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1 Inledning 
 

Den pre-hospitala vårdens roll har förändrats mycket under de två senaste de-

cennierna bl.a. på grund av utvecklingen av hälsovårdstjänster samt förändringar 

i demografin. Tidigare låg dess fokus på en snabb bedömning av patienten var-

efter hen transporterades till det närmaste sjukhuset. Idag är den pre-hospitala 

vården en viktig integrerad del av hela sjukvårdssystemet då den möter kritiskt 

insjuknade patienter och avancerad vård kan inledas utanför sjukhuset. Idag 

krävs det att aktörer inom den pre-hospitala vården bl.a. kan undersöka och be-

döma patientens tillstånd, arbeta i mångprofessionella team, resonera kring olika 

vårdalternativ så som möjligheten för patienten att stanna hemma med anvis-

ningar, samt att bestämma korrekt vårdanstalt för patienten. Det behövs 

mångsidig klinisk kunskap och förmåga till resonemang och beslutsfattande för 

att kunna bemöta en stor variation av olika patientgrupper. Den pre-hospitala vår-

den sker i olikartade och ofta svåra miljöer, i alla slag av väderlek och ibland långt 

ifrån sjukhus samt tilläggsresurser. Miljön och arbetsprocesserna skiljer sig från 

vården på sjukhuset. Den pre-hospitala vården är en omogen del av hälsovården 

då det kommer till forskning. Trots att det skett framsteg kring forskningen inom 

den pre-hospitala vården, finns det ännu utmaningar som t.ex. det faktum att 

många patienter inte har möjlighet att ge samtycke till forskning och forskares 

ringa erfarenhet av den pre-hospitala vården. Det är nödvändigt att fortsätta ut-

veckla forskningen inom den pre-hospitala vården för att uppnå en evidensnivå 

som är likvärdig andra delar av hälsovården (Söderholm et al., 2019).  

 

Utbildning inom medicin och vård förändras konstant och påverkas bl.a. av miljön 

i hälsovården, arbetsrollernas förändrade karaktär, samhälleliga krav och förvänt-

ningar, forskning och diverse pedagogiska metoder. Patientsäkerheten är viktig 

och det finns etiska problem med att i utbildningen använda patienter. Med hjälp 

av teknologi som t.ex. digitala spel, mobiler och datorer kan man bl.a. införskaffa 

baskunskaper, förbättra kunskaper i beslutsfattande och anpassning till kritiska 

situationer, teamarbete och psykomotoriska färdigheter (Guze, 2015). Utbildning 

i medicin och hälsovård har utvecklats mot en mer “learner centered” modell där 

studenten står i centrum av lärandet. Som ett alternativ till ansikte mot ansikte-

möten med patienter har man i flera år tytt sig till simulering (Zapko, Ferranton, 
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Blasiman & Shelestak, 2018). Inom hälsovården har man sedan länge implemen-

terat simulering som en del av utbildningen (Guckian, Eveson & May, 2020). Si-

muleringsundervisning är en utbredd metod för lärande och har ökat i popularitet 

de senaste åren. Simuleringens grundtanke är att ersätta autentiska erfarenheter 

och händelser i patientvården med handledda scenarier i en trygg lärande-

miljö. Målet är med andra ord att skapa en verklighetstrogen miljö där individen 

tryggt kan lära sig. Simuleringstillfällen kan anordnas i specifika simuleringscen-

ter eller genuina kliniska miljöer, med äkta utrustning och team som fungerar till-

sammans i vardagen (Rosenberg, Silvennoinen, Mattila & Jokela, 2013). 

 

Flera faktorer har lett till en ökad användning av simulering så som en oro för pa-

tientsäkerheten samt framstegen i lärandesteorier. Förr ansåg utbildare i hälso-

vården att det var möjligt att utbilda kunniga vårdare genom att utsätta studenter 

för verkliga kliniska situationer. Därefter insåg de att studenterna trots detta sak-

nar färdigheter i kritiskt tänkande, vilket de behöver för att kunna arbeta i en kom-

plex klinisk miljö (Jeffries, 2005). För studenter kan det vara svårt att kombinera 

kritiskt tänkande, teoretisk kunskapsbas och krävande praktiska färdigheter, men 

de är ofta nyfikna och motiverade att lära sig (Mawirther & Garofalo, 2016). Ge-

nom att förse studenter med simuleringsundervisning har man på ett tryggt sätt 

kunnat utsätta studenter för akuta situationer och gett dem möjligheten att för-

bättra sina färdigheter i kritiskt tänkande (Jeffries, 2005).  

 

Teorier om vuxenutbildning stöder användning av simuleringsundervisning. Det 

visar sig att vuxenstudenter ofta föredrar att lära sig genom erfarenhet och den 

främsta motivationen är ett behov av kunskap som kan utveckla deras färdigheter 

(Ostergaard, Dieckmann & Lippert, 2011). Simulering är en studentcentrerad ut-

bildningsmetod och den möjliggör aktivt lärande samt samarbete studenter emel-

lan. Med simulering kan man hjälpa studenter att inse hur de beter sig i oväntade 

situationer. Den ger studenten en möjlighet till reflektion över hur hen tillämpar 

sin kunskap och vilka åtgärder hen behöver utveckla eller förbättra. Simulering 

används som en didaktisk metod för att stöda problemlösning och minska på stu-

denters möjliga rädsla över att ”vad om något händer?” Utveckling av simule-

ringsundervisning förser utbildningsinstanser med en mer komplicerad bild över 

studenters kunskaper i en kontrollerad omgivning i motsats till den kliniska miljön 
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(Mawirther & Garofalo, 2016 s.133). Hittills har det varit utmanande att hitta me-

toder för att generellt mäta läranderesultat av simuleringen. Metoderna borde ta 

i beaktande både studenters prestationer samt hur patienter vårdats. Studier om 

studenters tillfredställelse har inte klart och tydligt visat simuleringens effekt på 

läranderesultaten. Eftersom simulering används flitigt som en utbildningsmetod 

är däremot viktigt att beakta studenters synpunkter och komplettera deras åsikter 

med utbildarnas. Detta är viktigt för att utveckla och förbättra simulering som en 

undervisningsmetod (Tosterud, Hedelin & Hall-Lord, 2013).   

 

Trots att simulering visat sig vara en populär utbildningsmetod, både utomlands 

och i Finland, behöver även den prövas och kritiseras. Det är viktigt att forska om 

studenters tillfredsställelsenivå, eftersom en hög tillfredställelse kan öka studen-

ters engagemang, effektivera lärande och slutligen deras kompetenser samt 

vårdkvaliteten (Olaussen, Heggdal & Tvedt, 2020.) Tidigare forskning visar att 

självförtroende har ett samband med positiva resultat vid simulering samt att en 

ökning i självförtroendet leder till en förbättring i kritiskt tänkande, ledarskaps-

kompetenser, identifikation av kunskapsluckor, att lära sig av misstag och bered-

skap att möta oväntade händelser (Durham, Cato & Lasater, 2014).  

 

Som förstavårdare upplever jag att simulering är en väsentlig del av förstavårdar-

utbildningen. Det är en trygg metod för att öva på mångsidiga och krävande situ-

ationer inom vården. Det är en lämplig metod för att introducera nya studenter till 

bl.a. utrustning, undersökning och vård av patient, kommunikation, ledarskap 

samt teamarbete. Simulering ses oftast som en effektiv metod för lärande och 

den kan frambringa positiva känslor av framgång och öka ens självsäkerhet i att 

fungera i akuta miljöer. Den ger goda möjligheter till självreflektion och bedöm-

ning av prestationer. Via simulering kan man lära sig att känna sina medstudenter 

eller kollegor och förbättra samhörighetskänslan. Den kan även öka motivationen 

för studier och intresset för ens huvudämne. Simulering kan även utsätta en stu-

dent för stress, framkalla negativa känslor och ängslan på grund av misslyckan-

den. Vetskapen om att man blir observerad och bedömd kan kännas ovan och 

skrämmande.  
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Min uppfattning är att studenter är tillfredsställda med simulering och tycker om 

att simulera. Vad gäller självförtroende, är min hypotes att simulering oftast har 

en ökande effekt på den eftersom man kan känna igen kunskapsluckor, få 

konstruktiv respons och man kan se en konkret utveckling av sina kompetenser.  

 

Jag upplever att det är relevant att granska studenternas attityder kring 

simulering, eftersom simulering är en brett använt utbildningsmetod och det finns 

få finska undersökningar om studenters upplevelser om tillfredställelse och 

självförtroende. Studien kan ge Arcadas förstavårdarlinje en inblick i hur deras 

simuleringsundervisning uppfattas av studenterna. I och med att jag har studerat 

förstavård och arbetar som förstavårdare, har jag ett personligt intresse av att 

bidra med denna avhandling till detta fält som har gett mig så mycket. Syftet med 

denna avhandling är bidra till forskning inom den pre-hospitala vården genom att 

utforska och beskriva hur förstavårdarstudenter vid yrkeshögskolan Arcada 

upplever simulering, hur tillfredsställda de är med simulering och vad deras 

självförtroende är vad gäller simulering. Forskningen görs kvantitativt via en 

enkätundersökning och har en kombination av mätbara frågor samt öppna frågor.  
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2 Bakgrund och begreppsdefinitioner 
 

Detta kapitel behandlar grunderna kring simulering och dess utveckling, simule-

ringsundervisning och dess utnyttjande inom medicin och hälsovård. Jag kommer 

även att belysa simuleringens process, dess pedagogik och jag lyfter fram 

Kolbs lärandeteori samt hur den anpassas i simulering. 

 

2.1 Simulering 

 

Hur kan hälsovårdspersonal få kunskap och erfarenhet om svårt sjuka patienter 

utan att i onödan utsätta dem för risker? Hur kan vi bedöma enskilda individers 

eller hela personalens kunnande då varje patient är unik? Bland annat dessa 

frågor har varit relevanta för hälsovården i flera år. David Gaba definierar simu-

lering som ”tillräcklig imitation av verkligheten för att åstadkomma ett specifikt 

ändamål. Målet kan vara en bättre förståelse av ett fenomen, studenters eller 

arbetstagares skolning eller testande av deras kunskaper” (Rosenberg, Silven-

noinen, Mattila & Jokela, 2013 s.9). Med simulering kan man sträva efter att 

uppnå ett särskilt förutbestämt mål, träna på tidigare förvärvad kunskap el-

ler träna praktiska färdigheter. Simulering används för att lära ut baskunskaper 

samt avancerade kliniska kunskaper, särskilt akuta kliniska pro-

blem som t.ex. säkring av andningsväg (Laschinger et al., 2008). Idag använder 

instanser inom bl.a. anestesiologi, intensivvård, neonatologi och förstavården si-

mulering för att träna mångprofessionellt (Rosenberg et al., 2013). 

 

”Aldrig mer för första gången” (med patienter) är ett viktigt motto i dagens simu-

leringsutbildning (Rosenberg et al., 2013, s.10). Det syftar till att man inom vård-

branschen strävar till att minimera vårdåtgärder åt patienten som begås utan till-

räcklig erfarenhet och därmed minskar risken för att man skadar patienten. Enligt 

Rosenberg et al (2013) kan man genom en mångsidig tillämpning av simulering, 

t.ex. i utbildningen eller på praktik, nästan helt och hållet undvika skador på pati-

enten trots att man saknar erfarenhet eller kunskap. Simulering ger breda möjlig-

heter åt grupper inom hälsovården. Man kan öva systematiskt på både rutin-

ingrepp och mer ovanliga samt oväntade händelser. Med simulering kan delta-
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gare förutse kommande komplikationer och förbereda sig för oväntade och kri-

tiska tillstånd. Deltagare kan systematiskt öva och förbättra på sina prestationer 

så att potentiella misstag i vanliga tillfällen minskar. Simulering har haft en stor 

betydelse för att förbättra patientsäkerheten. I slutet på -90 talet förstod man i 

hälsovården att misstag i vården hör till de tio mest allmänna dödsorsakerna för 

patienten och att orsakerna till misstagen förekommer i individuella teamrelate-

rade mänskliga faktorer samt systemfel. Innan dess var hälsovården inte en or-

ganisation med hög reliabilitet (High reliablity organisation, HRO) (Rosenberg et 

al., 2013). 

 

Simulering kan utspelas på flera sätt t.ex. verbal simulering bestående av enkla 

rollspel. Med hjälp av rollspel kan man öva på att undersöka och intervjua en 

patient. På 1960-talet användes skådespelare som patienter för att skapa olika 

patientfall. Metoden var dyr och ovetenskaplig men blev allt mer accepterad på 

1970-talet. På 1960-talet producerades den första Anne-dockan, som senare 

skulle bli en viktig del av utvecklingen av simulering. Anne-dockan utvecklades 

först och främst för att öva mun till mun hjärt-och lungräddning. Laerdal, som kon-

struerade dockan, ville främja övning av räddningstekniker genom att skapa 

en docka med sympatiska drag. Anne-dockan byggdes med en fjädring i bröstet 

för att kunna tåla bröstkompressioner vid övning av hjärt-och lungräddning. Anne-

dockan har med tiden utvecklats från en enkel modell till datorstyrda, mycket re-

alistiska dockor. Dockorna kan styras med datorer och kan bl.a. blinka, pupillerna 

kan utvidgas, de har kännbar puls, synbara andningsrörelser och hörbara and-

ningsljud. Omgivningen runt patienten kan man få att likna en realistisk klinisk 

miljö. Med dockor har man kunnat ersätta traditionella resurser som djur och ka-

daver (Rosen, 2008).  

 

Som en didaktisk metod, är simuleringsundervisning inte något nytt. Sedan 1950-

talet har undervisning inom luftfarten använt sig av simulering (Hallikainen & Vä-

isänen, 2007). Innovationer bl.a. inom flygväsendet, militären och teknologi lade 

grunden till medicinsk eller pedagogisk simulering. Militären hade en stor bety-

delse för överförandet av simuleringsteknologi till läkekonsten. Både militären 

och flygväsendet använde kostnadseffektiva simulatorer i sina utbildningspro-
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gram (Rosen, 2008). Inom medicin, är det främst anestesiologin som implemen-

terat simulering i grundutbildningen samt fortbildningen. Det var den pre-hospi-

tala simuleringsundervisningen som banade vägen för den finländska simule-

ringsundervisningen. Det första simuleringscentret startades år 2004 på Ar-

cada yrkeshögskola. Därefter har medicinska fakulteter och yrkeshögskolor i Fin-

land skaffat utrustning och planerat simuleringsutbildning Hallikainen & Vä-

isänen, 2007). 

