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Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad 
till sjuksköterskeprogrammet – en 
projektsammanfattning 

Karin Anna Petersen 
Ingegerd Gunvik-Grönbladh 
Lena Larson 

Projektbeskrivning 
På sjuksköterskeprogrammet har vi utvecklat en 20-poängskurs i Pedagogik med 
inriktning mot vård och omsorg. Kurserna är till för studerande på 
grundutbildningen och ingår i programmet för sjuksköterskeutbildningen. 

Under den tid kurserna getts vid institutionen har frågor ställts om möjligheten 
till distansstudier dels från sjuksköterskor som är utbildade innan 
sjuksköterskeprogrammet blev en del av universitetsstrukturen, och dels från att 
antal äldre studerande som av olika anledningar, t.ex. småbarnsfamiljer, sjukdom, 
studieuppehåll osv. efterfrågar möjligheten att kunna följa programkurserna på 
distans. 

Om vi kan bygga upp alla våra kurser på distans så skulle vi dels kunna 
tillmötesgå studerande på grundutbildningen om att få följa vissa kurser på distans 
om också institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen och 
programkommittén vid Medicinska fakulteten godkänner en sådan modell. Under 
alla förhållanden är efterfrågan stor utanför grundutbildningen från 
yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Tanken med detta projekt1 var att omvandla 2 x 5 poängskurser till 
distanskurser och att precisera studiehandledningarna till kurserna så att de kan 
användas för reell distansutbildning (dvs. utan att de studerande behöver träffas 
regelbundet). Ytterligare finns en 10 poängskurs som vi också avser att omvandla 
till distanskurs i ett senare skede, och om medel finns. Vi skriver också i 
projektbeskrivningen att det behövs en nätansvarig expert som kan erbjuda 
vägledning i användandet av IT, bibliotek, databaser, chatrum och tillgängliga 
hemsidor som regelbunden kommunikation. 

Den studentportal som Pedagogiska institutionen använder sig av (tillsammans 
med Statsvetenskapliga institutionen, Juridiska institutionen, Konstvetenskapliga 
institutionen och Historiska institutionen) är byggd för att denna form av 
kommunikation skall göras möjlig mellan lärare och student. Problemet som 
funnits är till största delen beroende på att ingen person funnits för att leda lärare 
och studenter in i användandet av den. Detta projekt har nu gett en möjlighet till att 
utveckla detta.  

Portalen sjösattes hösten 2001 och under tiden fram till idag (våren 2005) har 
det pågått och pågår ständigt förändringar och förbättringar varefter användandet 
ökar. 

Någon distansutbildning för sjuksköterskestudenter har till idag inte kunnat 
erbjudas främst beroende på ekonomiska resurser. Dock finns vid 

                                                 
1 Detta projekt avseende utveckling av en distanskurs finansierades av Uppsala Learning 
Lab. 
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Statsvetenskapliga institutionen två kurser som ges som distanskurser sedan 2003 
där man använder denna portal. Verktygen finns där och vi har vid ULL: s 
minimässa2 visat hur distansutbildningen skulle kunna gå till. 

Projektets mål 
Målet för projektet var att fler sjuksköterskor skall få möjlighet att utveckla sin 
kompetens inom samhällsvetenskap, pedagogik med inriktning mot vård och 
omsorg, och att kurserna på sikt kan ingå som element i ämnet pedagogik 
motsvarande en fullständig A-kurs.  

Arbetet har bestått i en omarbetning av en kurs till att anpassas till 
distansundervisning. All information har lagts ut nätbaserat och vi har testkört 
kursen on-line. Som vi ser det skulle den kunna köras real-time.  

Genomförande av distansutbildning 

Ansökan och registrering 

Ansökan till kurserna följer universitetets allmänna regler och riktlinjer som 
finns att tillgå via universitetets kurskatalog eller via universitetets hemsida 
(se www.uu.se/Utbildning). Registrering sker via nätet när kursen aktiveras 
från institutionen. Här får också studenten information om vad som krävs 
för att kunna följa kursen på distans. Detta infattar t.ex. att det krävs att 
studenten skaffar sig ett UpUnetS konto via Uppsala universitets 
studentportal. Här skall också finnas information om vad som krävs av den 
dator studenten kommer att arbeta vid.  

Kursstart 

Inför kursstart får varje studerande som deltar följande material sig tillsänt: 
1) Kursplan 
2) Litteraturlista 
3) Schema, med deadlines för de olika avsnitten. (Bilaga 1) 
4) Detaljerad studiehandledning – ”Unitguide” – hur man genomför 

sina studier. (Bilaga 2) 
5) En ”Reader” – dvs. en samling av kopierade texter (efter 

kursmoment och i enlighet med regelverket för kopiering). 
6) Instruktioner för användandet av studentportalen: webadress, 

navigeringshjälp etc. (Bilaga 3) 
7) Ett användarnamn och ett lösenord för att kunna logga in på ”sin” 

kurs. 

I varje ”Unit” beskrivs: 
1) Studievägledning – manual för hur studenten gör när hon/han skall 

analysera, jämföra och skriva en uppgift – promemoria. 

                                                 
2 Mässan ägde rum den 19 maj 2005 på Uppsala Learning Lab, Observatorieparken. 
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2) Unitguide – vad handlar just denna unit om, vem är ”Unitansvarig” 
och när skall studenten lämna in sina uppgifter och till vem. 

3) Reader – de texter som kursen är baserad på. 
4) En examinationsdel som den studerande sänder in samtidigt med sin 

uppgift. 

Studenten arbetar sedan utifrån studiehandledningen. Arbetsgången är sådan att 
varje del av kursen inleds med att studenten lyssnar på en föreläsning som finns 
utlagd på kursen inför varje tillfälle. I samband med att föreläsningen öppnas också 
ett diskussionsforum under en bestämd tidpunkt där studenterna kan diskutera med 
varandra och läraren. Sedan konstruerar studenterna individuellt sina texter enligt 
förslaget till strukturering av individuellt pm. Under kursens gång skall studenterna 
producera tre individuella texter som alla är examinationsgrundande. Ett 
obligatoriskt litteraturseminarium ingår också i kursen och ett diskussionsforum 
hålls öppet under en dag då studenterna diskuterar de texter de läst med varandra 
och läraren. Seminariet föregås av en inlämning av några formulerade frågor som 
läggs ut på kursen och som alla studenterna tar del av. 

I kursen ingår också en praktisk övning där studenterna kan välja att gå ut och 
observera en samtalssituation t.ex. på en vårdavdelning, alternativt utnyttja 
databasen Vårdbas (Vårdbas har kommit ur ett annat lyckat pilotprojekt där 
pedagogisk utveckling av sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet stått 
i fokus och är en databas med videoklipp av samtal i vårdsituationer)3. Den 
praktiska övningen ingår också i examinationen. 

Avslutande diskussion 
Arbetet med omarbetningen av en befintlig kurs som ingår i ett program, i detta fall 
sjuksköterskeprogrammet, till en nätbaserad distanskurs har till en del påverkats av 
de resurser projektet tilldelades. Som projektet utformades var tanken att omarbeta 
2 x 5 poängskurser till distanskurser. Nu blev utfallet så att omarbetning endast 
kunde ske av en kurs. Men grunden till utvecklingen av distanskurser finns nu och 
vi ser inga hinder till att omarbeta fler kurser enligt samma modell.  

