringsaktiviteten 
visade sig med betydelsen: Informera/instruera, Visa hantering 
genom kropp/händer och Visa hantering av fysiska redskap. 
 
Tolkande var den simuleringsaktivitet som framträdde minst i den 
här studien. Den visade sig med betydelsen: Bedöma genom att 
känna, Bedöma genom att se och Bedöma genom att avläsa 
kroppspråk.  
 
Bemötande var den näst vanligast förekommande 
simuleringsaktiviteten. Bemötande framträdde i den här studien med 
betydelsen: Värna om självbestämmande, Värna om integritet, Värna 
om lugn och ro, Värna om maktbalans och Värna om subjektsyn.  
 
Vid en uppdelning av metodrumslektionen i tre delar: Introduktion av 
lektion, Eleverna tränar själva och Avslutning av lektion, blev 
variationer synliga. Vid introduktionen av lektionerna 
urinkatetrisering och såromläggning framträdde Bemötande lika ofta 
som Tekniskt utförande och vid venprovtagning framträdde 
Bemötande nästan lika ofta. Tolkande framträdde vid något enstaka 
tillfälle vid venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning. 
 
Däremot när eleverna tränade själva på venprovtagning och 
såromläggning dominerade Tekniskt utförande totalt främst genom 
underkategorin Informera/Instruera. Eftersom eleverna inte fick 
möjlighet att träna urinkateterisering är det osäkert om Tekniskt 
utförande dominerat även vid denna metodrumslektion. Men 
troligtvis hade resultatet blivit det samma eftersom urinkatetrisering 
innehåller flera delmoment. 
 
Tolkande visade sig vid introduktion av lektion på alla tre lektionerna 
men på olika sätt. Vid venprovtagning var det genom underkategorin 
Bedöma genom att känna. Vid urinkatetrisering var det Bedöma 
genom att avläsa kroppspråk och vid såromläggning Bedöma genom 
att se. När eleverna tränar själva framträdde vid venprovtagning 
Bedöma genom att se och vid såromläggning Bedöma genom att 
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känna. Detta visar på att olika sorters arbetsuppgifter kräver olika 
sorts vakenhet av vårdpersonlens sinnesorgan.  
 
Vid introduktionen av lektionerna blev simuleringsaktiviteten 
Bemötande synlig med en variation av underkategorier. Vid 
venprovtagning och såromläggning dominerade Värna om subjektsyn. 
Vid urinkatetrisering däremot var det Värna om integritet som 
dominerade. När eleverna tränade venprovtagning och såromläggning 
själva, framträder intressant nog Bemötande inte alls. 
 
Däremot hann inte eleverna träna urinkatetrisering, vilket kan bero 
på att de inte hade förberett sig och läst på området som de var 
tillsagda. Tid fick därför tas till en anatomisk genomgång. Dessutom 
hade urinkateterisering mindre lektionstid jämfört med de andra två 
metodrumslektionerna. Venprovtagning hade 30 minuters och 
såromläggning hade 20 minuters längre lektionstid. Det tyder på att 
en urinkatetrisering kan kräva längre utbildningstid för att uppnå ett 
gott praktikerkunnande som Johansson (1994) tidigare påtalat.  
 
Vårdlärarna avslutade metodrumslektionen med att summera dagens 
lektionsinnehåll och efterfrågade elevernas upplevelser. Vid 
avslutning av lektionerna framträdde Tekniskt utförande vid några 
tillfällen vid venprovtagning och såromläggning med betydelsen 
Informera/instruera samt vid urinkatetrisering med betydelsen Visa 
hantering genom kropp/händer och Visa hantering av fysiska 
redskap. Bemötande framträdde endast vid venprovtagning med 
betydelsen Värna om integritet. 
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Kapitel 8 Diskussion 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur vårdlärare arbetar 
med simulering i metodrumsundervisning. Detta har studerats 
utifrån följande frågeställningar: 
 

1) Vilka olika typer av simuleringsaktiviteter förekommer vid 
metodrumsundervisning och hur används de? 