 

Med trovärdighet/realism i en simulering (fidelity) syftas hur nära man lyckas re-

producera verkligheten i simulering (Rall, Gaba, Dieckmann & Eich, 2010). Med 

tiden har man lyckats göra simuleringsmiljön mera trovärdig och realistisk, så 

kallad ”High fidelity simulation” (hädanefter HFS). HFS möjliggör mer realistiska 

simuleringstillfällen och de påminner om verkliga kliniska situationer. HFS kräver 

större resurser för att upprätthålla infrastrukturen men även professionella utbil-

dare för att kunna planera och genomföra scenarier, bemästra teknologin och 

stöda deltagarna (Tosterud, Hedelin & Hall-Lord, 2013). Utrustning och utrym-

men varierar och beror på simuleringens mål, målgrupp samt resurser. Den nu-

tida simuleringsdockan är mångsidig och alla livsfunktioner kan observeras ge-

nom att se, lyssna och känna. Man kan t.ex. övervaka dockans hjärtrytm, sy-

resättning, blodtryck, temperatur och flera värden kan regleras via en dator under 

simuleringen. Som undervisningsutrymme fungerar vilken plats som helst, men 

utrymmet bör vara tillräckligt lik den miljön man önskar simulera, t.ex. ett hem 

eller ett rum på sjukhuset. Oftast är utbildarna i ett annat rum, ”cockpiten”, åtskilda 

från studenterna som simulerar. Utbildningsutrymmet skiljs ofta åt från cockpiten 

med en enkelriktad spegel. I simuleringsutrymmet finns ofta kameror, mikrofoner 

och en direkt ljud-och videolänk till ett skilt utrymme, där övriga studenter kan 

följa med övningen utan att störa deltagarna (Hallikainen & Väisänen, 2007). Man 

kan även hålla virtuella simuleringar t.ex. gruppsimuleringar med virtuella rollfi-

gurer via så kallade ”avatars” (Rosenberg et al., 2013). 

 

Genom simulering kan man studera risker för patienten i den pre-hospitala vår-

den. Det är möjligt att framställa realistiska scenarier och utföra trovärdiga öv-

ningar och sedan analysera händelser efteråt genom videoinspelning. Simulering 

kan ersätta metoder för datainsamling som vanligen skulle ske i riktiga kliniska 
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miljöer. Dessa metoder kan vanligtvis kräva hundratals timmar av observation 

innan en specifik situation uppstår. Med hjälp av simulering kan den eftersträvade 

händelsen provoceras fram genast. Detta kan vara viktigt inom den pre-hospitala 

vården, där det är svårt att förutsäga antalet patienter av relevant intresseområde 

för en viss forskning. Simulering kan även medverka till att utveckla pre-hospital-

utrustning och teknologi samt ge värdefull information om hurdan utrustning det 

behövs i framtiden (Söderholm et al., 2019).  

 

Tidigare forskning om simulering i den pre-hospitala vården har ofta fokuserat på 

vissa tekniska färdigheter dvs. tekniker, förmågor eller skicklighet som till exem-

pel olika sätt att hantera patientens luftväg eller hjärt-lungräddning. Under flera 

år låg tyngdpunkten på att utveckla teknologin i simulering för att förbättra trovär-

digheten. Fokus har på senare år skiftat från tekniska färdigheter till mänskliga 

faktorer och ej-tekniska färdigheter som t.ex. teamarbete, ledarskap och kommu-

nikation (Söderholm et al., 2019).  

 

2.1.1 Simuleringens process 
 

Flera forskare beskriver simulering som en social praxis eller ett socialt förfa-

rande. Peter Dieckmann (2009) utvecklade en modell som framhäver de viktiga 

stegen i en simulering i hälsovården. Modellen har framgångsrikt lyckats presen-

tera simulering från en process-orienterad synvinkel. Modellen har applicerats i 

simulering inom flera olika discipliner. Modellen består av sju delmoment; Intro-

duktion, genomgång, teori, scenariots introduktion, simulering, debriefing och av-

slut.  
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Figur 1. Dieckmanns process-orienterade modell (Dieckmann et al., 2009 s.629). 
  

Dieckmanns modell har beskrivits av Rall, Gaba, Dieckmann och Eich, (2010) 

och Dieckmann, Friis, Lippert och Östergaard (2012) och presenteras nedan.   

 

1. I introduktionen (Setting introduction) utvecklas först en utbildningsmiljö, 

kursens innehåll och mål presenteras. Här presenteras generell information 

om hur simuleringen kommer att gå till och vilka regler och förfaringssätt man 

önskar följa.  

2. Under simuleringens genomgång (Simulator briefing), bekantar sig stu-

denten med simulatorn och dess omgivning, t.ex. hur simuleringsdockan fun-

gerar samt vad den kan och inte kan göra. Man bör förklara hur deltagarna 

kan kommunicera med dockan och hur de funktionerar i simuleringsmiljön, 

t.ex. hur de frågar efter tilläggsinformation som inte kan åskådas i simula-

torn. Man demonstrerar hurdan utrustning de har till sitt förfogande och hur 

den används och överlag vilka möjligheter det finns i simulatorn.   

3. I teoridelen (Theory input) kan man diskutera teoretiska begrepp och de-

ras relation till utbildningen t.ex. repetera diagnostik och vård för en specifik 

patientgrupp eller diskutera viktiga teman som man önskar att ska tas i beak-

tande under simuleringen som t.ex. patientsäkerhet.   

4. I scenariots introduktion (Case breafing eller pre-breafing) förses delta-

garna med information om själva händelsen och narrativet. I detta skede för-

söker man motivera deltagarna till en god stämning och man försöker uppnå 

ett så realistiskt scenario som möjligt.   

5. I den egentliga simuleringen (Simulation scenario) deltar studenten och 

upplever en simulering. De flesta simuleringar försöker planeras så att de 

är så realistiska som möjligt, det vill säga de härmar en verklig klinisk situation 
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med uppgifter eller utmaningar för deltagarna. Utbildaren följer ofta en plan 

eller ett narrativ som planerats i förväg men beroende på hur deltagarna beter 

sig och reagerar, kan man även avstå från den originella planen och låta situ-

ationen utvecklas spontant. Målet är att deltagarna utmanas och att de får en 

känsla av att de lyckats och utvecklats under simuleringen. Det är viktigt att 

deltagare under simuleringen utsätts för kliniskt trovärdiga händelser som 

kan uppstå i äkta situationer.  

6. De flesta simuleringar innehåller en debriefing (Debriefing). I debrie-

fingen kan deltagarna samt utbildaren gå igenom scenariot. Debriefingens 

uppgift är att väcka diskussion, reflektion och hjälpa studenterna att förstå 

scenariot. Utbildarens uppgift är att leda diskussionen till de mest väsentliga 

och intressanta delarna av simuleringen. I debriefingen stimuleras deltagarna 

att hitta de underliggande frågorna och komma på lösningar. I debriefingen 

kan man bland annat diskutera om vad som hände i simuleringen, vad som 

gjordes och ge deltagarna möjligheten att återkoppla till scenariot. Deltagarna 

kan titta tillbaka på vad de gjorde, hur de kände sig, vad de gjorde bra och 

vad som kanske behöver utvecklas. Målet är att sporra till självreflektion och 

analysera hur en händelse skedde och de underliggande orsakerna till hän-

delsen. Debriefing kan även överföras till arbetslivet och team inom hälsovår-

den kan använda sig av tekniken efter en svår eller allvarlig händelse. Dieck-

mann anser att studenter kan ha olika mål när de deltar i en simulering och 

man bör reservera tid för debriefingen för att diskutera lärandemålen. Simule-

ring kräver att studenten deltar aktivt. 

 

I simuleringsundervisning är det viktigt att studenterna känner sig trygga och att 

det finns ett förtroende mellan deltagarna och utbildarna. Man bör komma över-

ens om gemensamma spelregler t.ex. att det som sker i simuleringarna inte talas 

om utanför gruppen eller att man inte diskuterar möjliga misstag efter att övningen 

tagit slut. Utbildarna bör ha kompetens i det ämne man ämnar utbilda i samt en 

insikt i simuleringspedagogik (Hallikainen & Väisänen, 2007).  
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2.1.2 Simuleringens begränsningar 
 

Det är vanligt att man i hälsovården diskuterar simuleringens fördelar snarare än 

nackdelar. HFS kräver mycket resurser och involverar modern teknologi, utrym-

men och kunnig personal. Scenarierna kräver planeringstid då man måste beakta 

målgruppen, övningens mål och syfte (Keskitalo, 2015). HFS kräver mångsidiga 

kompetenser av utbildaren. Enligt Dieckmann et al (2012) kan en osäker och 

stressad utbildare, som inte lyckats planera simuleringen eller instruera delta-

garna, vara ett hinder för lärande. Likaså kan problem med tidsplanering, oklara 

lärandemål eller en allmänt dålig stämning med omotiverade deltagare ha en 

ogynnsam effekt på lärandet. En verksamhetskultur som präglas av skam och 

skuld har oftast negativa konsekvenser då deltagare har ett lågt självförtroende 

och inte vågar diskutera. Läraren har även en väldigt viktig roll i debriefingen då 

hen skall leda diskussionen och motivera deltagarna att delta aktivt. Det kräver 

ömtålighet och skarpsinne för att lyckas med detta. Lärarens emotioner eller en 

lärarcentrerad attityd till utbildning, där läraren själv gör största delen av analysen 

och inte ger tillräcklig plats åt studenterna, kan ha en negativ effekt på deltagar-

nas prestationer. Det är därför viktigt att utbildaren har en utbildning i att driva 

simuleringar och har en förståelse om utbildningsteorier. 
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2.2 Simuleringens pedagogik  

 

Kolbs teori om lärande (Experiential learning theory 1984) lär vara bland de mest 

accepterade samt tillvaratagna lärandeteorier. Den inriktar sig på upplevelseba-

serad lärande och den omfattande läroprocessen, alternativt till exempel kogni-

tiva lärandeteorier som inriktar sig på kognitiv utveckling (Long & Gummelt, 

2020). Kolbs teori används ofta som en teoretisk referensram för simuleringsba-

serat lärande. Med lärande som baserar sig på erfarenhet eller upplevelser, av-

ses ett lärande som har sin utgångspunkt i det konkreta erfarna eller det upp-

levda. Kolbs lärandeteori bygger på fyra faser som kräver var sin metod (Seche-

resse, Pansu & Lima, 2020).  

 

De fyra faserna är: 

 

• Konkret erfarenhet (Concrete Experience)  

• Reflekterande observation (Reflective Observation)  

• Abstrakt begrepp-och teoribildning (Abstract Conceptualization)  

• Aktivt experimenterande (Active Experimentation)  

  

I den första fasen, kallad konkret erfarenhet, erfar studenten en konkret situat-

ion. Studenten experimenterar aktivt, vilket åstadkommer en konkret upplevelse 

om vad som händer när man verkar utifrån befintlig kunskap och erfarenhet.   

Den andra fasen kallas reflekterande observation. I denna fas reflekterar studen-

ten på den konkreta erfarenheten, det vill säga vad som hände och vad som 

gjordes.   

I den tredje fasen, abstrakt begrepps-och teoribildning, övergår det som studen-

ten reflekterat över till en begrepp-och teoribildning i form av sammanfattningar 

av enskilda iakttagelser till allmänna begrepp och regler. Studenten formar nya 

tankar och idéer för framtiden.   

I den fjärde fasen, experimenterar studenten aktivt. Nu kan studenten applicera 

det hen lärt sig tidigare och tillämpa begrepp och regler på praktiska uppgif-

ter. Studenten engagerar sig genom konkreta erfarenheter vilket leder till insikts-
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fulla återspeglingar och observationer. Återspegling integreras sedan till ab-

strakta koncept, vilka kan testas och förfinas då man skapar nya erfaren-

heter (Long & Gummelt, 2020). Studenten tillämpar nya idéer efter hen godtagit 

dem och bevarat dem i långtidsminnet (Secheresse et al., 2020).  

 

Konkret erfarenhet samt abstrakt begrepps-och teoribildning är sammankopp-

lade modeller av att förstå en erfarenhet. Reflekterande observation samt aktivt 

experimenterande är metoder för att förvandla erfarenheten till kunskap (Long 

& Gummelt, 2020).  

 

I figuren skildras Kolbs cirkel för upplevelsebaserad lärande  

 

Figur 2. Kolbs lärandecirkel (Kolb, 2007 s. 8). 
 

Enligt Kolb, sker lärande endast om alla fyra faser är närvarande. Trots att den 

fjärde fasen är likvärdig med de andra faserna, uteblir den ofta i olika utbildnings-

eller träningsprogram eftersom den fjärde fasen antas förekomma i verklig kli-

nisk praktik. Kolb menar att om den fjärde fasen uteblir, kan koncepten i de andra 

faserna förlora sin mening. Om den fjärde fasen sker enbart i verklig klinisk prak-
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tik, till exempel på arbetsplatsen, sker den sannolikt utan feedback från en in-

struktör. Om en student utsätts för en verklig situation utan tidigare erfarenhet, 

kan det hända att studenten inte vågar agera aktivt. Att integrera aktiv experi-

mentering redan i utbildningen, kan hämma dessa negativa effekter (Seche-

resse et al., 2020).  

 

2.2.1 Anpassning av Kolbs lärandecirkel i simuleringsundervisning 
 
Enligt Kolb (1984) är lärande en process. I simulering, sker lärande inte endast 

under själva simuleringstillfället men även vid debriefingen. I Kolbs lärandecirkel 

fungerar simuleringen som studentens konkreta erfarenhet dvs. den första fasen 

(Poore, Cullen & Schar, 2014). I denna fas deltar studenten i simuleringen, vilken 

ger möjlighet till konkreta erfarenheter då deltagare kan identifiera kunskaps-

luckor. De mest djupgående erfarenheterna är emotionellt laddade, utmanande 

och kan orsaka stress. Optimalt kan simuleringar orsaka dessa känslor utan att 

vara för stressande så att det hämmar lärandet (Zigmont, Kappus & Sudikoff, 

2011).   

 

Den andra fasen, den reflektiva observationen, sker under debriefingen samt ef-

ter att den utförts. I detta skede kan studenter reflektera över vad som skedde 

under simuleringen och hur de agerade. Utbildaren kan underlätta reflektiv ob-

servation genom att ge feedback över studenternas prestation. Genom video kan 

de som följt med ge respons och video kan användas för att åter observera spe-

cifika situationer (Poore et al., 2014). 