Det som kommer att krävas inför uppstartandet av dessa distanskurser är dels att 
alla tänkta föreläsningar spelas in och läggs upp som mp3-filer, vilket krävs för att 
de skall kunna läggas ut nätbaserat. Dels krävs det en uppläggning och hantering av 
webbregistreringen på Uppsala universitets studentportal. Det krävs också att 
lärarna leds in i hanteringen av de nätbaserade kurserna. Dessutom krävs en del 
administrativa åtgärder, som t.ex. att skapa studentkonton och att aktivera kurserna.  

Inför uppstartandet krävs också att en ny kursplan upprättas, som måste 
godkännas av såväl programkommittén för sjuksköterske- och 
röntgensjuksköterskeprogrammet och av Pedagogiska institutionen, samt medel för 
att bedriva kursen. 

I den portal vi använder vid institutionen finns alla nämnda verktyg för att starta 
upp användandet av nätbaserade kurser. 

                                                 
3 Se Bilaga 5 
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SCHEMA –Samspel, kommunikation, förändring och reflektion - distans 
 

30 augusti Kursstart Följ Introduktionsföreläsningen 

  Diskussionsforum 14-16 

31 augusti Föreläsning Kulturell reproduktion och förändring läggs ut 

  Diskussionsforum 14-16 

1 september Föreläsning Samspel – språket som verktyg läggs ut 

  Diskussionsforum 14-16 

3 september Inlämning Inlämning av Individuellt PM 1 

6 september Föreläsning Kommunikation – kulturöverföring läggs ut 

  Diskussionsforum 14-16 

8 september Inlämning Inlämning av texter inför diskussionsseminarium. 

9 september Inläsning Texter inför diskussionsseminarium läggs ut 

13 september Diskussionsforum Kommunikation – kulturöverföring öppnar 

14 september Föreläsning Social konstruktion och interaktion läggs ut 

  Diskussionsforum 14-16 

17 september Inlämning Inlämning av Individuellt PM 2 

20 september Föreläsning Identitet och plats läggs ut 

  Diskussionsforum 14-16 

21 september Forum - 
examinationspm 

Information kring examinationspm läggs ut 

  Diskussionsforum 10-12 

27 september Inlämning Inlämning av examinations PM 

29 september Utläggning av exam.pm Utläggning av pm för opposition samt turordning 

1 oktober Examination Examinationsforum enligt turordning 
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STUDIEHANDLEDNING 

Samspel, kommunikation, 
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Distans 

Pedagogik 11–15 poäng 
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Kursplan  

Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg, A:3, 5 poäng:  
Samspel, kommunikation, förändring och reflektion. 
Pedagogic oriented towards medicin, nursing and caring, A:3, 7,5 ECTS credits:   
Interaction, communication, changes and reflection. 

Kursen är en baskurs på A-nivå i sjuksköterskeprogrammet, och utgör poängen 11-15p  i pedagogik. 
Kursen kan också läsas som fristående kurs i pedagogik. Godkänd A-kurs, 1-20p, kan ingå som 
biämne i kandidat- eller magisterexamen. 

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2000-06-21 och 
godkänd av Programkommittén för sjuksköterskeprogrammet 2000-09-09. 

Förkunskaper 
För att bli antagen krävs grundläggande behörighet till högskolestudier. Den sökande ska ha 
genomgått 10 p i pedagogik inom sjuksköterskeprogrammet. 

Syfte 
Kursen syftar till att studenterna skaffar sig kunskap om människors förutsättningar för samspel, 
kommunikation, förändring och reflektion inom sjuksköterskans yrkesområde. 

Innehåll 
Vetenskapliga teorier om förändring, kommunikation och reflektion 
Generell och specifik kommunikation i vården 
Reflektion inom vården utifrån olika kunskapsformer 

Teoretiska studier: (5 poäng) 
Arbete i basgrupp med utgångspunkter, föreläsningar och seminarier 

Kliniska studier: (1 poäng) 
Praktiska övningar på Akademiska Sjukhuset eller i primärvården alternativt via  
Vårdbas. 

Kurslitteratur 
Se särskild förteckning 

Examination 
Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och skriftliga prov. Betygen Godkänd och 
Underkänd ges. 
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Kursplanens struktur 

Kursplanen är uppdelad i fyra delar: 
- Grundvetenskapliga teorier om samspel, kommunikation, förändring och reflektion. 
- Teorier presenteras utifrån ett kritiskt perspektiv, de grundvetenskapliga teorierna analyseras 

och diskuteras. 
- Teorier om hur praktik bedrivs – teorierna är relaterade till omvårdnad, sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och medicinsk praktik. 
- Teoretiska, empiriska och filosofiska studier där studenterna arbetar utifrån beskrivna 

problemområden och formulerar frågeställningar utifrån medicinsk, pedagogisk- och 
omvårdnadsrelaterad praktik. 

Kunskapsnivåer 
Studierna bedrivs på tre nivåer: 

- med kunskap och reflektion utifrån själva konsten att utöva omsorg, omvårdnad och pedagogik 
- med praktikteorier som förebilder för omsorg, omvårdnad och pedagogik 
- med vetenskaplig teori som grund kunna beskriva, förklara och förstå teorier om social praktik 

där exempel är hämtat från studier i, för och om omvårdnad och pedagogik. 

Arbetsformer 
Samtliga teorier introduceras i föreläsningsform. De studerande förväntas ha läst igenom texterna 
innan varje föreläsning. Därefter förväntas studenterna själva arbeta vidare med texterna 
individuellt. Föreläsningarna läggs ut som ljudfiler på kurssidan. De studerande förväntas därmed att 
vara aktiva vid föreläsningarna genom skriftlig presentation av delar av de texter de läst samt 
bidra med egna frågor till en gemensam diskussion. Diskussionen förs på kurssidan under Forumet. 

Vid arbetet med texterna används med fördel den textläsningsmodell som finns under Dokument. 
Som alternativ kan studenterna använda en annan motsvarande textläsningsmodell. 

Det förväntas att de studerande under kursen arbetar med att producera egna texter utifrån den 
litteratur de studerar. På detta sätt utarbetas ett arbetsmaterial som registreras och granskas av lärare 
efter varje delavsnitt. Detta arbetsmaterial utgör sedan grund till examinationen i slutet av kursen. 
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Studerandes egen förberedelse inför varje föreläsning  
Inför varje föreläsning bör studenten förbereda sig själv genom att utifrån textläsningsmodellen läsa 
den eller de texter som ligger till grund för föreläsningen. Inom kursen förväntas studenten läsa cirka 
1000 sidor. Alla föreläsningar i form av ljudfiler läggs ut enligt schemat under Sidor och 
Textfiler/Ljudfiler.  

Obligatoriska inlämningsuppgifter - deadlines 
Alla individuella pm mailas till Ingegerd.Gunvik-Gronbladh@ped.uu.se enligt det schema som finns 
under Dokument, och senast kl. 16.00 anvisad dag. 

Studenterna ansvarar själva för att texterna mailas till kursledaren. De studenter som inte lämnat in 
samtliga inlämningsuppgifter i tid kan heller inte examineras vid avslutande examination. 
Inlämningsuppgifterna ska skrivas på ordbehandlare. 

Kom ihåg! Skriv tydligt på försättsbladet namn, vilken kurs det gäller dvs. som ni läser, vilken text 
ni skrivit om (vilka sidor). Det går även bra att skicka texterna via vanlig postgång eller fax. De måste 
då skickas så att de är hos kursledaren senast den angivna tiden. Kontakta kursledaren om ni får 
problem. 