2) Vilka huvudsakliga redskap (fysiska, språkliga/intellektuella) 
används vid simuleringsaktiviteterna och på vilket sätt? 

 
I den här studien har jag undersökt hur vårdlärare arbetar med 
simulering inom metodrumsundervisning för vuxna inom vård- och 
omsorgsutbildning. Metodrumsundervisningen har studerats utifrån 
sociokulturellt perspektiv och analysen har utförts med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. I studien beskrivs tre 
simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande och 
Bemötande. Studien domineras av simuleringsaktiviteten Tekniskt 
utförande på alla tre metodrumslektionerna. Därefter följde 
simuleringsaktiviteten Bemötande och vid några enstaka tillfällen 
förekom simuleringsaktiviteten Tolkande. Men intressant är att det 
vid introduktionen av lektionerna förekom simuleringsaktiviteten 
Bemötande i stort sett lika ofta som Tekniskt utförande. När eleverna 
tränade venprov och såromläggning6 uppträdde en skillnad och 
Tekniskt utförande dominerade. Underkategorierna7 till 
simuleringsaktiviteterna förekom i varierande omfattning på 
metodrumslektionerna venprov, urinkatetrisering och sårvård. 
Variationen i form av likheter och skillnader finns beskrivet i 
sammanfattningen av resultatet i föregående kapitel. Studien visar de 
vanligaste redskapen vid simuleringsaktiviteterna och hur de 
används. De vanligaste redskapen var främst vårdlärarens 
kropp/händer och språk. Sedan varierade redskapen beroende på 
lektionsinnehåll. Vid venprovtagning var det en gummiarm, vid 

                                                
 
6 Eleverna tränade inte urinkatetrisering. 
7 Se kapitel 6. 
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urinkatetrisering en övningsdocka och vid såromläggning en elev som 
spelade rollen som en patient. 
 
I min studie hade vårdlärarna en yrkesbakgrund som de använde sig 
av i sin metodrumsundervisning. De återgav sina erfarenheter från 
olika patientkontakter. Vidare använde de sig av olika erfarenheter 
och aspekter som var specifikt kopplade till respektive arbetsuppgift 
och delade med sig av sitt yrkeskunnande. Eftersom jag var 
intresserad av hur vårdlärarna gör och inte vad de tror att de gör 
valde jag att göra en ljudinspelning istället för en kvalitativ intervju. 
En ljudinspelning representerar enligt Bjørndal (2005) verkligheten 
även om urvalet är begränsat till en speciell situation. Jag är 
medveten om att min studie är begränsad till tre vårdlärares 
metodrumslektioner. Min studie har visat hur de arbetar med 
simuleringsaktiviteter samt vilka redskap de använder. Först 
presenteras studiens resultat relaterat till tidigare forskning, därefter 
metodrummets förutsättningar och sist mina slutord. 
 
Diskussion av resultatet relaterat till tidigare forskning 
Den här studien visar hur vårdlärare undervisar utifrån tre 
simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande och Bemötande. 
Enligt tidigare forskning av Rickets (2011) och Sebany (2003) 
förbereder simulering för ett arbete i vård- och omsorgsmiljö genom 
att elever övar upp sin färdighet i ett metodrum. Cunningham (2010) 
ser simulering som ett sätt att minska medicinska misstag och öka 
patientsäkerheten. Cant och Cooper (2010) betonar dock att det är 
mycket viktigt att riktlinjer för bästa praxis följs när eleverna övar. 
Sebany (2003) påpekar att annars finns det en risk att eleverna tränar 
in felaktig teknik. I den här studien dominerar simuleringsaktiviteten 
Tekniskt utförande totalt sett under tre olika metodrumslektioner. 
Liknande fokus på teknisk skicklighet inom metodrumsundervisning 
finns beskrivet av Wellard, Solvoll och Heggen (2009). De fann att 
lärare och elever på sjuksköterskeutbildningen koncentrerade sig 
mest på hur de gör och inte varför de gör det. I den här studien 
förekommer också en övervikt på hur de gör men det framkom dock 
att vårdlärarna i samband med Tekniskt utförande, speciellt i 
underkategorin Informera/instruera, vid några tillfällen lyfter upp 
varför-frågan. Vid såromläggning t.ex. frågar vårdläraren varför ett 
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sår tvättas inifrån och ut och vad som händer om såret istället tvättas 
utifrån och in. Sedan kan det diskuteras när eleverna är som mest 
mottagliga att fundera över varför-frågan för att knyta ihop teori och 
praktik. Om det är före, under eller efter en metodrumslektion. Alla 
tre vårdlärarna hade haft en teoretisk genomgång före 
metodrumslektionen. Venprovtagningen hade föregåtts av en 
teoretisk genomgång i klassrummet samma vecka där även en video 
angående venprovtagning visades. Urinkatetrisering hade föregåtts av 
en lektion om urinvägar och sjukdomar och eleverna skulle ha läst på 
till metodrumslektionen. Även såromläggningen hade en vecka 
tidigare föregåtts av en lektion om grundläggande principer av 
såromläggning. 
 