 

Den tredje fasen, abstrakt begrepps-och teoribildning sker också under debrie-

fingen. I detta skede kan studenten reflektera på vad som gjordes under simule-

ringen, överväga nya idéer samt reflektera om de finns något de kunde ha gjort 

bättre, eller något de vill göra på ett annat sätt i framtiden (Poore et al., 2014). 

Utbildaren styr diskussionen och kan hjälpa studenten i konstruktion av nya men-

tala modeller och stöda hen i att förstå hur hen kunde agera i liknande fall i fram-

tiden (Zigmont et al., 2011).  
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I den fjärde fasen, experimentering, kan studenten tillämpa det hen lärt sig i si-

muleringen. Experimenteringen kan t.ex. ske snabbt i ett nytt simuleringstillfälle, 

på arbetsplatspraktik eller på arbetsplatsen. Kolbs lärandecirkel förklarar proces-

sen i skapande av kunskap genom erfarenhet. Genom simulering kan studenten 

logiskt gå igenom lärandecirkelns fyra faser (Poore et al., 2014).  

 

För att åstadkomma ett varaktigt lärande, måste utbildare ta i beaktande omgiv-

ningen vid simuleringen. Miljön kan antingen sporra eller hämma lärande. För att 

lärandet skall vara effektivt, måste kunniga utbildare eller mentorer finnas på plats 

för att förklara händelserna och ge feedback. Studenter behöver mentorer för att 

förstå erfarenheterna. Utbildarens mål och utmaning är att vägleda studenten ge-

nom lärandecirkeln (Poore et al., 2014). 

 

2.2.2 Upplevelsebaserat lärande 
 

Spel, simulering och andra modeller av upplevelsebaserat lärande blev attraktiva 

på 1970-och 80-talet. De var nya och okända alternativ till traditionella lektioner i 

klassrum. De välkomnades av både lärare och studenter. Metoder som basera-

des på studenternas upplevelser hade potential att utmana traditionella synsätt 

samt deras begränsningar och de möjliggjorde interaktivitet, samarbete, kollegi-

alt lärande och framkallade aktivt lärande (Ruben, 1999).  

  

Termen upplevelsebaserat lärande (Experience based learning, hädanefter EBL) 

är en kollektiv term för pedagogiska metoder där studenten aktivt deltar i under-

visningen. Exempel på upplevelsebaserat lärande är simuleringar och rollspel. 

Metoden gör det möjligt för studenter att ställas inför verkliga dilemman i en si-

mulerad miljö. Upplevelsebaserat lärande inträffar när erfarenheter stöttas av re-

flektion, analys och samband. Man strävar till att planera upplevelserna så att 

studenterna lär sig att ta initiativ, ta beslut och ta ansvar för resultaten. Det finns 

en möjlighet för både studenten och läraren att erfara både framgångar och mot-

gångar och uppmuntrar till att ta risker (Ekstedt & Kristiansson, 2008).  

 

Enligt Andresen, Boud och Cohen (2000) innebär EBL att studenters erfarenheter 

intar en central plats i all undervisning och lärande. Erfarenheten kan konstrueras 
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i det förflutna, i nuet eller då studenten deltar i olika utbildningsaktiviteter. En cen-

tral del av EBL är att studenten analyserar erfarenheten genom att reflektera, 

evaluera och rekonstruera. Allt lärande innehåller antingen tidigare förvärvad el-

ler aktuell erfarenhet. EBL har sporrats av traditionellt lärande som sätter lärande 

i centrum och involverar en disciplinerad och begränsad överföring av kunskap. 

EBL stöder ett mer deltagande tillvägagångsätt, där studenten är i centrum och 

betonar engagemang och mångsidiga övningar där studenter konstruerar en me-

ning. EBL är intressant för vuxenutbildare på grund av att den omfattar formellt 

lärande, informellt lärande, livslångt lärande och arbetsplatsutbildning (Andresen, 

Boud och Cohen, 2000).  

 

John Dewey (refererat i Ekstedt och Kristiansson, 2008) menade att erfarenhet 

genom reflektion och handling kan göras till en integrerad del av allt lärande. 

Kärnan i Deweys tankar är erfarenhet. Han delar in upplevelser i primära och se-

kundära upplevelser. Den primära upplevelsen är det som händer i nuet. Efter 

den primära upplevelsen tar den sekundära upplevelsen över och försöker tyd-

liggöra den primära upplevelsen vilket möjliggör en förståelse för det som tidi-

gare upplevts. På så vis kan man hantera och extrahera kunskap ur alla nya si-

tuationer som man utsätts för. Studenter måste engagera sig och känna att det 

som händer berör dem personligen då de står inför dilemman och uppgifter. 

Dewey förespråkade “learning by doing” dvs. aktivt deltagande i undervisnings-

situationen och att man lär sig genom erfarenhet (Ekstedt och Kristiansson, 

2008).  
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 
 

Forskningens syfte är beskriva, tolka och analysera upplevelser om tillfredstäl-

lelse samt självförtroende hos förstavårdarstudenter på yrkeshögskolan Arcada. 

Studenternas upplevelser granskas genom frågor om simuleringens bakgrund, 

realism, tillfredställelse, självförtroende, studentens roll, lärarens roll samt debri-

efing.  

 

1. Hur tillfredsställda är förstavårdarstudenter med simulering?  

 

2. På vilket sätt upplever förstavårdarstudenter sitt självförtroende vad gäller 

simulering? 

 

3. Finns det skillnader studenterna emellan beträffande tillfredställelse och 

självförtroende beroende på följande demografiska faktorer; kön, ålder, 

årskurs, simuleringserfarenhet och arbetserfarenhet? 
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4 Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel skildras innebörden av tillfredställelse samt självförtroende och för 

dem avgörande faktorer i relation till National League for Nursing/Jeffries Simu-

lation framework (Jeffries, 2016). I kapitlet belyses även tidigare forskning om 

studenternas upplevelser om tillfredställelse och självförtroende vad gäller simu-

lering. 

 

4.1 NLN/JSF  

 

National League for Nursing/Jeffries Simulation Framework (hädanefter 

NLN/JSF) utvecklades för att skapa, verkställa och utvärdera simulering inom 

vårdutbildning (Smith & Roehrs, 2009). Ramverket skapades även för att stöda 

utbildare då de önskade att implementera simulering i vårdutbildningen och var 

ett avsnitt i en avsevärd forskning om användningen av klinisk simulering i vård-

utbildning (Reierson, Sandvik, Solli, Haukedal & Husebo, 2020; Wilson & Hagler, 

2012). Flera studier därpå har använt hela, eller delar av modellen (Durham, Cato 

& Lasater, 2014). Den första modellen av Pamela Jeffries utkom år 2005 och den 

blev senare att kallas för NLN Jeffries Simulation framework och gick igenom tre 

förnyelser mellan åren 2005-2012. År 2016 utkom den nyaste ramverket efter en 

djup genomgång av relevant litteratur (Cowperthwait, 2020). 

 

NLN/JSF representerar kärnan i den utvecklande metodologin kring simulering i 

hälsovårdsutbildning. Modellen avspeglar traditionella didaktiska metoder i utbild-

ning och sammanfogas med vetenskap och god praxis inom simuleringsunder-

visning (Groom, Henderson & Sittner, 2014). I majoriteten av icke-experimentell 

forskning kring simulering och studenter inom vård har man förut oftast använt 

icke-validerade frågeformulär när man ämnat att kartlägga självförtroende, till-

fredställelse och kompetenser. Det fanns därmed ett behov för mer robusta fråge-

formulär för att granska dessa faktorier i simulering (Reierson et al., 2020). Ef-

tersom NLN/JSF är ett av de mest allmänna instrumenten för dylik forskning, läm-

par den sig som fundament för denna avhandling. 
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NLN/JSF framställer studentcentrerade, sociokulturella och konstruktivistiska in-

lärandeteorier teorier i utveckling i modellens tre huvuddelar. De tre huvudde-

larna i modellen med sina underliggande faktorer är design, utbildningsmetoder 

och resultat (Durham et al., 2014). De tre huvuddelarna förklaras kort i följande 

avsnitt. Det första instrumentet i NLN/JSF är Design (The Simulation Design 

Scale) och är en enkät med 20 frågor mätt i en 5-skalig Likert-skala. Den evalu-

erar fem (5) faktorer som beträffar simuleringens design. Dessa fem faktorer är; 

mål, realism, problemlösning, stöd och debriefing (NLN, 2018). 

 

Det andra instrumentet i NLN/JSF, Utbildningsmetoder (Educational Practices 

Questionnaire), är ett frågeformulär med 16 påståenden och använder en 5 gra-

dig Likert-skala. Den ämnar mäta om aktiv lärande, samarbete, diverse sätt att 

lära sig och ”höga förväntningar finns närvarande i en simulering (NLN, 2018). 

 

Det tredje instrumentet i NLN/JSF mäter tillfredställelse och självförtroende (Stu-

dent Satisfaction and Self-Confidence in Learning) består av 13 påståenden och 

ämnar mäta studenters tillfredställelse och självförtroende. Den använder en 5-

gradig Likert-skala (NLN, 2018). 

 

NLN/JSF tar i beaktande demografiska aspekter som ålder, kön och tidigare er-

farenhet. Tidigare erfarenhet i vård kan vara betydande för hur man upplever en 

simulering men det framstår att tidigare erfarenhet inte säkrar välbefinnande eller 

kunskap i simulering (Durham et al., 2014). Den beaktar även studenternas års-

kurs som en bakgrundsvariabel eftersom man kan anta att studenter som stude-

rat längre har en bredare simuleringserfarenhet och därmed kan deras upplevel-

ser variera från studenter med mindre erfarenhet. Även arbetserfarenhet kan an-

tas vara av betydelse då man mäter tillfredställelse samt självförtroende i simu-

lering (Jeffries & Rogers, 2007). Studenter med arbetserfarenhet kan ha mött 

flera patienter, simulerat oftare och har allmänt ett bättre självförtroende till att 

vårda patienter. Trots detta kan man inte vara säker på att arbetserfarenhet sä-

kerställer tillfredställelse och självförtroende men det är en viktig faktor beakta. 
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De tre instrumenten utvecklades utifrån Laerdals forskning om simulering år 

2003. Instrumenten baserar sig på studentens självrapportering om deras upple-

velser och reaktioner gällande simulering. Eftersom simulering är väldigt popu-

lärt, är tillfredställelse samt självförtroende två koncept som man hittills har fors-

kats mycket om. Enligt Jeffries teori om simulering bör utbildare ta i beaktande 

dessa faktorer i planering av simuleringar med mål att nå goda resultat. Målet 

med simulering är att åstadkomma en bättre och säkrare vård för patienter men 

det första steget är att se hur studenter upplever simulering samt hur tillfreds-

ställda och självsäkra de är (Olaussen et al., 2020). 

 

Tidigare forskning har visat stark evidens för att NLN/JSF är ett bekräftat och 

tillförlitligt mätinstrument (Franklin, Burns & Lee, 2014; Adamson, 2015; Reierson 

et al., 2020). Tidigare forskning förser robust evidens om att uppfattningar om 

självförtroende, simuleringens design och simulering som utbildningsmetod är 

validerat och tillförlitligt. La Fonde och Van Hulle Vincent (2012) konstaterar i sin 

översikt av NLN/JSF, att modellen har en stark grund av teoretisk och empirisk 

evidens och utbildare inom vård bör beakta modellens koncept då de förverkligar 

simuleringar. Översikten beaktar 16 forskningar från USA och Storbritannien där 

NLN/JSF användes. NLN/JSF lyckas frambringa lovande resultat för studenter 

som t.ex. ökad tillfredsställelse och självförtroende och bättre prestationsförmåga 

hos studenter men om detta har en direkt gynnsam effekt på patientvården kan 

inte fastställas. La Fonde och Van Hulle Vincent (2012) menar att det ännu be-

hövs vidare forskning om studentens och utbildarens roll samt simuleringens ef-

fekt på lärande och det behövs ytterligare forskning i andra länder än USA och 

Storbritannien. 

 

I min studie används NLN/JSF närmast som en teoretisk inspirationskälla än som 

ett exakt verktyg för att skapa avhandlingens frågeformulär. Jag har inspirerats 

av instrumentets tre delar men de är modifierade enligt mitt tycke. Tyngdpunkten 

ligger på studenters upplevelser om tillfredställelse, till vilka hör frågor om bak-

grund/mål, trovärdighet/realism, stöd, lärares kompetenser och debriefing samt 

upplevelser om självförtroende. De tre ursprungliga instrumenten är tillgängliga 

för allmänheten av National League for Nursing (NLN, 2018). 
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4.2 Tidigare forskning om studenters tillfredställelse i simulering  

 

Simulering är en utbildningsmetod som kan underlätta studenters engagemang 

och integrera komplex teoretisk och praktisk kunskap. Evidens för simuleringar 

som en strategi för lärande i vårdutbildning har tidigare visat goda resultat, inklu-

sive tillfredställelse, självförtroende, generell kunskap, klinisk kunskap och kritiskt 

tänkande (Olaussen et al., 2020). Internationellt har vårdstudenters upplevelser 

om tillfredställelse och självförtroende gällande simulering granskats och det 

finns mätinstrument för att granska dessa upplevelser samt övriga faktorer som 

infinner sig i simuleringserfarenheter. I tidigare forskning framkommer det att stu-

denter är mycket tillfredsställda med simulering (Smith & Roehrs, 2009; Tosterud, 

et al., 2013; Durham et al., 2014; Woodruff, O´Neill & Walton-Moss, 2017; Lub-

bers & Rossman, 2017; Zapko et al., 2018; Olaussen el al., 2020). I Katie Adam-

sons (2015) litteraturöversikt granskades 153 artiklar och syftet var att diskutera 

det man för tillfället vet om tillämpning av simulering i utbildning och forskning för 

att stöda dessa tillämpningar samt prioriteringar för framtida forskning. Översik-

ten initierades av National League of Nursing för att ytterligare utveckla NLN/JSF-

modellen. Litteraturöversikten stöder uppfattningen om att simulering ökar till-

fredsställelse och självförtroende. Generellt njuter studenter av att simulera och 

önskar att simulera oftare. 

 

Vilka faktorer anses vara viktiga för att åstadkomma tillfredställelse i simulering?  