Föreläsningar utifrån olika tema 
Genomgående teman för kursen är: 

• Vetenskapliga teorier om förändring, kommunikation och reflektion 
• Generell och specifik kommunikation i vården 
• Reflektion inom vården utifrån olika kunskapsformer. 
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Föreläsningarnas innehåll 

Föreläsning tema: Introduktion 
• kursplan 
• litteratur 
• studiehandledning 
• textläsningsmodell 
• praktisk övning   
• examinationsinformation. 

Denna första föreläsning är en introduktion till hela kursen. Vi går igenom kursplan, litteraturlista 
(med tanke på skaffandet av/inköp av litteratur) och den studiehandledning för våra kurser i pedagogik 
– med inriktning mot vårdområdet på, samt information om kursens praktiska övning och det 
avslutande examinationsarbetet. 

Litteratur: 
Studiehandledningen.  

Referenslitteratur: 
Artikel. A.V. Cicourel.1995. Medical Speech Events as Resources for Inferring Differences in Expert-Novice 

Diagnostic Reasoning, s.364 – 381. I: Quasthoff, U. M. (Ed.) Aspects of Oral Communication. Berlin; New 
York: de Gruyter & Co. 

*** 
Ljudupptagning av seminarium med Staf Callewaert  8 okt 2003  
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Föreläsning tema: Samspel 

Samspel – språket som verktyg 
Reproduktionsteorins väsentliga diskussion om utbildningssystemets ideologiska funktion och 
språkets betydelse i utbildningssammanhang är utgångspunkt för temat samspel och en fortsättning av 
teorin i kommande föreläsning under temat om förändring. Under temat samspel fokuseras 
diskussionen om språk: om vad det vill säga att tala, om vem som har rätt och vem som inte har rätt att 
tala i ett givet sammanhang. Donald Broady har skrivit en spännande introduktion till detta ämne: den 
som har kungastaven, Skeptron, har makten och därmed rätten att tala, rätten att tiga och rätten att 
döma. Även i Västerlandet är Skeptron ett tecken på kungamakten, den militära, religiösa och 
intellektuella makten. Broady har även utarbetat en ordlista som hjälp vid läsning av Bourdieus text 
om: ”Vad det vill säga att tala.” Bourdieus text är central, den innehåller en analys och en diskussion 
om språket som verktyg för intellektuell förståelse och/eller som verktyg för handling och makt. Man 
kan säga att artikeln handlar om produktion och reproduktion av det legitimerade språket. 

Litteratur: 
Bourdieu, Pierre. 1984: ”Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi.” I Broady, D. & 

Lundgren, U. P. (Red.): Tema: Rätten att tala. Skeptron 1. Stockholm: Symposion Bokförlag, s. 27-59. (33 s) 
Broady, Donald. 1984: “Agent till subjekt.” Liten ordlista för att underlätta läsningen av Pierre Bourdieu, 

”Vad det vill säga att tala”.” I Broady, D. & Lundgren U. P. (Red.): Tema: Rätten att tala. Skeptron 1. 
Stockholm: Symposion Bokförlag, s. 60-68. (9 s) 

Broady, Donald. 1984: ”Rätten att tala. Inledande anteckningar om en mycket gammal stav.” I Broady, D. &. 
Lundgren U. P. (Red.): Tema: Rätten att tala. Skeptron 1. Stockholm: Symposion Bokförlag s. 8-26. (19 s) 

Referenslitteratur: 
Broady, Donald. Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 1998 

 
Kulturens fält (red. D. Broady), Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 476 sidor, ISBN 91-7173-091-5. 

PDF-version, 82 kb, av inledning, summary och innehållsförteckning  
Broady, Donald: ”Nätverk och fält”, pp. 49-72 i Sociala nätverk och fält (red. Håkan Gunneriusson). Opuscula 

Historica Upsaliensia 28, Uppsala universitet, 2002.  

Ljudupptagningar (audio files) 
Sessionen ”Från Bourdieus och Foucaults värld”, NFPF’s 31. kongres (Nordisk Forening for Pedagogisk 
Forskning), Danmarks Pædagogiske Universitet, København, 6-9 mars 2003. Anföranden av Donald Broady, 
Staf Callewaert och Kirsten Fredriksen. 
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Föreläsning tema: Kulturell reproduktion och förändring 

Kulturell reproduktion och förändring 
Bourdieu och Passerons teori om reproduktion presenteras som en grundvetenskaplig teori. Teorins 
begrepp syftar till att förklara och öka förståelsen för varför samspel och förändring alltid är en trög 
process och sker över tid. Bourdieu & Passeron definierar utbildning och socialisation som en kulturell 
överföring i syfte att överföra legitimerade uppfattningar som erkänns vara rådande i samhället. Men 
denna kulturöverföring förutsätter makt och auktoritet att förmedla rådande kultur. Teorin tar upp 
begrepp som symboliskt våld, ”villkorlighet”, diffus pedagogisk aktivitet, familjefostran, institutionell 
utbildning och klassrelaterad fostran, pedagogisk auktoritet, pedagogiskt arbete - implicit och explicit 
pedagogik som genomgående kopplas till de reproduktiva sektorernas problemområden inom praktisk 
verksamhet. En gästföreläsare kommer att ge exempel på studier där korrespondensanalys använts dvs. 
den analysmetod som karakteriserar Bourdieus empiriska arbete.  

Litteratur: 
Berner, Boel, Callewaert, Staf & Silberbrandt, Henning. (Red.) 1977: ”Pedagogisk och språklig auktoritet.” I 

Skola, ideologi och samhälle. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 25 - 45. (21 s)  
Berner, Boel, Callewaert, Staf & Silberbrandt, Henning. (Red.) 1977: ”Utbildningssystemets ideologiska 

funktion.” I Skola, ideologi och samhälle. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 56 - 76. (21 s) 
Broady Donald & Palme Mikael. 1989: ”Pierre Bourdieus kultursociologi.” I Thuen, Harald & Vaage, Sveinung 

(Red). Oppdragelse til det moderne. Oslo: Universitetsforlaget, s. 199-218. (20 s) (svenska) 
Callewaert, Staf. 1992: ”Habitus-begrebet i bogen om opdragelsen (La réproduction).” I Kultur, pedagogik og 

videnskab. Om Pierre Bourdieus habitusbegreb og praktikteori. Köpenhamn: Akademisk Forlag, s. 112-140. 
(29 s)  

Referenslitteratur: 
Broady, Donald, Börjesson, Mikael & Palme, Mikael: ”Det svenska högskolefältet under 1990-talet. Den sociala 

rekryteringen och konkurrensen mellan lärosätena”, pp. 13-47, 135-154 i Perspektiv på högskolan i ett 
förändrat Sverige (red. Thomas Furusten). Stockholm: Högskoleverket, 2002, ISBN 91-88874-91-5. 

Broady, Donald  (red.), Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier, 2000 
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Föreläsning tema: Kommunikation – kulturöverföring 
Utifrån förståelsen av Bourdieus reproduktionsteori som en teori om kulturöverföring och hans 
diskussion och analys av produktion och reproduktion av det legitimerade språket, relateras i denna 
föreläsning den teoretiska diskussionen till konkreta empiriska studier.  

I dessa studier visas på filosofisk och/eller teoretisk reflektion med utgångspunkt i 
problemområden och fenomen inom omsorgs- omvårdnads- och medicinska arbetsområden. 
Seminariet syftar även till att ge inspiration till hur man kan utveckla och arbeta med egna mindre 
studier i en konkret praktik - i den egna praktiska utbildningen. Fokus ligger på läkarens 
kommunikation med patienten: ”om den informerades samtycke”.   

