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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Självreflektion innebär att kunna iaktta sig själv, sina reaktioner och att kunna 

samtala med sig själv om sina handlingar och om sina upplevelser. Det är ett medvetet 

sökande efter förståelse. Reflektion ger möjlighet att utveckla yrkesmässig medvetenhet om 

sitt eget sätt att fungera och reagera.  Genom systematisk reflektion kan individen utvecklas 

och koppla teori till praktik. Individen måste medvetet utvärdera sina erfarenheter för att 

kunna dra lärdom av dem. 

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors möjligheter till självreflektion inom psykiatrisk 

vård. 

 

Metod: En integrativ litteraturstudie användes som metod. Data inhämtades från databaserna 

Cinahl plus, PubMed och PsycINFO. 

 Sammanlagt sex artiklar ligger till grund för resultat. Material har analyserats med 

Whittemore och Knafls (2005) analysmetod.   

 

Resultat: Sjuksköterskor behövde skapa utrymme för självreflektion. Studier visade att 

arbetsgivare behövde möjliggöra att självreflektion kunde utövas på arbetsplatsen och 

medarbetare måste värdesätta att självreflektion kunde fungera som ett hjälpmedel i den 

psykiatriska omvårdnaden. Det var också viktigt att lärare och utbildare, i en 

utbildningssituation, var intresserade av individens lärande och hade kunskap om hur man lär 

ut självreflektion.   

 

Slutsats: Möjligheter till självreflektion är tid, kunskap och en tillåtande miljö där 

sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten kan och vågar ställa frågor och där det finns en 

gemensam norm som värdesätter självreflektion på arbetsplatsen.   

 

Nyckelord: Sjuksköterskors attityder, sjuksköterskors erfarenheter, psykiatrisk omvårdnad, 

självreflektion, självmedvetenhet.  

 

 



   

 

  
 

Abstract 

   

Backgound: Self-reflection means being able to observe oneself, their reactions and being 

able to talk to themselves about their actions and their experiences. It is a conscious search for 

understanding. Reflection provides the opportunity to develop professional awareness of 

one´s own way of functioning and reacting. Through systematic reflection, the individual can 

develop and link theory to practice. The individual must consciously evaluate their 

experiences in order to learn from them.  

   

Aim: The purpose of this study is to elucidate nurses´ opportunities for self-reflection in 

psychiatric care 

 

Method: An integrative literature study was used as a method. Data were obtained from the 

databases Cinahl Plus, PubMed and PSYCinfo. A total of six articles form the basis for the 

result. The material has been analyzed using the Whittemore and Knafls (2005) method.  

 

Results: Nurses need to create space for self-reflection. The study showed that employers 

needed to enable self-reflection to be exercised in the workplace and employees needed to 

appreciate that self-reflection could serve as an aid in psychiatric nursing. It was also 

educators, in an educational situation, were interested in the individual´s learning and had 

knowledge of how to teach self-reflection.  

  

Conclusion: Opportunities for self-reflection are time, knowledge and a permissive 

environment where the nurse or nurse student can and dare to ask questions and where there is 

a common norm that values self-reflection in the workplace.  

   

Keywords: Nurse Attitude, Nurse Experience, Psychiatric Nursing, Self-Reflection, Self 

Assessment, Self-Concept. Health Personnel Attitudes, Self-Perception 
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1 Inledning 

Författaren till denna studie arbetar själv som sjuksköterska på en psykiatrisk mottagning och 

upplever ofta att hon står ensam i flera komplexa situationer, i vilka hon känner att hon skulle 

behöva diskutera och pröva sina tankar med andra som skulle kunna hjälpa till att bredda 

perspektivet och öka kunskapen. Sjuksköterskor har både teoretisk- liksom praktisk kunskap 

och författaren upplever att det finns en uppfattning om att sjuksköterskor redan har all 

kunskap som behövs. Förväntningar som kommer från omgivningen och från kollegor, såväl i 

medicinska, somatiska och psykiatriska frågor. Samtidigt arbetar sjuksköterskor ofta under 

tidspress, det är ont om tid, att reflektera kan upplevas abstrakt och något som man får göra 

senare när det finns mer tid. Reflektion ska stärka sjuksköterskan i sin roll, motverka 

överbelastning och förbättra omvårdnaden. I denna studie vill författaren undersöka vilka 

möjligheter sjuksköterskor i psykiatrisk vård har för att använda reflektion i sitt yrke. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Förförståelse 

Alla människor bär på en förförståelse, den har byggts upp och formats under uppväxten, av 

det individen varit med om, människor hen har mött och erfarenheter som hen har gjort. 

Förförståelsen påverkar hur du ser eller hör, hur du uppfattar och beskriver en situation och 

den får ofta styra både intentioner och handling. (Bie, 2007).  Allt vårdande måste bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2016). Sjuksköterskan ska möta 

patienten förutsättningslöst. Förförståelse bildar en inre guide, en vägvisare som kan visa oss 

både rätt och fel. Den som arbetar i vården måste framförallt betona patientens perspektiv. 