I tidigare forskning beskriver Rickets (2011) att förutom teknisk 
förmåga utvecklas den psykomotoriska förmågan hos 
sjuksköterskestudenter genom metodrumsundervisning. Även 
Houhton, Casey, Shaw och Murpy (2012) anser att psykomotorisk 
färdighet bör finnas med som undervisningsstrategi. I den här studien 
finner jag att de tre simuleringsaktiviteterna täcker upp det samspel 
som beskrivs i begreppet psykomotorisk förmåga: perception, 
tänkande, motivation och motorik. I Tekniskt utförande ”tänker” 
eleven t.ex. med nålen i handen när hen motoriskt för in den i 
gummiarmen (Johansson, 2008). Tolkande omfattar här perception 
och det gäller att med sina sinnen bli varse en patients reaktion både 
fysiskt och psykiskt. I simuleringsaktiviteten Bemötande ser jag att 
motivation ingår ur två perspektiv. För det första att det inom vård- 
och omsorgsarbete ibland krävs en medveten motivation att göra gott 
fast det för stunden kan innebära obehag för patienten: t.ex. smärta 
vid venprovtagning. Det andra är att vårdpersonal bör vara motiverad 
till ett professionellt omhändertagande av en patient då det finns 
reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Förutom ovanstående jämförelse mellan simuleringsaktiviteter och 
psykomotorisk förmåga är det intressant att belysa hur Sand (2003) 
beskriver en undersköterskas arbete som en interaktion mellan 
arbetsuppgifter, sättet att vara och patientens omvårdnadsbehov. 
Denna interaktion kan också ses utifrån min studies resultat och 
synliggörs genom simuleringsaktiviteterna Tekniskt utförande, 
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Tolkande och Bemötande. Arbetsuppgifterna tränas praktiskt i 
Tekniskt utförande, uppförande och förståelse tränas i Bemötande 
och Tolkande. Studien visar hur tre vårdlärare med hjälp av 
simuleringsaktiviteterna förmedlar interaktionen mellan 
arbetsuppgifter, sättet att vara och omvårdnadsbehov ur mitt fokus på 
hur läraren gör.  
 
Det finns tidigare forskning som visar hur sjuksköterskutbildningen 
har utvecklat metodrumsundervisning med hjälp av simulering. 
Graden av simuleringsaktiviteter med dockor med högre 
naturtrogenhet har utvecklats och används frekvent för blivande och 
utbildade sjuksköterskor med tanke på en ökad patientsäkerhet 
(McCaughey & Traynor 2010). I den här studien använder 
vårdlärarna fysiska redskap med en lägre grad av naturtrogenhet. Det 
är redskap i form av gummiarmar och enkla övningsdockor som är 
uppgiftsfokuserade. Övningsdockorna saknar en mer avancerad 
teknik. En övningsdocka på mellanhög nivå har t.ex. tarm- och 
andningsljud samt kännbara pulsslag men saknar bröstkorgsrörelser 
och ögonrörelser, emedan den med en högre grad av naturtrogenhet 
kan programmeras med hjärtövervakning. Cunningham (2010) 
rekommenderar dockor med en mellanhög grad av naturtrogenhet för 
blivande undersköterskor. Intressant är dock att Rystedt (2009) anser 
att en övning med den mest avancerade dockan inte automatiskt leder 
till en högre grad av naturtrogenhet. Det krävs en lärare som kan 
ställa de rätta frågorna för att leda eleverna vidare i en övning med 
redskap av en högre grad av naturtrogenhet. Med andra ord så är 
lärarens språkliga förmåga oerhört viktig för att nå en högre grad av 
naturtrogenhet. Det räcker inte enbart med fysiska redskap med en 
högre grad av naturtrogenhet.  
 