Individuella val av särskilda studier av nedanstående kapitel görs i samråd med läraren: 
o kapitel 4 och 5 i Scocozzas avhandling 
o kapitel 6 i Scocozzas avhandling 
o kapitel 7 i Scocozzas avhandling 
o kapitel 8 i Scocozzas avhandling 
o Cicourels text 
o Halskovs text 
o Larsens text 
o Madsens text 
o Petersens text 

Använd textläsningsmodellen när du studerar din text. Dina formulerade frågor sänds till läraren 
med e-post och läggs ut under Dokument inför diskussionsseminariet på Forumet enligt anvisningar i 
schemat.  

Litteratur 
Cicourel, Aaron. V. 1981: ”Language and the structure of belief in medical communication.” I: Studia 

Linguistica: Stockholm: Liber 35:1-2. s. 71 – 85 (15 s.)   
Halskov, Gerd. 1996: ”Sygeplejediagnoser – det medicinske felts sprog og logikker?” I Jörgensen, Emmy Brandt 

(Red.): Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora. Köpenhamn: 
Akademisk forlag. s. 65-79.   (15 s)     

Kolbäk, Lone. 1996: ”Social tvang mellem sygeplejersken og lägen?” I Jörgensen, Emmy Brandt (Red.): 
Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora. Köpenhamn: Akademisk 
Forlag. s. 97-110. (14 s)     

Larsen. Kristian. 1995: ”Den praktiske sans og skoleviden – Et observationsstudie.” I Petersen, Karin Anna 
(Red.): Praktikteori i sundhedsvidenskab. Köpenhamn: Akademisk Forlag. s. 65-80. (16 s)    

Madsen Lisbet. 1995: ”Magtfri kommunikation eller symbolsk vold.” I Petersen, Karin Anna (Red.): 
Praktikteori i sundhedsvidenskab. Köpenhamn: Akademisk Forlag. s. 173-186. (14 s)     

Petersen, Karin Anna. 1992: Den praktiske erkendelse. Forholdet mellem teori og praksis i sygeplejen og 
sygeplejerskeuddannelsen. Skrift-serie fra Danmarks Sygeplejerskehöjskole, nr. 4, 1993. Köpenhamn: 
Danmarks Sygeplejerskehöjskole. I synnerhet ”Rationel Klinik”, kap. 4. s. 77-91, (14 s.) och ”Er medicinsk 
behandling, eller sygepleje kun rationel klinik?” s.91-97. (6 s.); (20 s). 

Scocozza, Lone. 1994: Forskning for Livet. Den medicinske forskningsetiks forudsätninger og praktikker. En 
sociologisk analyse. Köpenhamn: Akademisk Forlag. (304 s). 
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Föreläsning tema: Social konstruktion och interaktion 
Föreläsningarna bygger på utgångspunkten att det är nödvändigt att studera pedagogiska verksamheter 
”inifrån”, på ett sätt som lyckas fånga deras karaktär på en konkret nivå. Detta gäller både om man 
avser att beskriva verksamheten i forskning, och om man är intresserad av att utveckla den, till 
exempel i form av utbildning. Argumentet för att arbeta inifrån har i den här föreläsningen sin 
teoretiska förankring i det perspektiv som kan benämnas social-konstruktionistiskt. Mycket kort 
uttryckt utgår detta perspektiv från att människors och institutioners kunskap skapas – konstitueras  – 
och upprätthålls genom interaktion som sker i specifika kulturella och historiska kontexter.  

Litteratur inför individuellt pm 2 
Sahlström, Fritjof. 2001:. Likvärdighetens produktionsvillkor. I S. Lindblad & F. Sahlström (Red.) Interaktion i 

pedagogiska sammanhang, s. 91-110. Stockholm: Liber. 
Sahlström, Fritjof. 1999: Up the Hill Backwards. On interactional constraints and affordances for equity-

constitution in the classroms of the Swedish comprehensive school. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 
Studies in Education 85. 192 pp. Uppsala. IBSN: 91-554-4577-2 

Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001: Introduktion och forskningsöversikt. I S. Lindblad & F. 
Sahlström (Red.) Interaktion i pedagogiska sammanhang, s. 9-35.  Stockholm: Liber. 
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Föreläsning tema: Identitet och plats.  
Förläsningen är en fortsättning och utveckling av föreläsningen om social konstruktion och 
interaktion, där fokus läggs på konstruktionen av identitet. Det kommer att handla om en syn på 
identitet som en process som sker i samspel med andra, i sociala och kulturella kontexter. Med 
utgångspunkt att identitetsarbete sker i interaktion med andra blir det svårt att skilja detta från platsen 
där det sker. Det innebär inte att interaktionen är oväsentlig utan enbart att man börjar i en annan ände, 
i de platser där aktörerna befinner sig eller berättar om. Vi kommer att se hur aktörer kan använda 
platser på olika sätt i sitt identitetsarbete, ibland på ett sätt som dessa platser var avsedda att användas 
men ibland ser aktörer helt andra möjligheter i dem. Men likväl som platser och deras utformning 
påverkar aktörerna så påverkas även aktörernas användning i sin tur platserna. Med empiriska exempel 
i form av t.ex. kartor och fotografier kommer vi att diskutera hur man kan studera olika aktörers 
vardagsliv.  

Litteratur inför individuellt pm 2 
Gustafson, Katarina. 2003: Childrens’ identity-work and the social geography of the school. Paper 

presented at the Association of American Geographers Annual Meeting, New Orleans, USA, 4-8 
March 2003.  

Referenslitteratur: 
Gustafson, Katarina. 2004: “Välkommen till vårat fotoalbum!” Barns identitesarbete på skolgården. I 

Melander, Pérez Prieto & Sahlström (red.) Sociala handlingar och deras innebörder: lärande och 
identiteter.  
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Inför individuellt arbete 

Genom dialog med dina kurskamrater och kursledaren tar du nu ställning till hur du kan använda de 
skriftliga texter i förhållande till en konkret frågeställning. Det krävs att du använder de texter du läst 
och systematiskt studerat utifrån en textläsningsmodell, genom individuellt arbete och i de 
diskussionsfora du medverkar i. 

Det viktiga är att tydliggöra följande: 
• Vilken sorts fråga är det du ställer? 
• Hur har du tänkt besvara frågan? 
• Vilken metod kommer du att använda för att inhämta data om din fråga – dvs. – hur går du 

tillväga? 
• Vilken/vilka teori/teorier kommer du att använda som verktyg i ditt arbete med att besvara 

frågan. Tala om det kort i början av ditt pm. 
• Hur strukturerar du din tid? 
• Skriv en kort introduktion, teoribas, frågeställning, analys/tolkning, slutsatser, avslutning 

Så här kan du gå till väga om du vill. Använd gärna de texter du läst och lärt av tidigare (termin 2s 
textläsning, klinisk praktisk övning, tentamensuppgift och nu texter från termin 3 och dina egna pm) 
som underlag. 

Arbeta fram en analytisk fråga t.ex. ”Hur kommer det sig att läkaren talar trots att sjuksköterskan 
förberett samtalet?” 