Utan öppenhet för patientens berättelse kan den istället bli anpassad till vårdarens 

förförståelse. Både känslor av rädsla, ilska och obehag måste kunna bearbetas om ett gott 

vårdande ska kunna utvecklas. Utbildning och handledning kan stötta vårdaren i dessa 

situationer (Dahlberg & Segesten, 2016). Sjuksköterskan som möter patienter i olika 

sammanhang och tillstånd måste förhålla sig till detta, det kräver sensibilitet och reflektion, en 

förmåga att se sammanhang och en förmåga att se och förhålla sig till skillnader (Nortvedt & 

Grimen, 2006). Karen Rees (2013), beskriver i sin studie hur sköterskestudenter under sitt 

tredje och sista år uppger att de deltar i övning med reflekterande praktik för att de har ett 

engagemang utlöst av ett personligt behov av att kunna förstå och veta mer än teori, mer om 

sig själv och vad omvårdnad är för dem själva. Hur det påverkar dem som individer och hur 
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de kan förmedla de emotionella utmaningarna i omvårdnadsarbetet. De ville förbättra 

omvårdnaden genom att söka personlig mening och förståelse. Ilska, skuld, frustration och 

sorg är triggers som orsakar oro och besvär. Reflektion hjälpte dem att förstå sina personliga 

känslomässiga svar och överväga vad de hade lärt sig om sig själva och sin praktik. Dessa 

övningar fungerade som ett stöd för att hantera känslomässiga utmaningar i det vårdande 

arbetet och förståelse för vad som orsakade detta. Genom att reflektera kunde 

sjuksköterskestudenten vara öppen för patientens berättelse och situation, välja bort sin 

förförståelse och vara mindre dömande. (Rees, 2013).  

 

2.2 Psykiatrisk omvårdnad 

Psykiatrisk omvårdnad, enligt psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, har sin 

utgångspunkt i att alla människor har möjligheter att växa och utvecklas 

(https://www.swenurse.se). Alla personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har 

rätt till kvalitativt god och säker vård som stödjer personens oberoende och självständighet. 

Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär insatser som syftar till att stärka personens känsla 

av att ha kontroll över sitt liv, förmåga att hantera känslor av meningslöshet, utveckla 

strategier, lära sig hantera sin sjukdom och dess konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål 

och uppnå personlig utveckling.  Specialistkompetens för sjuksköterskor omfattar 

erfarenhetsutbyte och reflekterande samtal mellan kollegor utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 

Bidra med ökad kunskap om och förståelse för psykisk ohälsa i samhället och tillämpa ett 

förhållningssätt som främjar professionens anseende och allmänhetens tillit enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning psykiatrisk vård (2014).    

 

2.3 Självreflektion 

Självreflektion innebär att kunna iaktta sig själv, sina reaktioner och att kunna samtala med 

sig själv om sina handlingar och om sina upplevelser (Bie, 2007).  Det är ett medvetet 

sökande efter förståelse. Reflektion ger möjlighet att utveckla yrkesmässig medvetenhet om 

sitt eget sätt att fungera och reagera.  Genom systematisk reflektion kan individen utvecklas 

och koppla teori till praktik. Individen måste medvetet utvärdera sina erfarenheter för att 

kunna dra lärdom av dem. Så blir lärandet en viljestyrd aktivitet och individen utvecklas till 

en självständig och ansvarsfull person. Reflektion ska användas som ett hjälpmedel för att 
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fatta beslut, det är tankar, känslor och upplevelser som tolkas i ett professionellt sammanhang 

(Bie, 2007).  En omvårdnadsberättelse kan hjälpa sjuksköterskan att identifiera områden som 

fungerar bra och områden som behöver förbättras (Lynn Levett-Jones, 2006).  I en studie 

spelades vårdares interaktioner med patienter, som led av svår demens, in. Därefter 

reflekterade vårdarna på interaktionerna genom att återskapa situationerna, uttrycka tankar, 

betydelser och subjektiva reaktioner. Dessa övningar skapade medvetenhet och gav vårdarna 

kunskap om sitt eget inflytande på vårdkvaliteten. Vårdarna blev också bättre på att 

verbalisera sina reflektioner kring sitt eget arbete (Hansebo & Kihlgren, 2001). Omvårdnad 

kan vara känslomässigt belastande och reflektion ses som en möjlighet för att få utlopp för 

detta genom att diskutera känslor som uppstår med andra sjuksköterskor eller att skriva för att 

förstå sina känslor (Caldwell & Grobbel, 2013).  Reflektion kan vara användbar i omvårdnad, 

men det kräver att sjuksköterskor kontinuerligt använder reflektion och tar till sig kunskapen 

(Bulman, Lathlean & Gobbi, 2012).  Reflektion kommer av det latinska ordet reflectere, som 

betyder att böja. Inom filosofin betyder reflektion att fästa tanken vid något och det som blir 

resultatet av denna tankes förankring (Nortvedt & Grimen, 2006). Reflektion innebär att inta 

distans till den naturliga hållningen, till det “för givet tagna” och ha en frågande hållning till 

upplevelser och företeelser. (Friberg, 2017).  I reflektionsprocessen ingår attityder, tankar, 

reaktioner och handlingar. För detta krävs nyfikenhet och en prövande inställning till sig själv 

och hur hen förhåller sig till sina handlingar, attityder, reaktioner, tankar och känslor. Att vara 

kritisk till etablerad praktik och sanning (Bie, 2007). 