En simulering kräver ett mål och ett syfte (Objectives) och utbildaren förbereder 

studenter för simuleringen samt ger dem riktlinjer. Det finns olika åsikter om hur 

många mål är lämpliga för en simulering men klassiska mål är kognitiva, psyko-

motoriska och affektiva (Groom, et al., 2014). För någon deltagare kan ett simu-

leringsscenario vara hens första upplevelse inom vården. För att åstadkomma en 

lyckad simulering är det viktigt att gå igenom utrustningen och förklara hur simu-

latorn fungerar. Det är även viktigt att simuleringen har en klar struktur och att 

deltagare får information om simuleringens mål och syfte (Dieckmann, Gaba & 

Rall, 2007). Det kommande scenariot introduceras för att studenterna ska kunna 

förbereda sig och bekanta sig med simuleringsmiljön, vilka roller de intar och vad 

som förväntas av dem. Innan simuleringen börjar kan man vid behov gå igenom 

teoretiska begrepp som är viktiga för det kommande scenariot för att förbättra 
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lärandet. Det är viktigt att skapa en trygg miljö så att studenterna vågar delta 

aktivt i simuleringen (Dieckmann et al., 2012). 

 

Trovärdighet/realism (Fidelity) relaterar till hur trovärdig eller realistisk simule-

ringen är. En god simulering bör åstadkomma en så autentisk omgivning som 

möjligt. Realismen relaterar ofta till hur bra teknisk utrustning används. Då man 

vill åstadkomma en trovärdig simulering (HFS) skall simuleringen likna ett verkligt 

scenario (Groom et al., 2014). Enligt Jeffries måste ”simulering imitera verklig 

klinisk miljö, vara autentiskt och inneha så många realistiska faktorer som möjligt” 

(Jeffries, 2005, s. 101). Deltagare med ringa erfarenhet kan ha svårt att ”sätta sig 

in i” scenarierna om trovärdigheten är låg, medan mera erfarna kan dras lätt in i 

scenarierna. I tidigare forskning som jämfört studenters tillfredställelse i använd-

ning av HFS och mindre trovärdiga simuleringar (Low fidelity simulators, hädan-

efter LFS) fann man att HFS skapar entusiasm och inspiration hos studenterna. 

Inspiration och entusiasm anses vara viktiga karaktärsdrag i en god lärmiljö (Tos-

terud et al., 2013).  

 

Det finns varierande resultat om vilken nivå av trovärdighet (hög, medelmåttig 

eller låg) är överlägsen. Tidigare studier har upptäckt liknande läranderesultat 

med varierande nivå av trovärdighet. Enligt Adams (2010) fann Grady et al. 

(2008) bättre prestationer och positivare attityder med HFS än med LFS. I But-

lers, Veltres och Bradys (2009) forskning ansåg studenter att HFS hade en större 

effekt på deras förmågor i problemlösning än LFS. Enligt Jeffries och Rizzolo 

(2006) hade HFS ett samband med högre tillfredställelse. I Lubbers och Ross-

mans (2017) forskning visade det sig att även oerfarna studenter kunde påvisa 

ökad tillfredsställelse och självförtroende med medelmåttigt trovärdig simulering 

(medium fidelity simulation). Tosteruds, Hedelins och Hall-Lords (2013) forsk-

ningsresultat visade att oavsett vilken metod användes i simuleringen och vilken 

årskurs det var på, var studenterna för det mesta tillfredsställda med simulering 

och de hade starkt självförtroende vad gäller lärande i simulering. I forskningen 

var det en aning förvånande att utbildningsnivån (årskursen) inte hade någon 

betydelse för tillfredsställelsen.  
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Enligt Adamson (2015) har forskare inte har godkänt en generell definition på 

”trovärdighet”. Det är därför svårt att fastställa den lämpligaste trovärdighetsnivån 

i simulering. Konsensusen är att trovärdigheten är en viktig faktor i simulering 

men på grund av att det finns en stor variation i nivåerna, borde man tillämpa 

trovärdigheten enligt lärandemålet, studenternas färdigheter och lärandemiljön 

(Hamstra et al., 2014). 

  

Problemlösning (Problem solving) relaterar till simuleringens svårighetsgrad. 

Man kan planera enkla, lämpliga eller komplexa simuleringar som sporrar till pro-

blemlösning och kritiskt tänkande. Komplexitet har i tidigare forskning ansetts 

vara en nödvändig del av simulering då man planerade att integrera simulering i 

läroplanen. Då utbildaren planerar simuleringens svårighetsgrad skall den basera 

sig på beteendevetenskapliga, kognitiva mål och kursens allmänna mål. Då si-

mulering i vårdutbildningen har utvecklats, har beslutsfattande och kritiskt tän-

kande i simulering blivit allt viktigare (Groom, et al., 2014). 

 

Studenter behöver stöd i simulering (Student support). Studenter kan stödas med 

antydningar eller signaler under scenariot och information för att uppmuntra del-

tagare till beslutsfattande och problemlösning. Antydningar eller signaler kan ges, 

t.ex. av patienten, anhöriga eller utbildaren genom datorstyrd docka eller patient-

monitor. Signaler kan vara verbala, t.ex. hårfin rådgivning eller specifika och tyd-

liga kommandon om deltagare inte reagerar på rådgivningen. I och med att simu-

leringsteknologin utvecklats kan man alltmer mångsidigt stöda studenterna med 

signaler (Groom et al., 2014). I tidigare forskning framkommer det att information 

och orientering innan simuleringens start (prebriefing) stöder studenterna. I en 

prebriefing kan de tilldelas information om vad de möjligtvis kommer att behandla 

i simuleringen och hurdan utrustning de kommer att använda. Prebriefing har för-

enats med bättre kliniska prestationer i simuleringen (Harris, 2011). För att stu-

denterna skall kunna orienteras och vägledas under simuleringen, är det även 

viktigt att utbildaren eller läraren är bekant med den utrustning och de resurser 

som är till förfogande (Groom et al., 2014). 
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Debriefingen är väsentlig för både studenter och lärare. Debriefingen sker oftast 

direkt efter simuleringen för att säkerställa att studenterna inte glömmer händel-

serna. Under debriefingen återkopplas simuleringens skeden, vad som hände 

och hur studenterna upplevde situationen. Läraren funktionerar som fasilitator, 

driver diskussionen och sporrar till reflektivt tänkande gällande lärandemålen 

och applicerande av teoretisk kunskap i praktiken. I litteraturen anses debriefing 

vara en kritisk del av lärandet och väsentlig för att uppnå simuleringens mål 

(Dieckmann et al., 2012; Sawyer et al., 2016). Det är en viktig fas i simulering 

där man ämnar överföra det man lärt sig i simuleringen till praktiken. Studenter 

får möjligheten att verbalt framföra sina tankar, motivera sitt beteende, identifi-

era misstag och hjälpa till med att känna igen god praxis. Det råder dock stor 

variation i hur läraren utför debriefingen, deras roll och metoder i debriefingen 

och vad som helt enkelt diskuteras i debriefingen (Groom et al., 2014). Kolbe et 

al (2019) hävdar att studenterna bör uppleva psykologisk säkerhet för att möjlig-

göra en lyckad debriefing. Psykologisk säkerhet innebär att individen vågar ta 

interpersonella risker utan att bli stämplad, generad, dömd eller på något sätt 

bestraffad för att hen uttrycker sin åsikt, ställer frågor eller för att hen visar bris-

ter i kunskap. Tidigare forskning visar att psykologisk säkerhet leder till bättre 

resultat I kreativitet, engagemang, prestationer, delande av information, att dela 

sina erfarenheter och lärande. Hot mot psykologisk säkerhet kan hämma lä-

rande och hindra överförande av kunskap från simuleringen till verklig klinisk 

miljö. Studenternas beteende t.ex. att de skymmer undan sina misstag, upple-

ver debriefingen samt reflektionen kring sitt beteende som ett hot, vill inte ta 

emot konstruktiv kritik och inte vågar delta aktivt i debriefingen pga. rädslan för 

att ”förlora ansiktet” kan vara tecken på att studenterna upplever psykologisk 

osäkerhet (Kolbe et al., 2019).  

 

Aktivt lärande en viktig del i att höja studenters tillfredställelse och lärandemålen 

har ett samband med et bättre självförtroende (Smith & Barry, 2013; Haddeland 

et al., 2018; Olaussen et al., 2020). Relationen mellan aktivt lärande och tillfred-

ställelse kan möjligen förklaras från det konstruktivistiska perspektivet dvs. att 

lärande konstrueras i en miljö där studenter aktivt samspelar med andra (Vygot-
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sky, 1978). Studenters självförtroende och tillfredställelse är trots det inte tillräck-

liga faktorer för att utvärdera simuleringens allrådande effekt på lärande (Jeffries 

& Rogers, 2012). 

 

Figur 3. NLN/JSF (National League for Nursing & Jeffries, 2015). 
 

Trots att simulering kan vara spännande och motiverande, kan deltagare känna 

stress under en simulering. Stressen kan bero på att på att man blir observerad 

eller bedömd. Stress kan åstadkommas på grund av att deltagaren har haft ne-

gativa erfarenheter av simulering eller för att hen förväntar sig att något bety-

dande skall ske t.ex. vård av en akut sjuk patient. Stress kan framhäva känslor 

av ängslan, frustration och ilska, så kallad distress. Stress kan även framkalla 

känslor av utmaning, förbättra insatsen och lärandet, så kallad eustress. Distress 

leder ofta till ett undvikande beteende medan eustress uppmuntrar till en positiv 

och problemlösande attityd (Van der Broeck, De Cuyper, De Witte & Vanste-



 

26 
 

enkinste, 2010). Om studenterna är omotiverade och känner varken eustress el-

ler distress, är det möjligt att de inte ger allt i simuleringen vilket kan bromsa 

lärandet. Simuleringen borde uppnå en optimal stressnivå för studenten så att de 

är motiverade att sträva efter en optimal prestation (Durham et al., 2014). 

 

4.3 Tidigare forskning om studenters självförtroende i 

simulering  

 

Förståelse eller uppfattning om ens egna förmågor och tro på sin förmåga att 

klara av diverse uppgifter kallas self-efficacy eller självtillit. Self-efficacy påverkar 

ens beteende, hur man känner, tänker och motiverar sig själv. En stark känsla av 

självtillit höjer mänskliga färdigheter och välmående på flera sätt. Människor med 

en stark tro på sina förmågor tar svåra uppgifter som utmaningar istället för hot. 

Self-efficacy karaktäriseras av seghet, uthållighet och tro på framtida framgångar 

(Bandura, 1994). 

 

Studentens tillit till att agera under krävande situationer och göra trygga beslut 

kan rubbas under en simulering. Rädslan för att göra misstag eller skada patien-

ten kan hämma ens lärande. I en simulering kan patientens tillstånd snabbt för-

sämras och studenten har inte alltid erfarenhet av dylika situationer. Studenter 

med ett bra självförtroende har en bättre möjlighet att uppnå simuleringens mål 

och de är mer bekväma med att experimentera och använda sina förmågor. Då 

studenten får mera erfarenhet, brukar även individens självförtroende eller self-

efficacy öka (Thomas & Mackey, 2012). 

 

Enligt Bandura (1977), tar individer med en känsla av self-efficacy lättare tag i 

utmaningar och de återhämtar sig snabbare efter misslyckanden, besvikelser el-

ler konflikter. Studenter som känner att de har kontroll, har en bättre möjlighet till 

resiliens. Självtillit kan åstadkommas genom simulering eftersom den ger möjlig-

het till att öva på krävande scenarier som leder till lyckade resultat. Studenter 

som tror på att de kan uppnå sina mål har en starkare drivkraft till att vara uthålliga 

i framtiden. Därmed är självförtroende viktigt i utvecklingen av kompetenser då 

man utsätts för en svår situation (Bandura, 1994). Erfarenhet av att klara hinder 
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stärker och utvecklar en uthållig självtillit. Motgångar och hinder kan lära studen-

ter att framgång oftast kräver någon form av ansträngning. Detta kan leda till att 

studenter blir övertygade om att de har möjligheter att lyckas (Bandura, 1994).  

 

Debriefingen kan stöda och utveckla studenters självförtroende genom att stöda 

deras beslutsfattande. Då studenter iakttar andra studenters prestationer i en si-

mulering och ser dem lyckas kan deras självtillit förbättras genom social model-

lering. Att se andra studenter lyckas och överkomma barriärer, ökar självtilliten 

till att man själv har kunskapen att prestera lika bra. Då en simulering inte går 

som planerat och den har negativa konsekvenser för studenten, kan stöd och 

konstruktiv samt positiv respons från andra studenter och lärare öka ens tillit och 

hjälpa att förstå hur man bör göra nästa gång (Bandura, 1994; Bandura, 1997 

refererat i Thomas & Mackey, 2012). Durham, Cato och Lasater (2014) hävdar 

att en ökning i självförtroende leder till en förbättring i kritiskt tänkande, ledarskap, 

identifikation av kunskapsluckor, att lära sig från misstag och i kunskap att möta 

oförväntade händelser vad gäller vård. Enligt Bambini et al (2009) kan studenters 

självförtroende öka om de deltar i en simulering strax innan det utsätts för en 

riktig klinisk situation.  

 

I flera undersökningar framkommer det att simulering leder till en ökning eller 

förbättring av studenters självförtroende (Bambini, Washburn & Perkings, 2009; 

Smith & Roehrs, 2009; Tosterud et al., 2013; Durham et al., 2014; Cummings & 

Connelly, 2015; Lubbers & Rossman 2017; Woodruff, O’Neill & Walton-Moss, 

2017; Labrague, McEnroe-Petitte, Bowling, Nwafor & Tsaras, 2018; Zapko et al., 

2018). Enligt Haut et al (2014) kan simulering förbereda studenter bättre till att 

vårda patienter och stärka deras självförtroende i att fatta beslut och att känna 

igen förändringar i patientens tillstånd. Enligt Bambini et al (2009) kan simulering 

öka studenters självförtroende för kliniska kunskaper inom vården. En simulering 

av god kvalitet kan underlätta överförandet av studentens kunskaper till verkliga 

situationer. Enligt Jeffries (2005) kan man med hjälp av simulering förse studen-

ter med know-how som studenten sedan tar i bruk i en verklig situation. Detta 

leder till ett ökat självförtroende och bättre bedömningsförmåga. Simulering ökar 

även studenters självförtroende för problemlösning samt kritiskt tänkande. 
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Enligt Yuan, Wlliams och Fang (2012) samt Yang, Thompson och Bland (2012) 

är evidensen ännu bristfällig för att påvisa att simulering har en positiv inverkan 

på självförtroende men det behövs flera kvantitativa undersökningar för att kunna 

konstatera dess effektivitet. När det kommer till självförtroende i simulering, på-

pekar Smith och Roehrs (2009) att man inte har lyckats identifiera alla faktorer 

som leder till ett ökat självförtroende. Forskningar som studerat detta har haft 

små sampel och använt instrument med begränsad psykometrisk information. 