Frågeställning 
Frågan som du inledningsvis ställer kan vara analytisk och reflekterande, formulerad utifrån de 
funderingar som väckt frågan, t. ex: 

− Hur kan det komma sig att studenten aldrig deltar i samtalen under ronden? 
− Hur kan det komma sig att man endast pratar om urin och avföring inom sköljrummets 

väggar? 
− Hur kan det komma sig att det utvecklas teorier om omvårdnadsbaserad vård i ett 

högteknologiskt modernt sjukvårdssystem? 
Beskriv, ställ en fråga – hur kommer det sig att…, välj en eller flera grundvetenskaplig teori/er och 

begrepp. Analysera med hjälp av teori och begrepp den empiri du har dvs. besvara er fråga. Lägg inte 
in ”svaret i frågan”. Diskutera olika teorier i förhållande till din frågeställning.  

Du ska skriva en analytisk pm. Analytiska och reflekterande frågor utgår från teori om något. Detta 
sätt att förhålla sig till teori har sitt ursprung i den första kunskapsnivån och studierna bedrivs ”med 
kunskap och reflektion utifrån själva konsten att utöva omsorg, omvårdnad och pedagogik”. 

Undvik att ta hjälp av normativ/stipulativ teori som ger förslag på hur man kan utföra det som 
ligger i din frågeställning på bästa – bra sätt. Vad du tycker är bäst kan du istället kommentera i slutet 
av ditt pm under rubriken avslutning. 
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PM-skrivande 
Börja med en beskrivning av situationen som gett upphov till din fråga. Rita gärna om det underlättar 
en beskrivning av det som bildar bakgrund till din formulerade fråga.  

Välj några teorier som du finner relevanta från kurslitteraturen med vilka du kan analysera din 
beskrivning och besvara frågan. Visa att du behärskar kursens litteratur. Skriv varför du väljer att 
stödja ditt resonemang på just den teori du valt och inte annan teori. Skriv till sist en diskussion och 
några avslutande ord. Använd dig gärna av en kort introduktion, rubriken teoribas, frågeställning, 
analys/tolkning, slutsatser, samt avslutning när du skriver ditt individuella pm.  

Under rubriken avslutning får du gärna spekulera kring hur man bäst skulle kunna göra, hur man 
inom de strukturella ramarna som finns och inom vad som är möjligt för att skapa ett bra samtal. Detta 
på det sätt du tycker att det verkar bäst. Men glöm inte att normativa förslag om hur ett bra samtal bör 
vara kan bara utarbetas efter det att man har en beskrivning som besvarar frågor om varför det 
kommer sig att det är på det viset.  

Frågan, reflexioner, metoddiskussion och analys sammanställs i en skriftlig rapport på ca. 8 A-4 
sidor (med försättsblad och referenslista, ex. bilagor).  

Är frågan empiriskt förankrad? 
Används teori som grund då frågan diskuteras och analyseras? 
Finns en analys som… 
a)… är en teoretisk diskussion utifrån en fråga (analytisk)?  
t. ex. ”hur kan det komma sig att…” 
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Individuell examination 

Inom kursen genomförs en individuell examination. I denna individuella övning ska du som 
studerande använda en eller flera av de teorier, begrepp, metoder och tillvägagångssätt som du studerat 
under kursen. När det gäller att samla din empiri har du valfrihet. Du kan antingen välja att gå ut 
och observera en samtalssituation t.ex. på en vårdavdelning alternativt utnyttja databasen 
Vårdbas. Om du väljer Vårdbas får du själv välja ut en inspelad situation som du sedan analyserar. 

Om du istället väljer att gå ut i ”verkligheten ” för att observera så ingår andra personer i studien, 
t.ex. patienter, personal eller dylikt. Glöm inte att fråga deltagarna om tillstånd och även be om 
tillstånd via ansvarig chef. Alla deltagare ska informeras om deras rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande – utan att för den skull riskera att utsättas för negativa följder. Om du väljer att gå ut och 
observera så finns det ett informationsbrev om övningen som du ska ta med dig till resp. ansvarig chef. 
Brevet läggs ut i samband med introduktion till individuell övning. Brevet finns också att hämta hos 
kursledaren. 

Under kursen har du läst om två olika teorier kring kommunikation. Du känner nu till Bourdieu: 
Rätten att tala. Det är en vetenskaplig teori om att tala med olika begrepp (habitus, fält, dispositioner 
etc.). Ett exempel: Om du t.ex. studerar en av situationerna i Vårdbas så kan du analysera vad som 
händer med ”Skeptron” mellan dem som samtalar. Vem har ”Skeptron”? Varför? Ändras – förflyttas 
”Skeptron” mellan dem som samtalar? Hur skulle detta kunna tolkas utifrån samspel och reproduktion 
dvs. utifrån vald litteratur/teori av Bourdieu, Broady och Callewaert? 

Eller vad händer med ”Skeptron” på ronden/rapporten på en vårdavdelning? Om du väljer att gå ut 
och observera så bör samtalen antecknas för hand. Ytterligare exempel på ett samtal kan vara, en 
undervisningssituation, ett samtal mellan patient och läkare/sjuksköterska eller en 
handledningssituation/introduktion av en ny sjuksköterskestudent. Hur kan detta förstås och förklaras 
mot bakgrund av en analys av deras strukturella positioner, till exempel genom pedagogisk filosofiska 
reflektioner och/eller att använda begrepp från teorierna som positioner (plats i det medicinska fältet) 
dispositioner (kapitalformer) och positioneringar (förhållningssätt/synsätt).  

Du har också läst annan vetenskaplig teori som diskuterar om tala är medfött (Chomsky t.ex. som 
kompetens), om tala som struktur (Saussure) eller om tala är något man gör i praktiken. Du har övat 
dig på att göra konversationsanalys och studerat turordning. Om du väljer att genomföra din praktiska 
övning med hjälp av Vårdbas och CA  har du möjligheter att genomföra din analys utifrån: 

− hur de deltagande i samtalet konstruerar (och konstrueras till) deras interaktionella 
identiteter.  

− hur det interaktionella arbete som de observerade gör kan förklaras. 
Vad du än väljer för perspektiv för din observation så rekommenderas att du fokuserar på en viss 

aspekt av samtalet. Du ska själv formulera en fråga utifrån det du observerat Du ska använda de teorier 
och begrepp för att analysera och diskutera. På så sätt ska du försöka att besvara din frågeställning.  
Leta efter likheter, skillnader eller avvikelser i det du observerat. Finner du något mönster som du kan 
koppla till teorigrunden? 

Du kan fokusera på strukturella aspekter eller interaktionella aspekter . Om du vill kan du pröva på 
att kombinera båda perspektiven. 
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Sammanfattningsvis - fundera över vilken betydelse de teorier du studerat har gällande det du 
undersöker och analyserar. Analysera insamlade data utifrån något av förslagen för att besvara din 
fråga. Det viktigaste är att man tar sin utgångspunkt i empiri, d.v.s. – att man studerar något och ställer 
en fråga utifrån en praktisk verklighet.). Du observerar och beskriver, i detalj och så noggrant som 
möjligt, de av dig valda aspekterna. 

Den praktiska övningen sammanställs individuellt i en rapport om ca 5-6  sidor. Vilket fenomen 
som studerats ska vara tydligt beskrivet samt likaså vilken/vilka teorier du använt i analysen. På 
försättsbladet ska ditt namn, kurs, Pedagogiska Institutionen – Sjuksköterskeprogrammet samt 
kursledarens namn framgå. Rapporten avslutas med en referenslista. Om du genomför en CA ska 
även transkriptet bifogas. Glöm inte ge din pm en rubrik. 