 

2.4 Kritiskt förhållningssätt 

Självkännedom har en central plats för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Att våga 

bearbeta egna känslor är ett led i att utvecklas som person. Att vara professionell betyder att 

bli mer medveten om hur man fungerar i ett yrkessammanhang.  Att vara en kritiskt tänkande 

individ kräver mod, energi, kunskap, tid och engagemang. Att ha ett kritiskt förhållningssätt 

innebär att man är mottaglig för nya argument, vågar ge upp gamla vanor, men även att våga 

stå upp för sitt eget synsätt. Kritiskt förhållningssätt är en förutsättning för självreflektion. 

(Stenbock-Hult, 2017).  Reflektion är nödvändigt för att utveckla autonoma och kritiska 

praktiker. Men informella och formella maktstrukturer kan uppleva självreflektion som ett hot 

mot att skapa maktpositioner (Mantzoukas & Jasper, 2014).  
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2.5 Vikten av självreflektion och reflektion 

Det är lätt att anamma en experthållning och sätta patientens eget kunnande om sig själv åt 

sidan, skyla över patientperspektivet och tro att man har ett vårdande förhållningssätt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Stark känsla av övertygelse kan innebära att vi håller oss fast 

vid det vi tror vi vet, utan att anpassa oss efter omständigheterna (Stenbock-Hult, 2017). I 

etiskt svåra situationer måste vårdarnas hållning och agerande problematiseras och utgången 

av handlingen belysas. Det svåra vårdandet, upplevelser och eventuella negativa känslor som 

väcks i samband med vårdande måste bearbetas och hanteras på ett sådant sätt att patienterna 

får god vård (Dahlberg & Segesten, 2010). En levande diskussion kring arbete, innehåll och 

värderingar som styr vårdandet kan stimulera till en bättre arbetsmiljö (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vårdaren måste anstränga sig för att bli mera självmedveten, genom att utforska och 

utmana de normativa omdömena (Stenbock-Hult, 2017). Attityder grundar sig på de 

existerande värdena. Värdena är de underliggande orsakerna medan attityder är resultatet av 

dessa värden (Lilja, 2007).  Målmedveten reflektion leder till utveckling av omdöme och 

skicklighet (Cirocco, 2006). Det är i dialogen som sjuksköterskan kan lära sig förstå 

patienten, genom att bredda sitt perspektiv så att de egna ståndpunkterna möter patientens och 

smälter samman och därmed vidgas. Om man verkligen vill skapa ett nytt synsätt i den 

psykiatriska vården måste det skapas utrymmen för att reflektera över attityder (Lilja, 2007). 

En reflekterande praktik skapar utrymme för sköterskan att se situationen från ett annat 

perspektiv. Genom att träna på reflekterande praktik får sjuksköterskan möjlighet att utveckla 

sig själv och den omvårdnad hon vill utföra. Att inte reflektera skulle innebära att 

sjuksköterskan inte tänker, inte använder sin kunskap eller sig själv i omvårdnaden. Då skulle 

hon inte kunna anpassa omvårdnaden efter den unika patienten eller förstå den unika 

situationen personen befinner sig i. Det skulle innebära att sjuksköterskan inte kan mogna i 

sin profession. Reflektion är ett verktyg för att möta det unika i varje situation, med varje 

individuell patient (Gustavsson & Fagerberg, 2004). Sjuksköterskan utnyttjar sina personliga 

egenskaper i sin relation med patienten, byggd på kunskap och erfarenhet efter att ha 

reflekterat på det (Gustavsson & Fagerberg, 2004).    
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3 Problemformulering   

Vårdande måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Självreflektion är en process 

där individen medvetet betraktar sig själv och försöker förstå. Syftet med självreflektion är att 

utveckla yrkesmässig medvetenhet om sitt sätt att fungera och reagera. Att vara professionell 

innebär att vara medveten om hur man fungerar i ett yrkessammanhang. För att bli en 

reflekterande person behöver individen ha ett kritiskt förhållningssätt vilket kräver 

självkännedom.  

 

3.1 Syfte  

Syftet var att beskriva vad som kan påverka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

möjligheter till självreflektion inom psykiatrisk vård.  

 

3.2 Frågeställningar 

Hur kan sjuksköterskor utveckla självreflektion? 