 

Zapko et al. (2018) utförde en forskning med allt som allt 199 studenter med syfte 

att bedöma studenternas tillfredställelse och självförtroende gällande simulering. 

Forskningen var deskriptiv och utfördes under en två-årig period. I forskningen 

arrangerades varierande simuleringar både med dockor samt skådespelare och 

vårdstudenter från alla årskurser deltog. Som ramverk för forskningen användes 

NLN/JSF. Resultaten visade att studenterna var tillfredsställda med simulering 

och kände sig självsäkra med sina prestationer. Studenterna upplevde att simu-

leringarna baserade sig på sund pedagogisk praxis och de ansåg att simulering 

är centralt för deras lärande. 
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5 Genomförande 
 

Denna avhandling gjordes som en kvantitativ, deskriptiv studie med syftet att 

kartlägga förstavårdarstudenters upplevelser av tillfredställelse och självförtro-

ende angående simulering. I följande avsnitt belyses hur data insamlades, an-

vända mätinstrument, beskrivning av samplet och statistiska metoder. Samplet 

bestod av 29 förstavårdarstudenter på yrkeshögskolan Arcada. För denna studie 

lämpade sig Arcadas förstavårdarstudenter väl eftersom Arcada utnyttjar simule-

ring aktivt som en utbildningsmetod i förstavårdarutbildningen och för att de har 

ett eget simuleringscenter vilket möjliggör HFS. Arcadas patientsäkerhets-och 

lärocenter är ett simuleringscenter där studenter och mångprofessionella team 

kan simulera. Centret innehåller bl.a. fem simuleringsrum med dedikerade simu-

leringsdockor och monitorer som visar dockans vitalvärden. Utbildaren har ett 

eget rum där hen styr dockan samt dess värden och vägleder samt stöder delta-

garna. 

 

5.1 Beskrivning av datainsamlingsmetoder 

 

Materialet samlades in via en elektronisk enkät (Bilaga 1). Enkäten skickades 

med e-post via Arcadas förstavårdarlinjes utbildningsansvariga lektor och inga 

studenter kontaktades personligen av skribenten. I e-posten ingick ett infobrev 

(Bilaga 2) med avhandlingens syfte och presentation av undersökningen. I info-

brevet framkom det att undersökningen var frivillig, svaren förblir anonyma och 

de behandlas konfidentiellt. Enkäten innehöll ingen information som kunde an-

vändas för att identifiera informanterna. Enkäten var tillgänglig från och med 

12.1.2012 till den 31.1.2021 och svarstiden förlängdes till den 7.2.2021 pga. allt-

för få svar. Två påminnelser skickades åt studenterna via e-post. Frågeformuläret 

skickades till 92 studenter och 29 av dem svarade, vilket ger svarsprocenten 31,5 

%.    
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5.2 Mätinstrument och variabler 

 

Den elektroniska enkäten (Bilaga 2) som användes i avhandlingen, skapades i 

programmet E-lomake, vilket är Helsingfors universitets verktyg för e-blanketter. 

Frågeformuläret baserar sig på NLN/JSF (Jeffries, 2007) och är en kombination 

av flervalsfrågor och öppna frågor. NLN/JSF valdes som referensram för denna 

studie eftersom den har använts flitigt i tidigare studier bl.a. i Norden (Tosterud 

et al., 2013; Franklin, Burns & Lee, 2014; Reierseon et al., 2020) och därför an-

sågs vara användbar även i en finländsk omgivning. Då enkäten skapades, valde 

jag bort en del påståenden för att bättre rikta enkäten åt förstavårdarstudenter 

och för att begränsa antalet påståenden, då den ursprungliga enkäten är väldigt 

omfattande. Enkätens påståenden har översatts från engelska till svenska och 

tangerar faktorer som har att göra med tillfredställelse och självförtroende vad 

gäller simulering. Enkäten indelades i 1) Bakgrund 2) Allmänt om simulering 3) 

Trovärdighet/Realism 4) Tillfredställelse 5) Självförtroende 6) Studentens roll 7) 

Lärarens roll 8) Debriefing och slutligen 9) Öppna frågor.  

 

5.2.1 Bakgrundsfaktorer 
 

Bakgrundsfrågorna bestod av fem (5) frågor: Ålder, kön, årskurs, simuleringser-

farenhet i antal gånger och arbetserfarenhet i antal år. Bakgrundsfrågorna var 

obligatoriska för att säkra att forskningens bakgrundsvariabler blir besvarade. 

 

Åldern kunde informanterna mata in som ett giltigt heltal. Svarsalternativen för 

”kön” kodades 0=man, 1=kvinna och 2=annat. I alternativet ”årskurs” kunde re-

spondenten välja mellan årskurs 1-4 och de kodades 1=1, 2=2, 3=3 och 4=4. I 

alternativet ”simuleringserfarenhet” kunde respondenten fylla i uppskattade hel-

talet hen simulerat. I alternativet arbetserfarenhet kunde respondenten besvara 

hur många år hen arbetat inom vårdyrket.  

 

För att få tillräckligt antal studenter per kategori slogs grupper ihop vid analysen. 

I kategorin ”årskurs” delades samplet i två (2) grupper och kodades så att årskurs 

1=oerfaren, 2=oerfaren, 3=erfaren och 4=erfaren. Detta ledde till att n = 15 (52%) 
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ansågs vara oerfarna och n = 14 (48%) var erfarna. I kategorin ”simuleringserfa-

renhet” slogs grupper ihop så att de informanter som simulerat 0-10 gånger=oer-

faren och >10 gånger=erfaren. I den nya kategorin var n = 18 (62%) oerfarna och 

n = 11 (38%) var erfarna. Kategorin ”arbetserfarenhet” kodades så att informan-

terna som jobbat mindre än 1 år=ingen arbetserfarenhet och >1 år=arbetserfa-

renhet. Därmed fördelades informanterna i denna kategori så att n = 8 (28%) 

hade ringa arbetserfarenhet och n = 21 (72%) hade arbetserfarenhet.    

 

5.2.2. Beskrivning av mätinstrumentet, variablerna och bildande av 
summavariabler 

 

Enkäten bestod av påståenden om studentens uppfattningar om olika aspekter 

av simuleringsundervisningen såsom allmän tillfredställelse, tillfredställelse med 

lärare, tillfredsställelse med debriefing och studentens självförtroende vad gäller 

simulering. Frågorna baserar sig delvis på NLN/JSF och delvis på skribentens 

egna erfarenheter om simulering. Eftersom instrumentet som mätte upplevelser 

om dessa aspekter bestod av så många variabler, blev det aktuellt att reducera 

variabelantalet till ett färre antal. Då samplets storlek inte var tillräckligt stort i 

relation till mängden variabler, så var det inte aktuellt att göra en faktoranalys, 

eftersom enligt Fields (2009) kräver en faktoranalys ett trefalt antal observationer. 

En faktoranalys gjordes dock i ett explorativt syfte, för att pejla om variablerna 

grupperar sig på ett meningsfullt sätt. Med extraheringsmetoden Principal Com-

ponent, med rotationsmetoden Oblimin och med en minimiladdning på .40 erhölls 

meningsfulla komponenter, som utgjorde ett underlag för bildandet av summava-

riabler. Summavariablerna benämndes 1) Allmän tillfredställelse med simulering 

(t.ex. Simulering ökar mitt intresse för förstavård); 2) Tillfredställelse med lärarna 

(t.ex. Jag är nöjd med hur läraren undervisar i simuleringen); Tillfredsställelse 

med debriefingen (t.ex. Jag får konstruktiv feedback under debriefingen) och 4) 

Självförtroende (t.ex. Simulering ökar mitt självförtroende gällande vård av pati-

enter i förstavård). Summavariablernas reliabilitet granskades med Cronbach’s 

alfas koefficient och alla fyra summavariabler nådde en reliabilitet som översteg 

.70 (Tabell 1). Summavariablerna bildades med funktionen ”means” för att skalan 

(1-5) skulle vara densamma som i de ursprungliga variablerna.  
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Då de enskilda variablerna som bildar summavariablerna ändå innehåller viktig 

deskriptiv information om olika aspekter av simuleringsundervisningen, särskilt 

för yrkeshögskolan Arcada, presenteras deskriptiv information (F och %) för de 

enskilda variablerna inom varje komponent skilt för sig. För denna beskrivning 

omkodades de enskilda variablerna så att svarskategorierna 1-2 sammanslogs 

till en kategori, svarskategori 3 sammanslogs till en kategori och svarskategori 4-

5 sammanslogs till en kategori så att skalan blev 1 = av annan åsikt, 2 = neutral, 

3 = av samma åsikt eller 1=aldrig, 2=neutral och 3=ofta. Detta gjordes på grund 

av att det fanns så få respondenter per kategori. 

 

5.2.3 Övrigt 
 

I avsnittet ”studentens roll” fanns tre (3) frågor gällande studentens agerande vid 

simulering. Variablerna lämnades bort för att uppnå en tillfredställande reliabilitet. 

Även variablerna ”jag vet hur jag kan utnyttja simulering för att uppnå mina läran-

demål” och ”läraren ser de misstag jag gör som en del av min läroprocess” läm-

nades utanför. Alla uteslutna variabler redovisas dock deskriptivt skilt för sig (Ta-

bell 9). Enkätens sista avsnitt innehåller två öppna frågor där informanten frivilligt 

kan belysa för- och nackdelar med simulering samt utveckla sitt svar vad gäller 

simulering allmänt och vad hen anser om simulering som undervisningsmetod. 

Detta avsnitt inkluderades i frågeformuläret för att ge informanten en möjlighet att 

utöka sina svar, samt tydliggöra något svar de angett i ett tidigare skede av en-

käten.  

 
 
Tabell 1. Sammanfattning av avhandlingens summavariabler 
 

 
 

 

 

 
  

Summavariabel Cronbachs α Mätskala 

Allmän tillfredställelse .77 1-5 

Tillfredställelse lärare .77 1-5 

Tillfredställelse debriefing .73 1-5 

Självförtroende .72 1-5 
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5.3 Analysmetoder 

 

Materialet analyserades med programmet IBM SPSS 27. Materialet beskrivs med 

hjälp av medeltal, medianvärde, standardavvikelse, procent och frekvensfördel-

ningar. På grund av ett litet sampel har alla gruppjämförelser gjorts med hjälp av 

non-parametriska test. För att testa inom vilka grupper skillnader föreligger utför-

des Mann-Whitney testet. Samband mellan variablerna mättes med Spearman’s 

rangkorrelationskoefficient. Statistisk signifikans konstaterades då p<0.05. 

 

5.4 Etiska frågeställningar 

 

Endast skribenten hade tillgång till materialet. Frågeformuläret skickades till in-

formanterna via en ansvarsperson på Arcada yrkeshögskola och skribenten har 

inte fått reda på vem som svarat på formuläret. Påminnelserna har skickats till 

alla informanter via ansvarspersonen och skribenten har inte haft informanternas 

e-postadresser till sitt förfogande.  

 

5.5 Beskrivning av samplet 

 

Majoriteten av informanterna var kvinnor n = 18 (62,1 %) och n = 11 (37,9 %) var 

män. Informanterna var på årskurs 1-4 och majoriteten av informanterna angav 

sig vara andra årets studenter n = 14 (48,3 %) Tredje årets studenter var n = 9 

(31%) och studenter på årskurs 4 var n = 5 (17,2%). Bara en informant n = 1 (3,4 

%) angav sig vara på årskurs 1.  

 

Medelåldern hos studenterna var 23 år (M = 23,24). Minimiåldern var 20 år och 

maximiåldern var 29 år. De flesta informanterna var 21 år gamla, n = 8 (27,6 %). 

 

Simuleringserfarenheten dvs. antalet simuleringar per informant varierade från 

två (2) gånger till fyrtio (40) gånger. Simuleringserfarenhet fördelades enligt n = 

3 (10,3 %) hade simulerat sex (6) gånger, n = 4 (13,8 %) hade simulerat sju (7) 

gånger, n = 5 (17,2%) hade simulerat åtta (8) gånger, n = 4 (13,8%) hade simu-

lerat 10 gånger och n = 5 (17,2%) hade simulerat 15 gånger. En informant n = 1 
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(3,4 %) hade simulerat två (2) gånger och en informant n = 1 (3,4%) hade simu-

lerat fyrtio (40) gånger). I simuleringserfarenhet var medianen Md = 10,0 och 

standardavvikelsen s = 8,24.  

 

Arbetserfarenheten varierade från noll (0) år till åtta (8) år. Av informanterna hade 

åtta n = 8 (27,6%) under 1 år av arbetserfarenhet inom vården och n = 8 (27,6%) 

angav sig ha jobbat över ett (1) år. Av informanterna hade n = 5 (17,2%) jobbat 

två (2) år. Bara en informant n = 1 (3,4%) hade jobbat fem (5) år samt n = 1 

(3,4%) hade jobbat åtta (8) år. Medianen på arbetserfarenhet var Md = 1,76 och 

standardavvikelsen s = 1,89. Efter att grupper slogs ihop hade åtta n = 8 (27,6 

%) ”ringa arbetserfarenhet” och n = 21 (72,4 %) ”arbetserfarenhet”. 
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6 Resultatredovisning 
 
I detta kapitel redovisas forskningens resultat enligt forskningsfråga.  
 
1. Hur tillfredsställda är förstavårdarstudenter med simulering?  

 
Vad gäller summavariabeln allmän tillfredställelse med simulering (Tabell 2 & 3) 

visar undersökningen att studenterna generellt är mycket tillfredsställda med si-

mulering, Md = 4,31 (M = 4,22, SD=.37). Då man granskar de enskilda variab-

lerna i denna summavariabel, ser man att nästan alla studenter (97 %) upplever 

att simulering är en effektiv undervisningsmetod, simulering ger dem mångsidiga 

sätt att förbättra sitt lärande, simulering erbjuder dem sätt att utvärdera sitt lä-

rande och att simulering är utmanande. I granskning av enskilda variabler fram-

står det att 90 % av studenterna förstår syftet med simuleringarna, upplever att 

de är realistiska, anser de ha en lämplig kravnivå, att simulering ökar deras in-

tresse för förstavård och de njuter av att samarbeta med sina studiekamrater. 