Houghton, Casey, Shawb och Murphy (2012) lyfter betydelsen av 
kommunikation och undervisningsstrategier. I den här studien talar 
vårdlärarna ofta till eleverna i en mening för att i nästa mening vända 
sig mot gummiarmen, övningsdockan eller eleven som spelar rollen 
som patient. Det visade sig en skillnad i sättet att använda språket. 
Två av vårdlärarna talar till sin patient direkt och den tredje talar om 
patienten som en tredje person. Vid venprov och såromläggningen 
växlar vårdlärarna mellan att tala direkt till eleverna för att i nästa 
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mening tala till Lasse och Olle. När de talar till eleverna så använder 
de övervägande ett omvårdnadsspråk. I nästa sekund använder 
vårdlärarna ett mjukare tonfall och använder uteslutande ett 
vardagligt språkbruk utifrån vård- och omsorgskontext (Schoultz, 
2000). Vid urinkatetrisering talade vårdläraren om sättet att 
kommunicera med övningsdockan Greta. Hon hade ingen direkt 
dialog med övningsdockan Greta utan talade med eleverna om Greta 
som en tredje person, dock inte som ett objekt utan mer om Gretas 
upplevelser och känslor. Ett indirekt vardagligt språkbruk med Greta 
blev därför synligt.  
 
Resultatet av denna studie visar att vårdlärarna kommenterar 
elevernas utförande av arbetsuppgifter för att bekräfta att eleven gjort 
rätt. Ibland förstärktes bekräftelsen genom att hon uttrycker vad 
eleven gjort med hjälp av omvårdnadsspråkets termer. Andra gånger 
korrigerar hon eleven, detta kan ske genom att hon visar för eleven 
vad i uppgiften som ska göras annorlunda och hur det ska göras. Även 
i sådana situationer kompletteras visandet med användande av 
yrkesspråk. I motsats till Ekströms studier (2008) är vårdläraren 
tydlig med sin återkoppling när eleven gör rätt eller fel.  
 
Vårdlärarna kommunicerar med hjälp av kropp/händer och språk. De 
förklarar med språket som redskap hur och varför ett arbetsmoment 
ska göras. De ställer vid några tillfällen frågor som de direkt själva 
besvarar i nästa mening. Detta kan jämföras med Tsagalidis (2012) 
som fann att lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ofta 
ställer ”här och nu” frågor och sällan ”framtidsfrågor” (s.7) som leder 
till reflektion. Oftast inväntar inte vårdlärarna något svar utan 
besvarar frågan direkt själva. Frågan är hur vårdläraren vet att eleven 
har förstått. Syftet med dessa frågor är oklart. Det kan vara omedvetet 
hos vårdlärarna eller medvetet. De kanske vill inbjuda eleverna till att 
själva reflektera runt arbetsuppgiften. 
 