 

Vad är betydelsefullt för självreflektion? 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Callista Roys (2009) adaptionsmodell bygger på människans förmåga att anpassa sig till en 

ständigt föränderlig miljö, och hur människan själv påverkar miljön. Adaptiv betyder enligt 

Roy förmågan att anpassa sig effektivt till förändringar i sin miljö. Alla försöker hantera sin 

vardag, sitt liv och sin omgivning där de befinner sig. Roy ser personen som en 

biopsykosocial individ i en interaktion med en föränderlig miljö. Miljön är alla förhållanden 

och omständigheter som påverkar personens utveckling och beteende. Syftet med denna teori 

är att hjälpa sjuksköterskan att hjälpa patienten att leva ett så bra liv som möjligt utifrån den 

situation patienten befinner sig. Att främja anpassning och bidra till livskvalitet och hälsa. 

Adaption finns i olika nivåer; individens fysiologiska funktion, självuppfattning, rollfunktion 
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och individens upplevelse av relationer och samhörighet. Modellen involverar en process i 

sex steg; Bedömning av beteendet, vilket innebär att observera personens beteende i de olika 

nivåerna. Bedömning av stimuli och stressorer, innebär att förstå vilka faktorer som påverkar 

beteendet. I det tredje steget uttalas det ineffektiva beteendet och den troliga orsaken.  I fjärde 

steget bestäms realistiska och uppnåeliga mål. Därefter kommer själva fasen där stimuli 

manipuleras och i sista steget sker en utvärdering där man graderar eventuell förändring och 

reviderar (Roy, 2009).  Roys adaptionsmodell ska användas för att bedöma och utvärdera 

individens eller gruppens adaptiva förmåga och de faktorer som påverkar dem. Modellen kan 

användas på många olika sätt för att förbättra omvårdnad. Fördelen med Roys 

adaptionsmodell är att den ger struktur för att tänka om människor och deras vård på ett 

holistiskt sätt, ett adaptivt system som påverkas av förändringar i miljön. Modellen blir en 

"lins" genom vilken vi ser vad som är relevant för omvårdnad (Roy, 2009).  

Författaren menar att förmågan till anpassning skulle kunna fungera som en grundpelare för 

att skapa möjligheter till självreflektion och att överge gamla roller och inta nya vilket är en 

väsentlig del av en individs liv enligt Roy (Roy, 2009). Att vara självreflekterande kan leda 

till god omvårdnad som är formad utifrån patientens förutsättningar och förmågor i den miljö 

hen befinner sig. Roy ser hälsa som en process för att vara och bli en integrerad och en hel 

person (Roy, 2009). Callista Roys adaptionsmodell kommer att diskuteras mot resultatet i 

denna studies resultatdiskussion.  

  

 

5 Metod 

5.1 Design  

 Studien är en integrativ litteraturöversikt med inspiration utifrån Whittemore och Knafl 

(2005). I en integrativ litteraturöversikt kan både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderas. I denna studie framkommer dock under analysen att det endast är empirisk 

forskning som ligger till grund för analysen och senare resultatet. Denna litteraturöversikt 

bygger på Whittemore och Knafls (2005) struktur; Identifiera problem, Litteratursökning 

(grunden för studien), Dataevalueringen (bedömning av data), Dataanalys (att ordna, 

kategorisera och summera data) och resultatpresentation.  

Whittemore och Knafls (2005) integrativa litteraturgranskningsmetod är mer en specifik 

metod för att summera och granska empirisk eller teoretisk litteratur för att bidra till 



   (32) 7 
 

  
 

utveckling av praktik och policys. Styrkor med denna metod är att den kan användas till att 

definiera begrepp och fenomen, granska teorier och granska evidens som finns. 

 

5.2 Urval  

Inför litteratursökning bestämde författaren vilka inklusions- och exklusionskriterier som 

skulle användas vid själva sökningen för att begränsa och för att uppnå relevant data i enlighet 

med Whittemore och Knafl (2005).  

Inklusionskriterier var;  

Peer-reviewed articles. 

Artiklar publicerade mellan januari år 2000 och december 2018.  

Endast artiklar skrivna på engelska och svenska.  

Exklusionskriterier för studien var;  

Non-peer-reviewed articles.  

Inte artiklar publicerade före januari år 2000 

Artiklar som var skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades. 

Dessa databaser valdes eftersom de rymmer artiklar om omvårdnad och upplevelser av 

fenomen, empirisk forskning som kan bidra med kunskap om människors erfarenheter av ett 

fenomen vilket skulle kunna svara på aktuell studies syfte.  

                                       

5.3 Datainsamling 

Litteratursökning genomfördes i CINAHL och PubMed, för att de är bland de största 

databaserna som innehåller referenser till tidskrifter för både medicin och omvårdnad 

(kib.ki.se). Sökorden var: Sjuksköterskors Attityder, Självrapportering, Psykiatrisk 

omvårdnad, Självreflektion, Attityder hos sjukvårdspersonal, Psykiatrisk omvårdnad och 

Självuppfattning. 

Efter ett första urval där författare tagit del av titel och abstrakt återstod 13 artiklar från 

databasen PubMed och fyra artiklar ur databasen CINAHL. Vid djupare läsning av samtliga 

artiklar valdes alla fyra artiklar som hittats i databasen CINAHL bort eftersom de bedömdes 

att inte svara upp mot syfte och aktuella frågeställningar. 