Hela 55 % (n = 16) upplevde att simulering ger dem känslor av välbehag ofta 

medan n = 4 (14 %) angav att de sällan känner känslor av välbehag. I frågan om 

simulering orsakar stress svarade n = 8 (28%) att simulering orsakar dem stress 

ofta medan n = 10 (34 %) var neutrala och n = 11 (38 %) ansåg att simulering 

orsakar dem stress sällan. 
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Tabell 2. Fördelningen av studenterna beträffande tillfredställelse allmänt vad 
gäller simulering. 

 

 
Tabell 3. Fördelningen av studenterna beträffande tillfredställelse allmänt vad 
gäller simulering. 
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Vad gäller summavariabeln tillfredsställelse med läraren vid simulering (Tabell 4 

& 5) visar den centrala tendensen att studenterna förhåller sig positiva till läraren, 

Md = 4,25 (M = 4,35, SD=.5). Om man granskar de enskilda variablerna i denna 

summavariabel, ser man att hela samplet (100 %) upplever att läraren har en hög 

kompetens och de flesta är ofta nöjda med hur läraren undervisar och stöder dem 

i simuleringen, n = 28 (97 %). I frågan ”Läraren beaktar mina individuella behov 

under simuleringen” ansåg n = 12 (43 %) att detta sker ofta medan n = 14 (50 %) 

inte kunde säga.  

 

Tabell 4. Fördelningen av studenterna beträffande tillfredställelse med läraren 
vad gäller simulering. 

 

 
Tabell 5. Fördelningen av studenterna beträffande tillfredställelse med läraren 
vad gäller simulering. 
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Av alla summavariabler har studenterna varit mest nöjda i summavariabeln Till-

fredsställelse med debriefingen (Tabell 6 & 7), Md = 4,57 (M = 4,58, SD=.35). 

Om man granskar de enskilda variablerna i denna summavariabel, framkommer 

det att hela samplet upplevde att debriefingen stöder dem att lära sig av sina 

misstag och att debriefing är nödvändigt för deras lärande. Hela 96 % ansåg att 

”debriefingen hjälper mig förstå min verksamhet och mitt beteende under simule-

ringen” och ”debriefingen stöder mig att reflektera över vad jag lärt mig”. 

 
Tabell 6. Fördelningen av studenterna beträffande tillfredställelse med debriefing. 

 
 
Tabell 7. Fördelningen av studenterna beträffande tillfredställelse med debriefing. 
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2. På vilket sätt upplever förstavårdarstudenter sitt självförtroende vad gäl-

ler simulering? 

 

I summavariabeln Självförtroende framkom det att studenterna upplever ett starkt 

självförtroende vad gäller simulering, Md = 4,00 (M = 3,91, SD=.62) (Tabell 8). 

När man granskar de enskilda variablerna ser man att hela samplet N = 29 

(100%) ansåg att simulering stöder dem att uppnå sina lärandemål. Hela 86 pro-

cent, n = 25 ansåg att simulering ökar deras självförtroende vad gäller vård av 

patienter i förstavården och n = 23 (79%) upplevde att simulering ökar deras 

självförtroende att reagera på oförväntade händelser. Av studenterna ansåg 83 

procent, n = 23, att simulering ökar deras självförtroende för att vårda akuta pa-

tientfall. Nästan en fjärdedel av studenterna, n = 7 (24 %) ansåg att de är rädda 

för att göra misstag under en simulering.  

 
Tabell 8. Fördelningen av studenterna beträffande självförtroende vad gäller si-
mulering. 
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Tabell 9. Fördelningen av övriga variabler som uteslöts från summavariablerna. 

 
 
 

Informanterna fick möjligheten att bredda sina svar genom en öppen fråga om 
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med läraren än de erfarna studenterna, Mdoerfaren = 4,75 vs Mderfaren = 4,25 (Mann 

Whitney = .012, p<0,05).  

 

Statistisk signifikans upptäcktes mellan arbetserfarenhet och tillfredställelse gäl-

lande debriefing. Nivån på tillfredsställelse upplevdes högre hos studenter med 

arbetserfarenhet än hos studenter med ringa arbetserfarenhet, Mderfaren = 4,71 vs 

Mdoerfaren = 4,36 vs (Mann Whitney = .029, p<0,05).  

 

Simuleringserfarenheten eller åldern hade inte ett signifikant samband med till-

fredställelse eller självförtroende.  

 

Finns det samband mellan tillfredsställelse med simulering, självförtroende, 

debriefing och läraren? 

I mätning av korrelationer mellan summavariablerna dvs. samband, användes 

Spearman’s korrelationskoefficient. Ett samband mellan två variabler innebär att 

en förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. I 

forskningen framkommer det att det föreligger ett statistiskt signifikant positivt 

samband mellan allmän tillfredställelse och tillfredställelse med debriefing (r = 

.446, p<0,05).  

 

Trots att sambandet mellan tillfredställelse med debriefing och självförtroende 

inte är statistiskt signifikant (r =.367, p <0,05) indikerar det att det finns ett svagt 

samband. 

 

Trots att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan tillfredställelse 

allmänt och tillfredsställelse med lärare r =.353, p <0,05 indikerar det att det finns 

ett svagt samband. 

 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

7 Tolkning av resultat 
 

Studenterna som deltog i denna forskning är mycket tillfredsställda med simule-

ring som en undervisningsmetod och de ter sig ha ett högt självförtroende. Re-

sultaten är liknande tidigare forskning. Till följande tolkar jag resultaten enligt te-

man; simulering som en undervisningsmetod, bakgrundsinformation, syfte och 

mål, simuleringens realism samt trovärdighet, lärarens kompetenser, debriefing 

och studenternas självförtroende.   

 

7.1 Simulering som en utbildningsmetod  

 

Största delen av studenterna upplever att simuleringarna har en lämplig krav-

nivå och att de är utmanande. Resultatet tyder på att simuleringarna har plane-

rats väl och att mål, syfte samt svårighetsgraden anpassats efter målgruppens 

kunskaper och tidigare erfarenhet (Adamson, 2015). Då simuleringens svårig-

hetsgrad är lämplig, sporrar den till problemlösning och kritiskt tänkande hos 

deltagarna (Groom et al., 2014; Adamson, 2015).  

 

Studenterna anser att simulering är en effektiv undervisningsmetod som förbätt-

rar deras kunnande, specifikt i att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken, vilket 

även Olaussen et al (2020) hävdar. Detta framkommer speciellt i några av de 

öppna svaren som presenteras nedan.  

 

”Största fördelarna är nog att det stöder ens undervisning på bästa sätt. Man får 

ett annat perspektiv om att först tala om det i teorin och sen att se det i praktiska”. 

(n7) 

 

”Simulering är en av de bästa undervisningsmetoderna inom förstavårdarutbild-

ningen”. (n24) 

 

”Fördelarna: man lär sig att tänka själv samt att man själv hamnar att tillämpa den 

kunskap som man har lärt sig i teorin”. (n13) 

 

”Simulaatiot auttaa integroimaan teoriaosaamista käytäntöön. Simulaatioissa pää-

see kokeilemaan osaamistaan turvallisessa ympäristössä. Simulaatiossa pääsee 
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harjoittelemaan tiimityöskentelytaitoja. Simulaatioissa toiminnastaan saa välittö-

män palautteen, toisin kuin oikeassa työelämässä yleensä”. (n25) 

 

Resultaten ger den uppfattningen att studenterna deltar i upplevelsebaserat lä-

rande, vilken simuleringen möjliggör. Att veta och att göra är två skilda saker 

och när studenterna är uppslukade i ett scenario, måste de tillämpa sin teore-

tiska kunskap eller sina tidigare erfarenheter. Det aktiva lärandet ger dem möj-

ligheten att återkoppla till tidigare kunskap och träna sina kompetenser (Dieck-

mann et al., 2012). 

 

Studenterna anser även att simuleringarna ökar deras intresse för förstavård och 

deras lärande inom förstavård. Ett ökat intresse för förstavårdarstudier kan öka 

motivationen för lärande. Dessutom njuter de av att samarbeta med varandra. 

vilket kan sporra lärande då studenter aktivt arbetar tillsammans för att lösa 

problem (Vygotsky, 1978; Jeffries, 2005).  

 

En fjärdedel av studenterna anser att simulering orsakar dem stress ofta medan 

nästan fyrtio procent ställde sig neutrala till påståendet. Det finns alltså en 

betydlig grupp som upplever stress vid simulering och en stor grupp som inte kan 

säga om de upplever stress eller inte. Resultaten visar inte att enskilda studenter 

har upplevt simuleringarna som negativa på grund av stress. Enligt Jeffries och 

Rogers (2012) kan höga förväntningar i simuleringar orsaka ängslan och stress 

hos studenter. Dylik stress har identifierats som en allmän känsla hos studenter 

som deltar i simuleringar men ibland kan känslorna vara så genomträngande att 

de minskar på studenters självförtroende och förmågan att tillämpa ens 

färdigheter. På samma gång kan en viss nivå av stress leda till goda prestationer 

och öka studentens engagemang i en simulering (Al-Ghareeb, Cooper & 

Mckenna, 2017). Lärande kräver ibland att studenten infinner sig utanför hens 

bekvämlighetszon och i simuleringar förväntas studenten prestera då de andra 

studenterna observerar. Ängslan och stress kan vara nödvändiga erfarenheter 

för att studenterna skall lära sig. Utbildare bör uppmärksamma att en orimligt hög 

stress kan påverka lärande negativt och försämra prestationsförmågan och det 

är viktigt att sträva till att skapa av en kreativ och trygg miljö (Dieckmann et al., 

2012; Al-Ghareeb et al., 2017). Avhandlingens frågeformulär förtydligar inte 
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noggrannare vad som menas med stress (eustress eller distress) och 

studenterna kan ha tolkat stress som antingen negativt eller positivt. 

 

Trots att studenterna upplever en slags stress ser det ut som att stressen inte 

förblir en hämmande faktor för varken lärande, tillfredställelse eller självförtro-

ende. Studenterna konstaterar att stressen är närvarande och den kan vara ne-

gativ om studenten känner sig osäker. Även om stress verkar vara närvarande 

för en del av studenterna kan den kanske driva dem till optimal prestation. Det 

må vara att flera studenter känner stress men att den är positiv och ökar deras 

motivation samt engagemang. Studenterna är eventuellt medvetna om stressen 

men den är möjligtvis kortvarig och försvinner då simuleringen är över.  

 

De öppna svaren förtydligar bättre enstaka studenters upplevelser om stress. I 

svaren nedan nämns även upplevelser om realism och tillämpning av teori i 

praktiken. 

 

”Fördel är att man lär sig mycket effektivt att fungera på ett förstavårdsuppdrag. 

Nackdelen är att det kan vara stressigt om man känner sig osäker”. (n16) 

 

”Största nackdelen är ändå pressen då man vet att klassen sitter och kollar på tv:n 

och utvärderar en själv. Trots att man inte skall fokusera på det som görs fel vet 

jag att man ändå tänker på sånt som åskådare”. (n2) 

 

”Det bästa med simuleringarna är att man i dem får applicera sitt teoretiska kun-

nande på praktiska situationer. Alla kan delta på ett eller annat sätt och det känns 

som om alla kan lära sig nåt. Så länge man har en stödande omgivning vilket åt-

minstone jag upplevt att vi alltid haft är det roligt men jag kan tänka mig att ifall 

man inte har det kan allt lätt blir jobbigt, väldigt stressigt och pinsamt”. (n14) 

 

”Det är ett mycket bra sätt att se om man verkligen förstått vad man har lärt sig. 

Det kan vara stressande om man upplever att man inte kan”. (n22) 

 

”Stressen i samband med simuleringarna kan ses både som en för och nackdel. 

Stressen kan göra att man presterar sämre, men på samma sätt hör det yrket till 

att utsättas för stress och vänja sig vid den”. (n29) 
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Informanten ”n29” lyfter fram en intressant aspekt om att det hör till yrket att man 

utsätts för stress och vänjer sig vid den. Durham et al (2014) hävdar att stress 

eller ängslan i en simulering kan förbättra lärande genom att öka motivationen 

eftersom de ”härmar” liknande känslor av stress och ängslan, som allmänt före-

kommer i verklig klinisk situation. 

 

7.2 Bakgrundsinformation, syfte och mål 

 

Studenterna anser att de får tillräckligt med bakgrundsinformation och förstår si-

muleringens syfte. Resultatet beror förmodligen på att studenterna har utsatts 

för en introduktion eller prebriefing innan simuleringen börjar. Detta kan i bästa 

fall kan medföra att studenterna presterar bättre, vilket i sin tur ökar deras till-

fredställelse samt självförtroende. I tidigare forskning framkommer det att in-

formation och orientering innan simuleringens start stöder studenterna (Smith & 

Roehrs 2009; Dieckmann et al., 2012).  

 

Enligt Smith och Roehrs (2009) har ett tydligt mål med en lämplig svårighets-

grad ett samband med ökad tillfredställelse och självförtroende. En lyckad intro-

duktion skapar gemensamma mål och regler samt en positiv atmosfär och för-

bereder studenterna för undervisningstillfället. Man bör skapa en emotionellt 

trygg miljö, försöka stöda studenternas självförtroende samt minska på studen-

ters ”scenskräck” genom att och förklara målen samt vad som förväntas av stu-

denterna (Dieckmann et al., 2012). I en prebriefing kan utbildaren även stärka 

studenternas upplevelse av psykologisk säkerhet t.ex. genom att visa respekt 

och bekräfta studenterna (Kolbe et al., 2019).  
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7.3 Simuleringens realism samt trovärdighet 

 

Majoriteten av studenterna upplever att simuleringarna är realistiska. Eftersom 

Arcada har ett simuleringscenter som möjliggör HFS, var detta resultat väntat. 

En fjärdedel av studenterna anser att de inte har lätt att leva sin in scenarierna.  

Enligt Tosterud, Hedelin & Hall-Lord, (2013) kan oerfarna studenter ha svårt 

med att leva in sig i simuleringen då trovärdigheten är låg. I denna studies re-

sultat framkommer det att även mer erfarna studenter kan ha svårt att leva in 

sig trots att trovärdigheten i simuleringarna anses vara hög. Detta kan helt en-

kelt bero på att, trots att HFS anses ha en stark trovärdighet, kan det finnas in-

dividuella skillnader i hur studenter upplever realismen och för att det inte finns 

en bestämd nivå av trovärdighet (Adamson, 2015).  