En intressant historisk tillbakablick är att jämföra 
metodrumsundervisning för undersköterskor för drygt 20 år sedan 
med den här studiens resultat. Johansson (1994) har studerat 
metodrumsundervisning där venprovtagning, urinkateterisering och 
såromläggning ingick. Venprovtagning för 20 år sedan genomfördes 
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inte på gummiarmar utan eleverna tränade istället på varandra. Då 
behövde eleverna mycket emotionellt stöd för att orka sticka 
varandra. Johansson skriver att lärarna fick vara mycket aktiva i 
denna övning och säkerheten för eleverna var viktig. Idag finns en 
säkerhetshållare som fälls ned över nålen för att undvika stickskada. 
Katetrisering av urinblåsa kräver ett gott praktikerkunnande skriver 
Johansson och utbildningstiden för detta var för kort för att uppnå en 
patientsäkerhet. Vid mitt besök i min studie hade eleverna inte 
tillräckligt goda anatomiska kunskaper och tid fick tas till 
undervisning för detta. Lektionstiden räckte inte till och eleverna fick 
inte möjlighet träna själva. De skulle dock få möjlighet att träna vid 
ett annat tillfälle. En förändring kan ses vid såromläggning och att det 
inte längre enbart är ett praktikerkunnande. Vårdlärare och elever i 
min studie diskuterade sårbehandling utifrån olika sorters 
förbandsmaterial och dess inverkan på sår. Det har skett en 
förändring de senaste 20 åren beträffande redskap och 
metodrumsundervisning. Venprov tas på gummiarmar och eleverna 
tar inte på varandra. Säkerheten har utvecklats med en 
säkerhetshållare. Urinkatetrisering kräver även idag ett gott 
praktikerkunnande med bl.a. goda anatomiska kunskaper för att 
uppnå en god patientsäkerhet.  
 
Intressant är att ställa den här studien i relation till Johanssons 
(2002) studie av slöjdundervisning. Slöjdpraktik och 
metodrumsundervisning har visat sig ha gemensamma nämnare. I 
både slöjdsal och metodrum ska elever tänka med ett redskap i sin 
hand och med handen utföra en handling, ”att tänka med nålen i 
hand” (Johansson, s. 263). I detta samspel är språket ett viktigt 
medierande redskap för både lärare och elever. Johansson lyfter att 
slöjdverksamheten inte kan begripas om inte även sinnliga och 
emotionella dimensioner och erfarenheter tas med som t.ex. doft av 
ull eller hur ett tyg känns. I min studie framträder också användandet 
av sinnliga och emotionella förmågor, men på ett annat sätt. Det 
sinnliga visar sig genom simuleringsaktiviteten Tolkande och det 
emotionella genom simuleringsaktiviteten Bemötande samt 
vårdlärarnas utnyttjande av tidigare patienterfarenheter. Vad som 
skiljer sig åt inom metodrumsundervisning är att det tillkommer 
ytterligare en dimension. Det är den simulerade patientinteraktionen 
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som samtidigt tränas vid Tekniskt utförande. Det är på en patient som 
nålen ska användas, personalen ska under tiden för provtagning 
genom sina sinnesintryck läsa av och förstå en patient och samtidigt 
uppträda professionellt. Ett möte med en patient innebär emotionella 
dimensioner och det är viktigt att mötet blir positivt för patienten. 
 

Metodrummets förutsättningar 
Metodrumsundervisning är en speciell undervisningsform eftersom 
det inte enbart handlar om att träna en teknisk färdighet utifrån en 
medicinsk kunskap. En arbetsuppgift ska tränas för att senare utföras 
korrekt och i ett samspel med en människa, som med sina 
sinnesorgan upplever och uppfattar situationen på sitt sätt. Eleverna 
ska alltså utveckla ett yrkeskunnande som berör ett subjekt och inte 
ett objekt. 
 
Vårdlärare skapar tillsammans med sina elever en hybrid av en vård- 
och omsorgsmiljö och en skolmiljö. I denna miljö saknas det dock 
patienter och i vissa fall material. Metodrumsundervisning beskrivs 
av Wellard och Heggen (2010) som att träna simning utan vatten. Det 
kan beskrivas som ett slags torrsimning och vårdlärarna använder sig 
av simuleringsaktiviteter som har beskrivits i denna studie.  
 