Då samtliga artiklar ur databasen CINAHL valdes bort återstod tretton artiklar från databasen 

PubMed. Författaren valde då att gå tillbaka till bibliotekarie och genomföra en ny sökning i 

databasen PsycINFO den 190523. Samma inklusionskriterier användes. Vad gäller sökord 

som användes i respektive databas, se tabell 1. 
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Tabell 1. Överblick över databaser samt sökord som användes vid litteratursökningen 

Databas Sökord/MeSH-termer 

CINAHL  "Nurse Attitudes", "Self Assessment", "Self 

Report", "Psychiatric Nursing" 

PubMed Nurse attitude, nurse attitudes, "nurse 

attitudes", self reflection, "self reflection", 

"Attitude of Health Personnel", "Psychiatric 

nursing", "Self Concept" 

PsycINFO "Psychiatric Nurses", "Health Personnel 

Attitudes", "Self-Perception", "Self-

Concept" 

 

Sökningen i databasen PsycINFO resulterade i sammanlagt 238 artiklar. Efter första 

urvalsförfarandet då författaren endast läste titlar återstod 44 artiklar. Abstrakt lästes och 

därefter återstod endast fem artiklar som lästes i sin helhet. Av dessa fem valdes en artikel till 

att ingå i aktuell studies resultat. Totalt granskades sex artiklars kvalitet med 

kvalitetsgranskningsverktyget "Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser" enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2014). Artiklarna granskas utifrån den vetenskapliga kvaliteten och 

klassificeras från låg, medel eller hög kvalitet. Samtliga artiklar bedömdes ha medelhög 

kvalitet.  

  

5.4 Dataanalys 

Artiklarna har bearbetats med inspiration från Whittemore och Knafls (2005). Dataanalysen 

bestod av fyra steg där det första steget utgör datareduktion. Samtliga sex artiklar lästes flera 

gånger av författaren och resultaten från de sex utvalda artiklarna översattes från engelska till 

svenska och skrevs ner. Författaren identifierade meningar ur artiklarnas resultat som tolkades 

att vara möjligheter till självreflektion och kunde ge förståelse av data i en vidare mening.  

Meningarna plockades ut och jämfördes med varandra utifrån likheter och olikheter, mönster 

och relationer. Data bearbetades från beskrivande process till en mer tolkande och abstrakt 

process (Wittemore & Knafl, 2005). Materialet, meningarna grupperades i grupper och ur 
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dessa kunde kategorier och teman urskönjas. Tre teman och sju kategorier skapades. Dessa 

beskrivs i resultatet.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga utvalda artiklar i denna litteraturöversikt granskades vad gäller kvalitet genom att 

använda utvecklad mall för kvalitativa- och kvantitativa studier (SBU, 2014). Artiklarna har 

noggrant översatts från engelska till svenska med hjälp av översättningsverktyg på internet för 

att undvika missförstånd i möjligaste mån. Författaren har strävat efter att tolka och förstå 

data som registrerats utan att låta egna åsikter och förförståelse påverka innehållet i enlighet 

med Polit och Beck, (2017). Författaren har följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer, dvs att inte 

fabricera data, plagiera eller enbart redovisa resultat som stödjer forskarens åsikter 

(www.codex.vr.se).  

 

7 Resultat 

Sex vetenskapliga artiklar bedömdes svara mot denna studies syfte. Samtliga artiklar har en 

kvalitativ ansats. När artiklarna granskats kunde tre teman och sammanlagt sju kategorier 

urskiljas. Tid, Skapa utrymme. Skapa struktur. Övning, vana och medvetenhet. Kunskap. Att 

förstå och att lära sig. Nyfikenhet och mod. Trygg miljö. Tillåtande miljö, dialogens betydelse 

och relationens betydelse. Betydelse av återkoppling. Artiklarna hade olika fokus men 

berörde reflektion och självreflektion i sitt resultat.  

  

 

Tid Kunskap Trygg miljö 

Skapa utrymme Att förstå och att lära sig Tillåtande miljö, dialogens 

och relationens betydelse 

Skapa struktur Nyfikenhet och Mod Betydelse av återkoppling 

Övning, vana och 

medvetenhet 
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7.1 Tid 

7.1.1 Skapa tid och utrymme 

Självreflektion och reflekterande övning betraktade som en intern och avsiktlig process som 

krävde tid att tillämpa och lära sig (Karpa & Chernomas, 2013). Studenterna önskade att de 

hade en form av reflekterande rum där de kunde öva och bygga upp sin reflekterande förmåga 

(Mi Suk Mun, 2010). Att delta i reflektionsgrupp gav tid och utrymme för självreflektion 

(Olofsson, 2005). Lång klinisk praktikperiod ökade elevens självreflekterande förmåga 

(Karpa& Chernomas). Genom att delta i reflektionsgrupp skapades möjlighet att sitta ner och 

reflektera tillsammans på en djupare nivå (Olofsson, 2005). Studenter rapporterade att genom 

att skriva kritiskt reflekterande anteckningar, som en uppgift, under sin praktik skapades 

utrymme för självreflektion (Boyoung et al., 2018). 