Lycka till med ditt arbete med din individuella examinationsuppgift! 
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Examination 

Examination sker fortlöpande där det individuella arbetet är en viktig bas i examinationsformen 
och som resulterar i de tre individuella pm som varje student lämnar in. Uppgift om betyg läggs ut 
inom tre veckor efter slutseminariet.  

Samtliga uppgifter och deltagande i litteratur- och examinationsseminariet är obligatoriska. 
Seminarierna är en reflekterande konversation i syfte att förbättra. Vad är det varje författare vill 

säga och på vilka grunder vilar hennes/hans argument? Kan man följa författarens resonemang? 
Granska tankegångar påett sakligt sätt. Ta i tur och ordning upp det som är bra i det pm du läst till 
innehåll och form. Koncentrerar dig sedan på innehållet för att reflektera över vad innehållet säger och 
vad det inte säger men som det skulle kunna säga. Accepterar du författarens argument? Besvarar 
författaren sin fråga? 

Examinationsseminarium 
Inför examinationsseminariet skall du som student opponera på en annan students pm. Inför seminariet 
läggs en lista ut där du ser vem du skall opponera på.  

Vid examinationsseminariet öppnas ett forum under dagen där diskussioner förs enligt turordning. 
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Övrig information 

Adresser, tlf-nr/fax-nr & e-postadresser  
Examinator  
Docent Karin-Anna Petersen E-post: karin.anna.petersen@ped.uu.se 
Pedagogiska Institutionen  Telefon: 018 - 471 16 08 
Uppsala Universitet  Fax: 018 – 471 16 51 
Box 2109 
S-750 02 Uppsala 

Doktorand/vik. adjunkt  
Ingegerd Gunvik Grönbladh E-post:  
   ingegerd.gunvik-gronbladh@ped.uu.se 
Pedagogiska institutionen  Telefon:  018 - 471 16 54 
Uppsala universitet  Fax:  018 - 471 16 51 
Box 2109   Mobil:  073-963 64 90 
S-750 02 Uppsala 

Vid frågor om registrering och inrapportering kontakta  
Projektadministratör 
Lena Larson   E-post: lena.larson@ped.uu.se 
Pedagogiska institutionen  Telefon:  018 – 471 16 10 
Box 2109   Fax: 018 – 471 16 51 
S-750 02 Uppsala 

Vid övriga frågor kontakta kursledaren 

Pedagogiska institutionens hemsida: http://www.ped.uu.se/ 
Studentportalen, Pedagogiska institutionen: http://student.ped.uu.se 
Uppsala universitet http://www.uu.se 
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Instruktioner för användandet av 
studentportalen 

• Du börjar med att gå in på www.student.uu.se. Logga in på Webbpost med 
det konto du fått från UpUnetS. Här kan du bland annat välja att 
vidarebefordra din e-post till ett annat e-post konto. Inloggningen på 
Webbpost måste göras för att rätt e-post adress skall komma in till vår 
studentportal. 

• Gå in på http://student.ped.uu.se – OBS! Inget www i adressen. 

• Välj Logga in i den röda menyn. Här loggar du in med det användarnamn 
och lösenord du fått från Pedagogiska institutionen. 

• Välj termin och kurs, klicka på ok. 

• Nu är du inne på sidan för din kurs. Det som ligger här berör endast denna 
kurs.  
I menyerna till vänster hittar du Kursplan, Schema, Kurslitteratur, 
Forum, Sidor och utlagda Dokument samt vilken/vilka Lärare som 
undervisar på kursen. 

•  Under rubrikerna Sidor finns webbsidan Texter/Ljudfiler – här läggs alla 
föreläsningar ut. 

• Under rubriken Forum finns ett antal diskussionsfora utlagda. En del är 
knutna direkt till ett kurstillfälle, men det finns också ett forum för 
allmänna diskussioner där du kan diskutera med din lärare eller andra 
studenter.  

• Under länken Dokument ligger olika kursinformationsdokument samt de 
PM som du och övriga studenter skickat till läraren inför 
diskussionsseminarium och oppositioner. 

• Får du problem vid inloggning eller användandet kontakta kursledaren 
eller kursadministratören. Kontaktvägar finns i Studiehandledningen. 

Välkommen till kursen! 
 
 

Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 
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GRUNDUTBILDNINGEN – UPPDRAG FRÅN 
MEDICINSKA FAKULTETEN TILL PEDAGOGISKA 

INSTITUTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET – 
PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VÅRD OCH 

OMSORG 
På uppdrag från Medicinska Fakulteten ansvarar Pedagogiska institutionen vid 
Uppsala universitet för 20 poäng inom sjuksköterskeutbildningen.  

Pedagogik 20 poäng på A-nivå i sjuksköterskeprogrammet överfördes till 
pedagogiska institutionen 1998 och blev i sin helhet överfört vårterminen 2002. 
Under perioden 2000-2003 fanns två parallella versioner av 
sjuksköterskeprogrammet. Dels det gamla sjuksköterskeprogrammet som 
avslutades i juni 2003 och dels ett nytt som påbörjades höstterminen 2000. 

Pedagogikkursen på 20 poäng blev helt genomförd januari år 2002. Det ingår 
varje termin cirka 350 studenter i delkurserna, totalt 700 studenter per år. Under en 
övergångsperiod är det cirka 500 studenter, som läser pedagogik samtidigt per 
termin, totalt 1000 studenter per år.  
De tre utarbetade och genomförda delkurserna vid sjuksköterskeprogrammet är: 

- 2SJ210 Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A:1,2. Om 
pedagogik som konst, praktisk teori och vetenskap, 10 p 

- 2SJ405 Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A: 3. Samspel, 
kommunikation, förändring och reflektion, 5p 

- 2SJ605 A: 4. Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg i det 
professionella arbetet, 5p 

Planeringsarbetet av sjuksköterskeprogrammets kursutbud har pågått i sex år. Till 
programmet är en studierektor, först Ingrid Heyman, perioden 1998-2000, sedan 
fram till mars 2005 Karin Anna Petersen. Dessutom är två adjunkter, Lizbeth 
Engström och John Davies knutna till programmet (som dessutom är leg. 
sjuksköterskor). Studierektor från mars 2005 är Pia-Maria Ivarsson. Flera av 
institutionens doktorandstudenter, Ingegerd Gunvik Grönbladh, Anna Maria Ahlén, 
Cathrin Martin, Katarina Gustafson samt forskarassistent Fritjof Sahlström 
medverkar också i undervisningen. Institutionens professorer, professor emeritus 
Urban Dahlöf, ämnesföreträdare professor Sverker Lindblad, professor Donald 
Broady och professor Ulf P. Lundgren har tagit del av undervisningen liksom flera 
interna och externa docenter och lektorer. Det gäller framför allt Jan-Olov Hellsten, 
Ulf Ohlsson, Ingrid Heyman, Boel Englund, Emmy Brandt Jörgensen, Birthe 
Hedegaard Larsen, Jette Steensen, Camilla Rindstedt, Joyce Kemuma och Johan 
Liljestrand. Sedan vårterminen 2002 är även professor emeritus Staf Callewaert 
mera kontinuerligt knuten till sjuksköterskeprogrammet i syfte att undervisa, 
planlägga och forskningsanknyta ämnet. 