 

Svaren i de öppna frågorna förtydligar hur en del av studenterna upplever nack-

delarna med realismen i simuleringarna.  

 

”Fördelar: förstå teori i praktiken  

Nackdelar: äktheten i simuleringssituationen, det är ändå inte en riktig situation 

vilket gör det ibland svårt att leva sig in i caset 100%”. (n1) 

 

”Fördelarna är att man får öva sina kunskaper på en "patient" som inte kan dö. 

Man får göra misstag och lära sig via dem. Nackdelarna är att man inte alltid får 

simulera allt man skulle vilja eftersom gruppen är så stor. Men också då dockan 

nu inte riktigt är en riktig person så är det lite svårare att ”skapa kontakt” till patien-

ten”. (n6) 

 

”Nackdelen vore kanske att simuleringen ofta är svår att leva sig in i. En docka är 

ju tyvärr inte en riktig person. Fördelarna är att man praktiskt får öva och diskutera 

i grupp om patient-case, vad man kunde gjort annorlunda och vad som lämnades 

ogjort. (n29) 

 

För att studenter skall kunna dra nytta av en simulering, är det viktigt att de för-

söker delta i ett scenario som om det vore en verklig situation. Att betrakta 

dockan som en riktig patient kan framkalla autentiska känslor av att vårda pati-

enten. Eftersom det är svårt att skapa ett fullständigt trovärdigt scenario kan 
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studenter ibland känna misstro mot scenariot (Durham et al., 2014). Dockor 

som används i simulering har egenskaper som studenter kan uppleva som ore-

alistiska trots att de har en mänsklig form. Dockorna är skapade av annat 

material, deras tal kommer via en mikrofon och vissa vårdåtgärder kan inte utfö-

ras på dem (Dieckmann, Gaba & Rall, 2007). Trots att ett fåtal studenter ser 

nackdelar med trovärdigheten förefaller den inte ha en inverkan på deras till-

fredställelse med simulering.  

 

Det kan ibland vara utmanande för utbildaren att arrangera simuleringar som är 

väldigt realistiska, där studenten fullt kan leva sig in i scenariot utan att det på-

verkar andra viktiga faktorer i simuleringen. Alla studenter kan inte simulera 

samtidigt och de flesta studenter antar rollen som observant. Som observant 

kan uppmärksamheten och lärande lida om studenten inte följer med simule-

ringen aktivt vilket även kan leda till att studenten inte känner sig helt uppslukad 

i scenariot (Hober & Bonnel, 2014 refererat i Olaussen et al., 2019). 

 

 

7.4 Lärarens kompetenser  

 

Alla studenter anser att läraren har en hög kompetens och majoriteten är nöjda 

med hur läraren undervisar och att läraren stöder dem. Att studenterna är så 

övertygade om lärarnas kompetenser tyder på att lärarna bl.a. innehar erfaren-

het och substanskunskap om förstavård samt simulering och en bred kunskap i 

simuleringspedagogik (Tervaskanto & Mäentausta refererat i Rosenberg et al., 

2013). Att ha ett klart syfte och mål i simuleringen, erfarenhet i att främja lä-

rande, god tidsplanering och kunskap till en god debriefing och att ge respons 

är enligt Billings och Halstead (2012) viktiga kompetenser för läraren. Enligt 

Cowperthwait (2020) följer simuleringen en hög standard om simuleringen är 

kollaborativ, upplevelsebar och centrerad kring studenten. Interaktionen mellan 

studenter och utbildaren arbetar präglas av tillit.  

 

Det fanns ett signifikant samband mellan årskursen och tillfredställelse med lä-

raren då oerfarna studenter upplevde en högre tillfredställelse än mer erfarna 
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studenter. Detta kan bero på att de oerfarna studenternas tid och fokus går i 

början till att lära sig simuleringens grunder. Då simuleringens process är okänd 

för oerfarna studenter, spelar omgivningens och lärarens stöd möjligen en 

större roll då studenten försöker navigera sig igenom nya erfarenheter. Det att 

studenten får tillräckligt med stöd och respons i början av sin ”simuleringskar-

riär” banar vägen för att vara tillfredsställd även i framtiden. Läraren kan ha en 

stor effekt på studentens motivation genom att ge konstruktiv respons och tillika 

anses lärarens utbildningsmetoder, kompetens och relation till studenterna vara 

viktiga för studenter (Adamson, 2015). Det är möjligt att de erfarna studenterna 

ibland får mindre stöd på grund av att de antas vara mer erfarna och kunniga. 

Dessutom tenderar svårighetsgraden öka då studenterna blir mer erfarna och 

det kan vara att de skulle behöva mera stöd. En annan eventuell förklaring är 

att oerfarna studenter är mer beroende av lärarens agerande och stöd i början 

av studierna då de blir introducerade till simulering. Ju mer erfarenhet de får, 

desto mer uppmärksamma blir de till lärarens agerande. Erfarna studenter är 

eventuellt mer kritiska till hur läraren fullföljer sina uppgifter som utbildare. 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan kön och tillfredställelse med läraren. 

Varför de manliga studenterna är mer tillfredsställda med läraren än de kvinn-

liga studenterna kan man bara spekulera kring t.ex. lärarens kön eller ett visst 

beteende kan ha en inverkan. I tidigare forskning framstår det inte signifikanta 

skillnader mellan könen. En orsak till detta kan vara att i de flesta källor har in-

formanterna varit sjukskötarstudenter. Majoriteten av studenter på sjukskötarut-

bildningar tenderar att vara kvinnor och därför har tidigare forskning möjligen 

inte beaktat kön som en bakgrundsvariabel. Trots att det framkommer en signifi-

kant skillnad mellan könen är både män och kvinnor väldigt tillfredsställda med 

läraren.  

 

Det fanns ett svagt samband mellan allmän tillfredställelse med simulering och 

tillfredsställelse med läraren. Min tolkning är att ju tillfredsställda studenterna är 

med läraren i en simulering, desto sannolikare är det att de är tillfredsställda med 

simuleringen som en helhet. Tidigare forskning visar att lärarens kompetens har 

ett samband med en lyckad simulering (Dieckmann et al., 2012; Cowperthwait, 

2020).  
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7.5 Debriefingen 

 

Studenterna är generellt mycket tillfredsställda med debriefingen. Alla studenter 

anser att debriefingen är nödvändig för deras lärande samt att debriefingen hjäl-

per dem att lära sig ifrån sina misstag. Tidigare forskning stöder tanken om att 

debriefingen är nödvändig för studenters lärande (Rall et al., 2010; Dieckmann 

et al., 2012; Sawyer et al., 2016). Studenterna upplever att debriefing stöder 

dem till reflektion över sitt beteende och de ges möjlighet till att diskutera sina 

lärandemål. Att studenterna är så tillfredsställda med debriefingen visar att 

undervisningen till en stor del följer de riktlinjer som framkommer i tidigare forsk-

ning t.ex. att studenterna får sin röst hörd under debriefingen (Dieckmann et al., 

2009). För att debriefingen skall lyckas bör även utbildaren förstå debriefingens 

process och utbildarna bör ha en överensstämmande metod för att fullgöra den.  

 

I analysen framkom ett positivt samband mellan allmän tillfredställelse med si-

mulering och tillfredställelse med debriefing. Resultatet kan tolkas så att ju mer 

tillfredsställda studenterna är med debriefingen, desto mer tillfredsställda är det 

med simuleringen allmänt. Detta beror på att debriefingen och feedback har 

identifierats som den mest betydelsefulla delen av simulering. Debriefingen är 

en kritisk faktor för att åstadkomma lärande och reflektionen i debriefingen för-

klarar hur erfarenheten förblir en väsentlig faktor för lärande och utveckling 

(Adamson, 2015; Sawyer et al., 2016).  

 

I analysen framkom en svag korrelation mellan tillfredställelse med debriefing 

samt självförtroende. Min tolkning är om studenterna är tillfredsställda med 

debriefingen, kan det ha en ökande effekt på deras självförtroende. I debrie-

fingen får studenterna konstruktiv feedback, de uppmuntras att reflektera kring 

scenariot och känna igen kunskapsluckor. Om studenterna har presterat väl i si-

muleringen och får positiv respons, kan det öka deras självförtroende (Bandura, 

1997). Bandura (1997) hävdar att självförtroendet inverkar på studenters för-

måga till kritisk självreflektion samt deras uthållighet i mötet av nya utmaningar i 
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verkliga omständigheter. Förmågan till kritisk självreflektion leder till att de vågar 

delta aktivt i debriefingen, vilket leder till bättre lärande. Enligt Mayville (2011) 

stöder debriefingen lärande, förmågor och självförtroende vilka är väsentliga 

även då studenter träder in i arbetslivet.  

 

Studenter med arbetserfarenhet var mer tillfredsställda med debriefingen än 

studenter med mindre eller ingen arbetserfarenhet. Studenter som har mera ar-

betserfarenhet har jobbat inom vården och kanske deltagit oftare i en debrie-

fing. De är möjligen mer vana att reflektera över sitt beteende, analysera sina 

prestationer och emotta konstruktiv kritik samt feedback. De har mera konkret 

erfarenhet att ty sig till och den abstrakta begrepps-och teoribildningen är mer 

naturligt för dem. Erfarenhet i debriefing kan ge dem verktyg i att bearbeta re-

sponsen och de kan tillämpa nya idéer i arbetet. De har kanske en mer omfat-

tande uppfattning över sina färdigheter och förstår hur de bör utveckla dem. 

 

Psykologisk säkerhet kunde delvis förklara studenternas höga tillfredsställelse 

med debriefingen, som enligt Kolbe et al (2019) är en väsentlig faktor för en 

lyckad debriefing. I resultaten framkommer det att studenterna aktivt deltar i 

debriefingen, vilket är positivt, eftersom den är så viktig för att åstadkomma en 

lyckad simuleringserfarenhet. Det att studenterna deltar aktivt i debriefingen ty-

der på att det råder en positiv stämning och en atmosfär av tillit bland deltagare 

och utbildaren. Studenterna sporras även att reflektera över sitt lärande. Resul-

taten tyder på att debriefingens goda nivå är konsekvent och att utbildarna samt 

studenterna har lyckats etablera och upprätthålla en miljö av psykologisk säker-

het i simuleringarna (Kolbe et al., 2019; Cowpertwhait, 2020).  

 

 

7.6 Studenternas självförtroende 

 

De flesta studenter anser att simulering ökar deras självförtroende vad gäller 

vård av en akut patient och att reagera på oförväntade händelser. Detta kan 

bero på att studenterna kan experimentera aktivt i en simulering, de kan till-

lämpa teoretisk kunskap i praktiken och konkret uppleva hur de klarar av svåra 
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situationer. Alla studenter upplever att simulering stöder dem att uppnå sina lä-

randemål. De flesta studenter är inte rädda för att begå misstag vilket kan tyda 

på att de har ett högt självförtroende och att de förstår syftet med undervis-

ningsmetoden. Studenterna verkar förstå att simulering möjliggör misstag, att 

det är rimligt och sannolikt att man begår misstag och att det hör till simulering-

ens natur. Simuleringsutrymmet är ett tryggt ställe att begå dessa misstag. Ge-

nom att begå misstag i simulering kan studenten begå dem utan att skada en 

riktig patient och lära sig ifrån dem. Resultatet tyder även på att studenterna vå-

gar experimentera och ta risker. Detta indikerar att simuleringsmiljön är trygg, 

att det råder ett förtroende bland studenter och utbildare och att studenterna 

upplever psykologisk säkerhet (Kolbe et al., 2019). 

 

Enligt Kolbe et al (2019) begår studenter misstag, särskilt när de lär sig nya fär-

digheter. De måste känna sig säkra för att våga ta risker eller medge att de be-

gått misstag. Utan en ärlig och transparent verksamhet, vågar studenterna inte 

diskutera och då kan utbildaren eventuellt inte känna igen orsakerna varför stu-

denterna underpresterar.  

 

Utbildarens uppgift är att sporra studenterna att reflektera över sina misstag. 

Vårdbranschen präglas dock ibland av en kultur som uppmuntrar till att undvika 

misstag eftersom det anses vara en viktig faktor för att förbättra patientsäker-

heten. Man kan även bli belönad för att undvika misstag eller om man rättar till 

dem snabbt. En dylik organisationskultur leder till att anställda och studenter är 

rädda för att begå misstag och de kan vara generade samt uppleva ängslan. 

Detta kan leda till att de framtiden tyr sig till skyddande åtgärder t.ex. de drar sig 

tillbaka, vågar inte fråga hjälp eller be om feedback. En dylik simuleringskultur 

kan kväva den väsentliga reflektionen i debriefingen, vilket begränsar respon-

sens effekt. Studenter bör därför sporras till att diskutera, fråga om hjälp, våga 

medge misstag och detta kräver att studenterna överkommer känslor av för-

svarlighet när de diskuterar om sina bristfälliga prestationer. Utbildarens uppgift 

är att behandla dynamiken i lärotillfället och sträva till att skapa en känsla av 

psykologisk säkerhet för alla studenter (Kolbe et al., 2019). 
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En fjärdedel av studenterna upplever ändå att de är rädda för att begå misstag. 

Resultatet tyder inte nödvändigtvis på att studenterna saknar psykologisk säker-

het. Enligt Thomas och Mackey (2012) kan rädslan bero på att de inte har erfa-

renhet av situationer där patientens tillstånd snabbt förändras och rädslan för att 

begå misstag kan variera hos studenterna, beroende på deras erfarenhet. Då 

studenterna får mera erfarenhet, ökar oftast deras självförtroende till att klara av 

dylika situationer. Durham et al (2014) menar att trots att studenterna vet att 

dockan inte är riktig, kan det vara rädda för att skada den. Rädsla eller känslor 

av ängslan kan eventuellt bero på att studenterna vet att de observeras av 

andra studenter och lärare. Detta har inte alltid negativa konsekvenser. Det kan 

vara till studenternas fördel att de ”övar” på att bli observerade, eftersom de 

kommer att bli observerade av kollegor, patienter och anhöriga i en verklig situ-

ation. Kombinationen av att förbereda, simulera, observera och diskutera kan 

framhäva det som studenten inte vet, vilket möjliggör lärande i framtiden. Det är 

viktigt att diskutera rädslan för att göra misstag. Om studentens simuleringar i 

fortsättningen präglas av enbart rädslan för att begå misstag, kan det hämma 

studentens lärande (Durham et al, 2014). 
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8 Tillförlitlighet 
 

Denna avhandlings sampel bestod av förstavårdarstudenter på yrkeshögskolan 

Arcada. Samplet (N = 29) är för litet för att kunna dra allmängiltiga slutsatser om 

förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse och självförtroende vad 

gäller simulering. Samplets svarsprocent var rätt litet (31,5 %) och samplet 

lämpade sig inte för parametriska metoder. För den statistiska analysen 

användes non-parametriska metoder, vilka inte alltid tillför samma statistiska 

styrka som parametriska metoder (Field, 2009). Non-parametriska metoderna 

lämpade sig för denna forskning eftersom forskningens data mättes i nominal-

och ordinalskala. En femskalig Likert-skala användes eftersom forskningen mätte 

upplevelser och även NLN/JSF använder Likert-skala.   