  

7.1.2 Skapa struktur 

Reflekterande övningar krävde ändamålsenlig struktur (Karpa & Chernomas, 2013). 

Studenter var i behov av instruktioner som kunde hjälpa dem att förstå självreflektion och 

uppdraget (Karpa & Chernomas, 2013). De behövde sakta ner, avsätta tid och ge utrymme för 

egna tankar, åsikter, olika val och målsättningen för åtgärden (Karpa & Chernomas, 2013). 

Studenter uppfattade reflektionsprocessen som en övervägande tänkande process, att se 

tillbaka, utforska sig själv och sin praktik med syfte att förbättra sin kliniska praxis (O 

Donovan, 2006). Gibbs reflektionscykel kunde hjälpa eleverna att strukturera övningen och 

ge en förståelse för processen (O Donovan, 2006). Lärare/deltagare uttryckte att tematisk 

analys kunde fungera som potentiell ram för att vägleda det systematiska införandet av 

reflektion i ett utbildningsprogram (Karpa & Chernomas, 2013).   

 

7.1.3 Övning, vana och medvetenhet 

Att arbeta självmedvetet, att välja och använda en analysmetod och att utvärdera effekterna 

var en självreflekterande övning (Karpa & Chernomas, 2013).  

-"Ju längre de gjorde det, desto lättare blev det" - självreflektion bör introduceras tidigt i 

sjuksköterskeutbildningen (O Donovan, 2006). Genom att lära ut reflektion i olika kurser 

genom hela programmet skapade man en vana att reflektera (Karpa & Chernomas, 2013). 

Målet för utbildare/lärare var att få eleverna att värdera reflekterande praktik, bädda in det i 

sin personlighet, och använda reflektionsprocessen i hela sitt yrkesliv (Karpa & Chernomas, 

2013). Att reflektera efter avslutat arbetspass gjorde aktiviteten till en vana och skapade en 
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strukturerad mötestid med kollegor som kunde stimulera till reflektion (Karpa & Chernomas, 

2013). När reflektion ingick i ett arbetspass, när det är schemalagt blev det en regelbunden 

aktivitet, en vana (O Donovan, 2006). Reflektion krävde både närvaro, medvetenhet och 

engagemang (Boyoung et al., 2018). Övningar, där vanliga kliniska situationer som uppstår i 

psykiatrisk vård kunde simuleras och ageras i form av ett rollspel, uppmuntrade till 

självreflektion hos deltagarna, sjuksköterskor, och skapade en medvetenhet om egna förmågor 

och identifierade områden som behövde utvecklas (Kunst, Mitchell & Johnston, 2016). 

Genom att skriva om situationer som uppstod och vara ärliga mot sig själv blev 

sjuksköterskestudenterna medvetna om egna känslor och tankar (O Donovan, 2006). Genom 

att skriva om sina erfarenheter under sin praktik blev studenterna medvetna om hur de själva 

påverkade klienten (Mi Suk Mun, 2010).  

 

7.2 Kunskap 

7.2.1 Att förstå och lära sig  

Det grundläggande hos en reflekterande praktiker är att hen förstår syftet med reflektion. Att 

hen har självmedvetenhet och en förmåga att vara kritisk (Karpa & Chernomas, 2013). Det är 

utbildarens, lärarens roll att stimulera och bygga upp studentens förmåga till reflektion. 

Utbildare behövde utbildning och kunskap i hur man lär ut och förmedlar kunskaper om 

självreflektion. De behövde lära känna studenten och ansluta till studenten för att förstå var 

studenten befann sig i sin utveckling och lärande. Det var viktigt att bygga upp en förståelse 

för nyttan av självreflektion hos studenterna för att stimulera till lärande och förändring 

(Karpa & Chernomas, 2013). Eleverna behövde förberedelse, guidning och stöd och det 

krävde att individen var engagerad och hade kapacitet för att delta i en förändringsprocess. De 

mest idealiska situationerna för att lära sig om självreflektion var när studenten kände sig 

osäker och hade svårt att ta ställning till vad som var rätt eller fel (Karpa & Chernomas, 

2013). Kritiskt reflekterande anteckningar stimulerade till självreflektion och skapade 

förståelse för processen (Boyoung et al, 2018). Genom att skriva kritiskt reflekterande 

anteckningar kunde studenterna reflektera över egna svar och reaktioner på svåra situationer 

(Boyoung et al., 2018). Att skriva om egna erfarenheter bidrog till att studenterna reflekterade 

över egna känslor och beteenden och upptäckte djupare underliggande övertygelser (Mi Suk 

Mun, 2010). Även uttryck i form av berättelser stimulerade till självreflektion om de var 

utforskande och analyserade egna tankar, känslor och reaktioner (Mi Suk Mun, 2010).  