Tidigare forskning (Wellard & Heggen, 2010) och den här studien 
visar att metodrumsundervisning innebär både möjligheter och 
begränsningar. Precis som tidigare studier har visat (Houghton, 
Casey, Shaw & Murphy, 2012) så framkom i den här studien att 
metodrummet är en säker plats att träna på och att det är tillåtet att 
göra fel. Den här studien har visat att metodrumsundervisning gav 
eleverna en möjlighet att få känna på och få en vana att hantera 
redskap. Vid venprovtagning var det tryggt att öva på en gummiarm 
istället för att börja öva direkt på en patient. Ingen patient kommer då 
till skada. Studien visade även att det går att träna på ett annat sätt på 
en gummiarm än på en patient. Bl.a. går det att sticka hur många 
gånger som helst på samma ställe på gummiarmen, vilket inte går på 
en patient vars hud måste hinna läka. Vid upprepade stick på samma 
ställe går blodkärlet sönder och inget blod kommer i provröret. Därtill 
kan det medföra smärta för en patient och den hänsynen behöver inte 
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tas till en gummiarm. Det är viktigt att eleverna förstår skillnaden på 
att ta venprov på en gummiarm och en patient. Vårdläraren gör 
eleverna medvetna om denna skillnad när lektionen avslutas samt 
förklarar att det kan upplevas påfrestande att förorsaka smärta på en 
patient.  
 
Vidare var stämningen i metodrummet tillåtande och trygg och det 
var tillåtet att skratta och skoja. Detta medförde en avspänd miljö där 
det var tryggt att träna och ta lärdom av sina fel. Rollspel gav eleverna 
möjlighet till att träna en kommande yrkesidentitet. Vårdlärarna i den 
här studien saknade fysiska redskap som övningsdockor med en 
mellanhög eller högre grad av naturtrogenhet. Istället spelade de 
rollspel tillsammans med sina elever och låtsades ha en patient 
framför sig. En elev spelade rollen som patienten Olle och han blev en 
viktig resurs. Han lånade ut sin kropp till andra elever som kunde 
träna alla tre simuleringsaktiviteterna på honom. Vinsten var att 
eleven kan reagera direkt på det de andra eleverna gör med honom. I 
metodrumsundervisning gavs eleverna möjlighet att träna på 
varandra. De fick känna hur det känns att få ett ben lindat och kunde 
uttrycka det till en kamrat. Elever ges enligt Mc Callum (2007) tillfälle 
att i ett metodrum träna på att bedöma och kritisera varandras 
utförande av arbetsuppgifter. Sebiany (2003) anser att det inte är vare 
sig tillåtligt eller lämpligt att utföra vissa metodövningar på varandra 
eftersom det kan medföra obehag för eleven.  
 
Tidigare forskning har pekat på att ett fungerande metodrum kräver 
planering och resurser (Sebiany, 2003). I studien framkom 
begränsningar främst på det materiella planet. Redskap som 
gummiarmar var slitna och fungerade inte fullt ut. Det kom inte alltid 
fram en blodliknande vätska, även om tekniken var rätt utförd. Detta 
väckte frustration hos eleverna. Det var även en begränsning att det 
inte fanns en gummiarm till varje elev. Detta löste dock vårdlärarna 
genom att låta eleverna samarbeta och hjälpa varandra. Gummiarmen 
är ett redskap som inte kunde ändra färg eller kroppstemperatur som 
en levande patient och vårdläraren kompenserade detta med hjälp av 
språket.  
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Wellard och Heggens (2010) fann också en begränsning i förekomst 
av material. I den här studien framkom en begränsning i form av brist 
på material som plastförkläden och dyra förband. Vid såromläggning 
framkom att ekonomiska besparingar medförde att det saknades 
plastförkläden som ingår i basala hygienåtgärder. Det medförde även 
att dyra förband inte fick användas och tränas på vid en 
såromläggning. Eleverna kanske även lättare glömmer bort att 
använda plastförkläden i vård- och omsorgsmiljön eller så faller det 
sig naturligt tillsammans med riktiga patienter. Vårdläraren måste 
också vara observant på att eleverna inte tränar in felaktiga vanor. 
Inom vård och omsorg får det inte förekomma några felaktiga 
behandlingar då en patient kan komma till skada. 
Metodrumsundervisning kräver tid för att eleverna ska få möjlighet 
att utveckla ett yrkeskunnande och vid urinkatetrisering räckte inte 
lektionstiden till. 
 