Medicinska Fakulteten, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk 
immunologi – enheten för radiologi tillfrågade, inför återinförandet 2002 av 
röntgensjuksköterskeprogrammet, Pedagogiska institutionen om att ansvara för 10 
poäng pedagogik i röntgensjuksköterskeutbildningen. Innehållsmässigt önskades: 
Omvårdnadsorienterad kommunikation, Reflektion, Handledning, Organisation, 
Ledarskap och Konflikt- och problemlösning. Kurserna delades in i 2x5 poäng och 
är på A-nivå. Första pedagogikkursen blev vårterminen 2003 och andra kursen 
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vårterminen 2004 med 20 studentplatser per kurs. De delkurser som är utvecklade 
för röntgensjuksköterskeutbildningen ser ut som följer: 

- Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg, A 1: 5 poäng: 
Kommunikation, reflektion och handledning, Pedagogic towards medicine, 
nursing and caring, A: 1, 7,5 ECTS credits: Communication, reflection and 
supervision.  

- Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg, A:2, 5 poäng: Pedagogik i 
organisation och ledarskap, Pedagogic towards medicin, nursing and 
caring, A:2, ECTS credits: 7,5: Pedagogic in organization and leadership 

Ytterligare har det utvecklats ett internationellt samarbete omkring ett EU-projekt, 
som adjunkt, leg. sjuksköterska och antropolog, John Davies står för, där 4 
studenter per år kan delta under deras valbara kursperiod: 

- 2SJ505 Patient Education in Trans-Cultural Settings (PETRANS) 5p 

Forskningsanknytningen till programmet sker i samband med aktiviteterna i UPP4- 
gruppen, numera ESEP5- gruppen, som är en seminariegrupp för lärare och 
doktorander särskilt knutna till sjuksköterskeprogrammet, med professor emeritus 
Staf Callewaert och docent, adj.professor Karin Anna Petersen som vetenskapliga 
ledare och lärare. ESEP-gruppen samarbetar med SEC6-gruppen omkring 
seminarieverksamhet. Där läses samhällsvetenskapliga texter som presenteras och 
diskuteras av deltagarna. Där ges också möjlighet att lägga fram egna 
forskningsarbeten samt att få individuell handledning. Dessutom genomförs en 
komparativ studie vilken är finansierad av utbildningsvetenskap; LÄROM7 under 
professor Sverker Lindblads ledning i nära relation till sjuksköterskeutbildningen, 
och forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Den senare 
forskningsgruppen leds sedan hösten 1990 av professor Donald Broady. Den fick 
sitt nuvarande namn våren 1992 och flyttade hösten 1997 från Lärarhögskolan i 
Stockholm till Uppsala universitet. Under denna grupp försöker 
sjuksköterskeprogrammet nu att bygga upp ett forskningsprogram med fokus på 
hälso- och sjukdom. Coordination Health and disease (Hälsa och sjukdom) under 
ledning av Karin Anna Petersen och Staf Callewaert samt till programmet knutna 
doktorander.  
De utarbetade och genomförda D- och doktorandkurserna i regi av 
sjuksköterskeprogrammet vid UPP/SEC-seminarierna sedan 2002 är: 

- Bourdieus intervjumetodik, 5 poäng. Bourdieu’s interview method, 7,5 
ECTS 

- Språket och kroppen, 5 poäng. Language and Body, 7,5 ECTS 
- Bourdieus praktik- och språkteori, 5 poäng. Bourdieu’s Theory of Practice 

and Language, 7,5 ECTS 
- Bourdieus sociologiska metod, 5 poäng. Bourdieu´s Craft of Sociologi, 7,5 

ECTS 
- Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap, 5 poäng. 

Culture and agency. About Margaret S. Archer’s authorship, 7,5 ECTS  

                                                 
4 UPP:Utbildning – Proffession – Praktik 
5 ESEP: Ethos in Society, Education and Practices 
6 SEC: Sociology of Education and Culture 
7 LÄROM – Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. 
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- Professionernas uppkomst och utveckling 5 poäng Genesis and structure of  
professions, 7,5 ECTS 

- Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och Foucault, 2 poäng. 
Analyses of medicin and the clinic. Discourse analysis and critical realism, 
with focus on Canguilhem and Foucault, 3 ECTS 

- Vetenskap om vetenskap, 5 poäng. Science on science, 7,5 ECTS 
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Aktuella forskningsprojekt knutna till 
Sjuksköterskeprogrammet 

Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering av yrkesidentitet under 
omstrukturering 

Karin Anna Petersens forskningsprojekt 

Inledning 

I fokus för detta forskningsprojekt är sjuksköterskeutbildningar som en 
professionsutbildning inom högskolans ram i Sverige och inom Amtsligt och  
Centre för Videragående Utbildning i Danmark, CVU Sjuksköterskeutbildningarna 
befinner sig i förändring som är viktig att lära känna väl. Denna förändring kan ses 
ur tre olika synvinklar: För det första befinner sig sjuksköterskeyrket i en 
professionaliseringsfas, där man strävar efter att utveckla och säkerställa 
yrkeskompetens och förstärka och befästa yrkets ställning som profession. För det 
andra sker inom vården en omstrukturering med förändrad arbetsorganisering och 
ändrade relationer till klienterna. Och för det tredje har rekryteringen till 
sjuksköterskeyrket blivit allt viktigare att säkerställa med tanke på såväl yrkets 
professionalisering och vårdens omstrukturering.  

Syfte 

Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att undersöka rekryteringen till 
sjuksköterskeutbildningar av olika slag och vad detta innebär för verksamheten 
inom sjuksköterskeutbildningarna. Detta menar vi är viktigt att känna till för att å 
ena sidan förstå rekryteringen till sjuksköterskeutbildning och å andra sidan att 
genomföra en sjuksköterskeutbildning som tar hänsyn till de studerandes 
förutsättningar och erfarenheter och å andra sidan ta hänsyn till vårdens behov av 
sjuksköterskor. Vi menar att vi måste förstå vad de studerande har med sig i 
bagaget – deras bakgrund och livshistoria samt erfarenheter av sjuksköterskeyrket 
som en viktig förutsättning för sjuksköterskeutbildningarna. Och vi menar att det 
också är viktigt att lära känna hur sjuksköterskeutbildarna hanterar rekryteringen 
relativt sina erfarenheter och bild av det uppdrag som de har.  
Vi söker därvid svar på följande frågor: 

1) Har rekryteringen till sjuksköterskeutbildningarna förändrats sedan 
sjuttiotalet? Har det därvid skett förändringar inom högskolefältet? Vad 
säger oss analyser av rekryteringar i ett historiskt perspektiv om eventuella 
förändringar i de studerandes dispositioner? 

2) Hur ser rekryteringen till olika sjuksköterskeutbildningar ut? Vilka 
dispositioner och vilket kulturellt kapital har olika kategorier av 
sjuksköterskestuderande inom olika utbildningssamordnare? Vad innebär 
det att sjuksköterskeutbildningarna ligger inom eller utanför akademin? 
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3) Hur hanterar sjuksköterskeutbildare rekryteringen till sina respektive 
program? Hur förstår de eventuella förändringar i rekryteringen och vad 
betyder detta för deras uppdrag som sjuksköterskeutbildare? 

4) Hur hanterar sjuksköterskeutbildare pågående omstrukturering av 
utbildningssystemet – dels för eget vidkommande, dels för skolväsendets 
och vårdens omstrukturering och krav på lärarna och sjuksköterskorna? 

Att arbeta i dödens närhet 
Lizbeth Engströms forskningsarbete 
Hur sjuksköterskans yrkesutövning och praktik kommit att framstå efter senaste 
årens reformeringar, främst Ädelreformen, är bakgrunden till att en 
observationsstudie kring sjuksköterskans yrkesfunktion inom den avancerade 
hemsjukvården genomfördes (Engström 2001).  