Studenter upplevde att det var lättare att delta i reflekterande diskussioner än att skriva 
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reflekterande anteckningar eftersom anteckningarna lästes av flera personer vilket var 

hämmande (O Donovan, 2018). 

 

7.2.2 Nyfikenhet och Mod 

Studenter deltog i reflektionsgruppen för de ville prata om sådant som uppstod i arbetet. De 

var nyfikna och trodde att det skulle kunna gynna deras arbete (Olofsson, 2005). Studenter 

uppfattade reflektionsprocessen som en tänkande process, att se tillbaka, att utforska sig själv 

och sitt arbete i syfte att förbättra omvårdnaden (O Donovan, 2006). Studenten behövde vara 

modig, våga prova sig fram, våga ställa obehagliga frågor, ta risker, vara utforskande och 

nyfiken. Våga uttrycka och sätta ord på sina svårigheter och rädslor (Karpa & Chernomas, 

2013). För att utvecklas och lära sig något nytt behövde sjuksköterskan, studenten även närma 

sig det hen inte visste (O Donovan, 2006). Självreflektion krävde att individen var ärlig mot 

sig själv, uppmärksam på egna begränsningar och belyste områden som behövde förbättras (O 

Donovan, 2018). Misstag kunde vara ett bra tillfälle att reflektera över det som behövde 

förbättras (Kunst, Mitchell & Johnston 2016).            

                                 

7.3 Trygg miljö 

7.3.1 Tillåtande miljö, dialogens och relationens betydelse 

En reflekterande miljö beskrevs som en tillåtande miljö där studenten kunde dela med sig av 

sina tankar och känslor och där det fanns en sann önskan om att förstå och lära sig. Där 

studenterna kunde öva och där det fanns kollegiala relationer som stimulerade till 

självreflektion (Karpa & Chernomas, 2013). En trygg och tillåtande miljö möjliggjorde 

reflektion under praktiken (Olofsson, 2005). Diskussion och dialog var möjligheter till 

kunskap (O Donovan, 2006). Att prata tillsammans kring specifika frågor inspirerade till 

reflektion och självreflektion (Karpa & Chernomas, 2013). Interaktioner med patienter och 

andra människor gav utrymme att reflektera över sig själv (Boyoung et al., 2018). Kvaliteten 

på relationen mellan preceptor/lärare och student var en viktig faktor för att studenten skulle 

utveckla sin reflekterande förmåga (Karpa & Chernomas, 2013). En förtroendefull och 

omsorgsfull relation mellan student och handledare stimulerade till reflektion (O Donovan, 

2006). När preceptor/lärare hade ett äkta intresse av studentens lärande gav det en trygghet 

som gör att studenten vågade ta upp saker att reflektera omkring. (Karpa & Chernomas, 

2013). Om behovet för självreflektion var tydligt uttalat på arbetsplatsen och det fanns 

utrymme för det i verksamheten, inverkande det positivt för att självreflektion verkligen 
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skulle ske under den kliniska praktiken (Karpa & Chernomas, 2013). En tillåtande miljö där 

individen fick utrymme och kände sig trygg att uttrycka tankar och känslor stimulerade till 

självreflektion (Olofsson, 2005). När handledare och student reflekterade tillsammans kunde 

studenten förstå reflektionsprocessen bättre (Karpa & Chernomas, 2013). Mindre grupper 

upplevdes som en tryggare form där meningsfulla reflekterande dialoger kunde äga rum 

(Karpa & Chernomas, 2013).  När preceptor/lärare var intresserade av studentens lärande 

kände sig studenten mer bekväm med att reflektera tillsammans med preceptor och hade då 

lättare att lära sig och förstå reflektionsprocessen (Karpa & Chernomas, 2013). En omtänksam 

och tillförlitlig relation mellan lärare, handledare och student var viktig (O Donovan, 2006).  

Genom att interagera med patienter kunde studenten bli medveten om egna tankar, känslor 

och övertygelse och reflektera över dem (Boyoung et al., 2018). I en studie som beskrev hur 

sjuksköterskor upplevde deltagande i reflektionsgrupper framkom att det stimulerade till nya 

perspektiv (Olofsson, 2005).  

  

7.3.2 Betydelsen av återkoppling och stöd 

Studenter upplevde att de behövde mer förberedelse, stöd och guidning för att lära sig 

reflektionsprocessen och bli skickligare över tid (O Donovan, 2006). Studenterna behövde 

lära sig hur man gör, hur man använder självreflektion i arbetet (Boyoung et al., 2018). 

Studenter uttryckte att de ville ha mer information om vilka situationer som var värda att 

reflektera över, och att de ville ha exempel på hur kritiskt reflekterande anteckningar kunde se 

ut (Boyoung et al., 2018). Handledare var en värdefull resurs och hade en aktiv roll för att 

stötta studenten i reflektionsprocessen i den kliniska praktiken (Boyoung et al., 2018).  