Slutord 
Min studie har synliggjort vilka simuleringsaktiviteter som tre 
vårdlärare arbetar med i metodrumsundervisning: Tekniskt 
utförande, Tolkande och Bemötande. Studien visar hur 
vårdlärare arbetar med redskap som sin kropp/händer, fysiska 
redskap och språket. Olika strategier via språket framträder i studien 
på flera sätt när eleverna ska socialiseras in i ett nytt yrke och hantera 
institutionella samtal i ett vård- och omsorgskontext. I metodrummet 
framträder det att vårdlärare växlar mellan vardagsspråk och 
omvårdnadsspråk beroende på om samtalet riktas mot patient eller 
elev. Vårdlärare ger positiv och negativ återkoppling direkt. De ställer 
frågor som ofta besvaras av dem själva.  
 
Jag har i den här studien studerat tre olika metodövningar: venprov, 
urinkatetrisering och såromläggning. Det finns många fler 
arbetsuppgifter i metodrummet som kan ljudinspelas och studeras 
med andra metoder, som t.ex. syrgasbehandling m.m., för att utveckla 
nya pedagogiska strategier inom metodrumsundervisning. Rollspel 
och scenarier kan utspelas på olika sätt med hjälp av övningsdockor 
med högre grad av naturtrogenhet eller personer som simulerar en 
viss patient. En intressant forskningsfråga är hur och om vårdlärare 
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och elever upplever någon skillnad på dockor med olika grad 
naturtrogenhet och en simulerad patient. Här kan intervjuer av lärare 
och elever göras. Rollspel kan även videoinspelas och eleverna får 
vara med och utvärdera sitt agerande vid olika rollspel och scenarier. 
Det vore även intressant att få göra en studie med hjälp av 
videoinspelning för att undersöka interaktion mellan lärare och elever 
med fokus på det icke verbala i form av ögonkontakt, ansiktsuttryck 
som nickar, leende samt kroppsställning (Lindwall, Lymer & Ivarsson, 
2008). Med andra ord fånga kroppspråket på ett annat sätt än med en 
ljudinspelning. En annan intressant fråga är att se hur vårdlärare och 
elever i interaktion kommunicerar förståelse. Ytterligare en fråga är 
hur vårdläraren vet om och hur eleven förstått instruktioner. Det kan 
göras med hjälp av med IRE: initiering – respons – evaluering som 
även undersöker hur läraren använder språket som verktyg.  
 
Studien visar hur tre vårdlärare arbetar med simulering i 
metodrumsundervisning för vuxna. Studien belyser 
metodrumsundervisningens komplexitet i form av relationen mellan 
teori och praktik. Detta kan inom vård och omsorg ses som följande 
samspel: 
 

– att med ett verktyg i handen utföra och tänka rätt 
– samt bemöta och tolka en patient på bästa sätt  

 
Mc Callum (2007) visar att simulering stärker kopplingen mellan 
teori och praktik. När eleverna tränas att bedöma och kritisera 
varandra möjliggör det också en konstruktiv återkoppling till en 
arbetsuppgift i metodrummet (a.a.). Maas och Flood, (2011) anser att 
elevernas självförtroende ökar. Jag anser att det kanske t.o.m. är 
lönsamt att satsa på dyrare undervisningsmaterial som dockor med 
en högre grad av naturtrogenhet som kan användas i och olika 
scenarier. Detta med tanke på patientsäkerhet och inte bara av etiska 
och pedagogiska skäl. Man bör av nämnda skäl satsa mer på forskning 
av simulering i metodrumsundervisning på vård- och 
omsorgsutbildning och studera samspel vårdlärare och elever. En 
sådan forskning skulle kunna fokusera på återkoppling i form av 
beröm och kritik och hur vårdlärare ställer sina frågor.  
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på Vård- och Omsorgsprogrammet.  
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