 

För att öka samplets storlek kunde man ha utökat frågeformuläret till 

vårdstudenter på andra yrkeshögskolor i Finland. Studiens syfte var dock att 

specifikt få fram förstavårdarstudenters upplevelser, då vårdarstudenters 

upplevelser, åtminstone internationellt, är väl kända. Man kunde även utvidgat 

frågeformuläret och översatt den till finska. Med ett tvåspråkigt frågeformulär 

kunde man ha undersökt studenterna över språkgränserna. Således kunde man 

ha utnyttjat flera skolor och språken som bakgrundsvariabler och ökat antalet 

informanter. Genom att begränsa studien till den ifrågavarande målgruppen fick 

man ett jämförbart sampel eftersom simuleringsomgivningen och utbildningen i 

en skola är överensstämmande och simuleringsomgivningen kan variera i olika 

läroanstalter. Det må även vara att simulering används mer eller mindre på andra 

läroanstalter och därmed kunde bakgrunden ha fått en alltför stor betydelse. Att 

undersöka flera yrkeshögskolors förstavårdarstudenter kunde ha lett till att 

studien skulle ha blivit för omfattande för en Pro gradu-avhandling.  

 

I tidigare undersökningar om vårdares tillfredställelse och självförtroende har de 

framställts så att studenter utfört samma eller olika simuleringar till en början och 

sedan besvarat ett frågeformulär (Tosterud et al., 2013; Olaussen et al., 2019). 

Inledningsvis var det meningen att även denna forskning skulle utföras på samma 

vis. På grund av COVID-19 pandemin, vilket resulterade i att majoriteten av 

utbildningen i yrkeshögskolor gick på distans, gjorde jag ett medvetet beslut att 
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inte utföra forskningen på detta vis. Fördelarna med att målgruppen först utför ett 

simuleringsscenario, och sedan svarar på frågeformuläret, är att man kan säkra 

att alla informanter nyligen har simulerat och simuleringen har utförts under 

likadana omständigheter. Informanterna har därmed en färsk upplevelse de kan 

ty sig till och det kan vara lättare att svara på frågeformuläret. Metoden ger 

eventuellt en högre svarsprocent eftersom studenterna först simulerar och kan 

sedan fylla i enkäten direkt efteråt.  

 

Forskningen baserar sig på studenterna egenbedömning om sina upplevelser. 

De har bl.a. uppskattat hur många gånger de har simulerat och här fanns de 

skillnader trots att studenterna var på samma årskurs. Möjligtvis finns det 

skillnader i studenters uppskattningar och det har resulterat i att studenterna 

grupperats på ett visst sätt inför analysen. Studiens sampel är dock litet och man 

kan inte dra allmängiltiga slutsatser men det är värt att nämna då man önskar att 

använda egenbedömning som metod. Fastän studenter rapporterar att deras 

tillfredställelse eller självförtroende är på en hög nivå gällande simulering, är 

egenbedömning inte nödvändigtvis den mest användbara metoden för att avgöra 

om det finns ett samband mellan simulering och tillfredställelse samt 

självförtroende (Durham et al, 2014).  

 

Jag har grupperat studenterna i ”erfarna” samt ”oerfarna” men det kan diskuteras 

att var egentligen gränsen går. Vem är egentligen ”erfaren simulerare” och 

”oerfaren”? Här har jag använt min egen erfarenhet och kunskap (face value) om 

ämnet och gjort kategoriseringen självmant då medianen på studenternas 

erfarenhet var tio (10) simuleringsgånger. 

 

Eftersom svarsprocenten var 31,5 % kan man inte förbigå att ett bortfall skett. 

Möjligtvis har studenter som inte är nöjda eller tillfredsställda med simulering låtit 

bli att svara. Det kan vara att tidpunkten för datainsamlingen inte var optimal då 

det skedde efter nyåret, och studenter kanske hade mycket andra studier eller 

var ute på praktik och inte såg sin e-post t.ex. bara en förstavårdare på årskurs 

1 svarade på enkäten. Det må även hända att studien inte intresserade studenter 

och de därför lät bli att svara. Om studien utförts på Arcada så att studenter först 

simulerar och sedan svarar på enkäten, skulle svarsprocenten troligen varit 
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större. Frågeformuläret skickades via e-post till alla förstavårdar-grupper som var 

på en generell e-postlista och tillsammans var de 92 stycken, förutsatt att de 

hörde till gruppernas e-postlistor.  

 

Min bakgrund i förstavårdarstudier på Arcada samt min erfarenhet av simulering 

har gett mig en insikt i simulering och simuleringsundervisning. Jag har simulerat 

flera gånger i olika omgivningar, både som student och på arbetsplatsen. Det har 

varit till min fördel att jag känt till Arcadas förstavårdarstudier och deras erfarenhet 

av att arrangera simulering. Det övertygade mig om att forskningen kan 

genomföras där, även om jag inte kunde utföra studien på samma vis som i 

tidigare forskning. Jag har personlig erfarenhet om alla de delmoment som finns 

med i en simulering och om de faktorer som kan påverka upplevelser av 

tillfredställelse och självförtroende. Detta har hjälpt mig att söka relevanta källor 

och att skapa avhandlingens frågeformulär. Jag har även kunnat konsultera 

kollegor och fått råd om vad som är värt att beakta i studien. Jag kunde granska 

mitt frågeformulär med en kollega och säkerställa att enkäten fungerade. 

Eftersom jag har en bakgrund inom förstavården samt erfarenheter av simulering 

och därmed en förutfattad bild av vad resultaten möjligen kunde vara, har jag 

försökt att vara väldigt noggrann med att inte påverka undersökningen med mina 

egna erfarenheter eller åsikter.  
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9 Diskussion 
 

Studiens syfte har varit att beskriva, analysera och tolka hur 

förstavårdarstudenter på Arcada yrkeshögskola upplever tillfredställelse och 

självförtroende i simuleringsundervisning. Studenternas upplevelser har 

analyserats enligt hur tillfredsställda studenterna är allmänt med simuleringen, 

läraren samt debriefingen. Undersökningen har även granskat hur studenterna 

upplever sitt självförtroende gällande simulering.  

 

Det var betydelsefullt att granska studenternas attityder till simulering eftersom 

tillfredsställda och självsäkra studenter har i tidigare forskning demonstrerat ett 

bättre lärande, engagemang i studier och kompetenser, vilket kan öka 

vårdkvaliteten. Dessutom kunde resultaten ge yrkeshögskolan Arcada 

information om hur deras studenter upplever simuleringsundervisningen, vilken 

praxis i utbildningen fungerar och om det eventuellt finns delar i simuleringen som 

de kunde beakta mer i framtiden. Med tanke på att den pre-hospitala vården 

utvecklas hela tiden, simulering används aktivt i förstavårdarutbildningen och för 

att det inte hittills gjorts många inhemska undersökningar om 

förstavårdarstudenter, var det av betydelse att granska studenternas upplevelser. 

Trots att redan gjorts internationell forskning om temat måste man beakta att 

simuleringen som en process innehåller flera delmoment, det finns variation i 

skolors utrustning samt simuleringscentrens resurser, skillnader i simuleringens 

trovärdighet samt utbildarnas kompetenser och därmed kan även studenternas 

upplevelser av simulering variera.  

 

Denna undersökning har sina begränsningar då samplet bestod av enbart 29 

studenter från en finlandssvensk yrkeshögskola. Det ger därmed inte en 

verklighetstrogen bild över hur förstavårdarstudenter i hela Finland upplever 

simuleringsutbildningen. Arcada är den enda finlandssvenska yrkeshögskolan i 

Finland som utbildar förstavårdare och antalet studenter i olika högskolor, 

simuleringscentrumen samt undervisningsmetoderna kan variera.  

 

Bland resultaten framkom det att studenter överlag upplever en mycket hög 

tillfredsställelse med simulering. Studenterna tenderar att vara självsäkra i att 
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vårda akuta patienter, att reagera på oväntade händelser och simulering stöder 

dem att uppnå sina lärandemål. Trots att en del studenter upplever stress samt 

nackdelar med simuleringens trovärdighet är de generellt väldigt tillfredsställda. 

Stressen behöver inte alltid leda till negativa konsekvenser men det är viktigt att 

vara medveten om att studenterna kan uppleva stress och diskutera det med 

dem. Om stressen hämmar studenternas prestationer, så att den hindrar deras 

lärande, måste skolan och utbildarna reagera på det. 

 

Studenterna uppfattar simulering som en bro som sammanbinder teori med prak-

tik och genom simulering kan studenten, på ett tryggt sätt, aktivt experimentera 

med patienten och studiekamrater. Resultaten tyder på att Arcada genomför si-

muleringsundervisningen på ett konsekvent sätt som sporrar till lärande och en-

gagemang. Studenternas starka självförtroende gör det möjligt att uppnå simule-

ringens mål och de är bekväma med att experimentera och använda sina för-

mågor. Studenterna är även nöjda med lärarens kompetenser, lärarens sätt att 

utbilda samt debriefingen. Studenterna upplever debriefingen som nödvändig 

och den sporrar till reflektion och stöder dem att bättre förstå sitt beteende.  

 

Denna studies syfte var inte att påvisa hur effektivt studenterna lär sig av simule-

ring eller hur deras kunskaper överförs till verklig patientvård. Som Jeffries och 

Rogers (2012) tidigare hävdade, är studenters självförtroende och tillfredställelse 

inte ensam tillräckliga faktorer för att utvärdera simuleringens allrådande effekt 

på lärande. Studien visar inte att simuleringsundervisningen på yrkeshögskolan 

Arcada, under alla omständigheter, leder till en bättre och säkrare patientvård 

trots att det är ett av simuleringens viktigaste mål. Vad resultaten emellertid visar, 

är att studenterna generellt upplever simulering som en bra och effektiv under-

visningsmetod. Känslor av tillfredsställelse, självtillit och utveckling ger dem goda 

förutsättningar för att lära sig all den mångsidiga kliniska kunskap som krävs i 

dagens pre-hospitala vård. Om studenterna har goda förutsättningar för lärande 

och stark tro på framtida framgångar, har de även goda förutsättningar att utveck-

las till uthålliga, kompetenta och kritiskt tänkande förstavårdare som kan ge god 

vård på ett sätt som inte riskerar patienternas säkerhet.  
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Simulering som utbildningsmetod kan tillämpas i utbildningen av studenter eller 

personal inom flera områden i hälsovården. Den kan utövas både med oerfarna 

studenter eller erfarna professionella. Simulering har varit, och kommer i 

fortsättningen att vara en viktig del i utbildningen av förstavårdarstudenter och i 

arbetsplatsutbildning. I fortsättningen är det nödvändigt att fortsätta utveckla 

forskningen inom den pre-hospitala vården och rikta uppmärksamheten till att 

framställa undersökningar som är av hög kvalitet eftersom mycket av tidigare 

forskning lider av dålig design samt metoder och kvaliteten på undersökningarna 

varierar betydligt (Ostergaard & Rosenberg refererat i Forrest, McKimm & Edgar, 

2013). I framtiden vore det intressant att forska om alternativa sätt att utföra 

simulering t.ex. användning av virtuell realitet eller escape-rum, av vilka det redan 

gjorts undersökningar om. 

 

Då jag inledde min Pro-gradu avhandling hade jag som syfte att utforska hur 

studenter upplevde användning av escape-rum som en undervisningsmetod i 

förstavårdarstudier. På grund av bl.a. studiens struktur och omfattning samt 

restriktionerna kring Covid-19, var jag tvungen att göra en avsevärd förändring i 

hela undersökningen och börja om. Det medförde en del mera arbete men det 

har ändå varit givande att sätta mig djupare i simulering och samarbeta med både 

lärare och studenter på Arcada yrkeshögskola samt Helsingfors universitet. Det 

har varit givande att läsa tidigare forskning kring simulering och första gången 

försöka mig på att utföra en mindre kvantitativ forskning. Jag har både lyckats 

och misslyckats och vet nu bättre vad jag kunde ha gjort annorlunda. Att få 

engagera mig i detta ämne, både som förstavårdare och blivande vuxenpedagog, 

har varit väldigt givande. 
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Bilaga 1. Frågeformuläret 

 

 
  



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

Bilaga 2. Följebrev 

 

Bästa förstavårdarstuderande, 

 

Jag arbetar som förstavårdare på Västra-Nylands räddningsverk och har tidigare studerat till 

förstavårdare på Arcada. För tillfället slutför jag mina studier i allmän-och vuxenpedagogik på 

pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och som bäst skriver jag på min magisterav-

handling. I min avhandling har jag ämnat kombinera två intressanta ämnen dvs förstavård samt 

pedagogik. Avhandlingens syfte är ta reda på hur ni förstavårdare på Arcada, upplever simule-

ringsundervisningen, hur tillfredsställda ni är samt om simulering har en inverkan på ert självför-

troende.  

 

Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten. Deltagandet i studien baserar sig på frivillighet och 

som deltagare har du rätt att avbryta studien utan särskild orsak. Alla svar är anonyma och det 

finns inget sätt för mig att få reda på vem som svarat. Det vore intressant att få en helhetsbild om 

era uppfattningar om simulering och ni har en chans att få er röst hörd. Enkäten är tillgänglig till 

den 31.1.2021. 

 

Handledaren för detta arbete är Gunilla Holm, som nås på gunilla.holm@helsinki.fi. Har ni några 

som helst frågor eller funderingar når ni mig via kontaktuppgifterna nedan. 

God fortsättning på året, 

Hannes Similä 

hannes.simila@helsinki.fi 

0505445183 
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BILAGA 3. Forskningslov 

 

 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 