Observationsstudien pekade på två viktiga delar att beakta inom 
sjuksköterskeutbildning. För att kunna hantera de omvårdnadssituationer som 
sjuksköterskan ställs inför inom den avancerade hemsjukvården krävs att hon/han 
dels behärskar avancerad medicinsk sjukvårdsteknik men också att hon/han har 
förmåga att kommunikativt bemöta såväl patient som anhörig (Josefson,1991, Säljö 
2001). Detta att kommunikativt bemöta patient och anhörig, det vill säga att möta 
patienten och den anhörige i samtalet och gå in i det samspel som det innebär, kom 
att te sig som ett övergripande tema i undersökningen. Det visade sig att samtalet 
hade stor betydelse i sjuksköterskornas yrkesutövning inom denna speciella 
vårdform. Sjuksköterskornas stödjande samtal i form av information, upplysning 
ofta i form av undervisning, var det som den anhörige verkade behöva mest för att 
klara vårdsituationen i hemmet. Den anhöriges medverkan i dessa svåra 
vårdsituationer är ovärderlig för att denna typ av vårdverksamhet ska fungera. Den 
anhörige har där en betydligt mer framträdande roll än inom den traditionella 
landstingsvården där den anhörige visserligen finns med, men inte lika tydligt.  

Samhället har i viss mån drivit fram de ökade kraven på anhörigas medverkan i 
sjukvården. Det har skett i och med reformeringarna inom sjukvård och omsorg. 
Hur detta påverkat sjuksköterskornas yrkesroll och praktik ser jag därför angeläget 
att studera. Jag ämnar försöka ta reda på hur sjuksköterskan hanterar dessa 
situationer, där anhöriga finns med på ett konkret sätt i omvårdnaden.  

För att ta reda på hur sjuksköterskan hanterar situationen avser jag att använda 
mig av observation som metod för att studera sjuksköterskans samtal med 
anhöriga. Vidare avser jag att följa upp med intervjuer/samtal med aktörerna för att 
få fatt i hur de uppfattade samtalet (Gustafsson, 1986, Repstad, 1993).  

Att kommunikation, med bland annat information och rådgivning, är en viktig 
arbetsuppgift för sjuksköterskan råder det ingen tvekan om vare sig inom 
utbildning eller yrkesutövning. Jag ämnar försöka ta reda på vad kommunikation i 
detta sammanhang betyder. Därmed är min ambition att jag skall kunna identifiera 
moment som bör beaktas i sjuksköterskeutbildningen, inom pedagogikämnets ram. 
Detta för att i någon mån förbereda sjuksköterskan inför framtidens vård- och 
omsorgssituation. 
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Vårdbas 
Ansökan om projektmedel för forskningsanknytning av de praktiska vårdyrkenas 
utbildningar av Fritjof Sahlström, Lizbeth Engström och Karin Anna Petersen 
Syftet med den här ansökan är att i vår egen forskningsmiljö och i samarbete med 
andra forskargrupper upprätta en digital och till vissa delar på nätet tillgänglig 
databas bestående av utskrifter, ljud- och filminspelningar som är av direkt 
relevans för undervisning inom de praktiska vårdyrkenas utbildningar, och som kan 
göras tillgängliga  för lärare och studenter för användning i anknytning till 
undervisning och examensarbeten. 

Projektet siktar mot att bygga upp pedagogik med inriktning mot vård och 
omsorg, med inriktning mot en nära sammanflätning av både kliniska och 
teoretiska lärprocesser. Projektet är också ett led i arbetet med att utveckla 
samarbetet med de kliniska adjunkterna, samt med det kliniska träningscentrat 
inom vårdyrkenas praktiska utbildningar. Projektet är förankrat i två 
forskningsmiljöer: Utbildning-Kultur-Interaktion-Karriär UTKIK vid Pedagogiska 
Institutionen, samt inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 
SEC,) Coordination Health and disease (Hälsa och sjukdom): Karin Anna Petersen, 
Staf Callewaert.  

Vid pedagogiska institutionen bedrivs sedan en längre tid tillbaka en både 
nationellt och internationellt erkänd forskning om interaktion i pedagogiska 
sammanhang (se t ex Sahlström, in press; Lindblad & Sahlström, 2001 för några 
exempel). De datamaterial som använts för den teoriutveckling som gjorts har i 
första hand insamlats inom skolans ram, inom forskningsprogrammet UTKIK. 
Denna forsknings teoretiska relevans är dock inte begränsad till skolan – något som 
vi bland annat erfarit i samband med kurserna i pedagogik inom 
sjuksköterskeprogrammet. Där har det visat sig vara av stort värde att kunna 
presentera ett kvalificerat och forskningsförankrat perspektiv på interaktion. 

Dock vore det av stort värde att utveckla den undervisningen, som idag berör 
ca. 400 studenter per termin, på ett sådant sätt att vi i exemplifiering och för 
studenters uppgifter kunde använda oss av en interaktionsdatabas bestående av 
inspelningar av, och utskrifter av dessa inspelningar, interaktion i olika typer av 
sammanhang med direkt relevans för vårdyrkenas utbildningar. Att göra detta har 
ett dubbelt syfte: dels kommer det att på ett positivt sätt utveckla vårdyrkenas 
studenternas intresse för och förståelse av interaktion, dels kommer det göra det 
möjligt för forskningsmiljön UTKIK att rekrytera studenter till uppsatsskrivande 
och därmed på sikt medverka till att bygga upp en forskningsmiljö med fokus på 
interaktion i vårdyrkenas pedagogiska kontexter. 

För att göra detta krävs inledningsvis att befintliga datamaterial vid 
Pedagogiska institutionen inventeras, att publicerad forskning om interaktion med 
relevans för vårdyrkenas utbildningar gås igenom och inventeras med avseende på 
representerade data, och att de kontakter som finns inom forskningsprogrammet 
UTKIK till institutioner där forskning i vårdkontexter bedrivs utnyttjas för att få 
tillgång till såväl utskrifter som urval av inspelade material. I nästa steg krävs att 
detta material bearbetas på ett sådant sätt att det forskningsetiskt blir rimligt att 
göra materialet tillgängligt, och att detta material förbereds för och publiceras på 
ett sådant sätt att det är tillgängligt för studenterna vid Pedagogiska institutionen. I 
detta arbete kommer vi dels att utnyttja våra kontakter vid Viborg Sygeplejeskole i 
Danmark, och samarbeta med School of Nursing Deakin University Melbourne, 
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Australia om en förenad Master of Health Science, Nursing program som är 
internet deltids- och distansstudier och vid Tema Barn vid Linköpings Universitet. 
I samtliga dessa miljöer finns en betydande erfarenhet av att ägna sig åt nätbaserad 
åtkomst av undervisningsmaterial.  

Internationellt samarbete mellan Deakin-Viborg 
Det samarbetas också internationellt med ett Masterprogram, Deakin/Australien, 
Master of healt Science (Nursing). Utbildningen byggs upp via nätet. Ett 
lärarkvalificering- och curriculumutvecklingsprojekt i Viborg Amt/Dk i samarbete 
med Köpenhamns Universitet, Institut för Filosofi, Pedagogik och Retorik. Genom 
detta samarbete har doktorandstuderande deltagit i kurserna. 

Det är vår förhoppning att vi med tiden kan utveckla ett tätare samarbete och 
erbjuda också en engelsk tillvalskurs som supplement till mastersprogrammet vid 
deakin University, Melbourne. 