  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors möjligheter till självreflektion för att 

förbättra psykiatrisk omvårdnad. Författaren har gjort en integrativ litteraturöversikt som 

utgår från Whittemore och Knafls (2005) analysmetod. I en integrativ studie inkluderas både 

kvantitativ och kvalitativ forskning. För denna studie föreligger dock endast empirisk 

forskning eftersom det var artiklar av denna ansats som valdes vid litteraturgenomgång. Syftet 

med att kombinera forskningsmetoder är att kunna vidga perspektivet och skapa en ökad 

förståelse. Det kan vara en svaghet för denna studie som endast innefattar kvalitativa studiers 

resultat. Efter att ha läst samtliga sex artiklar flera gånger plockades meningar ut som ansågs 
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kunde svara på syftet. I nästa steg strukturerades meningarna in i olika grupper. Meningarna 

jämfördes vad gäller likheter och olikheter. I detta moment skulle en dialog med en 

författarkollega varit berikande, att tolka och diskutera innehåll och om relevans för ämnet. I 

nästa steg benämndes de olika teman och kategorierna, ett moment som även det kunde ha 

getts ett bredare perspektiv och djupare förståelse genom dialog med flera författare. Sex 

utvalda artiklar granskades utifrån vetenskaplig kvalitet genom kvalitetsgranskningsverktyget 

"Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser" enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2014). Verktyget valdes av författaren eftersom det bedömdes strukturerat med tydliga frågor 

att besvara. Artiklarna bedömdes ha medelhög kvalitet. Självreflektion har varit svårt att 

skriva om som en litteraturöversikt. Artiklarna som ligger till grund för denna studie utgår 

både från studenter som läser till sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor och 

lärares/Utbildares perspektiv vilket författaren menar är en styrka i studien, att flera gruppers 

perspektiv belyses.  Denna studie visar att tid, kunskap och tillåtande miljö är möjligheter till 

självreflektion. Stenbock-Hult (2017) beskriver att det krävs mod, energi, kunskap, tid och 

engagemang för att vara en kritiskt tänkande individ. Att tid och utrymme är avgörande för att 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt vilket är en förutsättning för självreflektion. Att utöka 

tidsspannet vad gäller valda artiklar till resultat kunde ha gett fler artiklar och skapat ett rikare 

material.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Callista Roys adaptionsmodell (2009) och aktuell 

forskning samt knyta an till bakgrunden. Diskussioner sker utifrån tre teman som resultatet 

bygger på: Tid, kunskap och tillåtande miljö.   

 Resultatet visade att självreflektion uppfattas som en personlig process där individen ser 

tillbaka på sig själv, sina känslor, tankar och sitt agerande. Bie (2007) bekräftar att 

självreflektion innebär ett slags samtal med sig själv om sina handlingar och upplevelser. Det 

är ett medvetet sökande efter förståelse och ger möjlighet till att utvecklas yrkesmässigt. Det 

är en process som behöver byggas upp över tid och sjuksköterskan behöver göra det till en 

vana i sitt omvårdnadsarbete.  I aktuell litteraturstudie framkommer det att 

sjuksköterskestudenter frågar efter en form av kreativt reflekterande rum där det finns tid för 

självreflektion som kan resultera i medvetenhet och kunskap. I en trygg miljö kan 

sjuksköterskestudenten bygga upp en vana att reflektera som hen så småningom kan använda 
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i det kliniska omvårdnadsarbetet som färdig sjuksköterska. Handledare, klinisk adjunkts 

liksom kollegors inställning till lärande processen och självreflektion liksom relationen 

mellan student-handledare/klinisk adjunkt påverkar om självreflektion kan utvecklas. Negativ 

kultur på arbetsplatsen och tidigare negativa upplevelser under utbildning utgjorde ett hinder 

för att självreflektion användes i det dagliga arbetet och påverkade sjuksköterskans vilja att 

öppet diskutera sin praxis på ett kritiskt sätt (Platzer et al., 2000). Reflektion innebär att inta 

distans till den naturliga hållningen och hålla sig frågande till upplevelser och företeelser 

(Friberg, 2017). Det är viktigt att vara kritisk till etablerad praktik och sanning (Bie, 2007). 

Att våga bearbeta egna känslor är att utvecklas som person och att vara professionell betyder 

att bli mer medveten om hur man fungerar i sitt yrke. Att ha ett kritiskt förhållningssätt 

innebär att vara mottaglig för nya argument och att man vågar ge upp gamla vanor (Stenbock-

Hult, 2017). Detta resonemang stöder aktuell studies resultat där det framkommer att om 

självreflektion är en integrerad del av arbetet stimuleras förmågan till självreflektion.  

Landeen et.al (1994), beskriver att aktiviteten att föra dagbok över egna erfarenheter under 

praktiken visar att självreflektion är en kompetens som den blivande sjuksköterskan behöver 

ta till sig, lära sig och att det tar tid. Samma studie visade på samband mellan tid och 

förtroende mellan fakultet och student och att detta stimulerade studentens reflekterande 

förmåga (Landeen et.al 1994). I den här studien kunde författaren se att träning i trygg miljö 

med handledare och lärare som inte uppträder dömande och som är intresserade av studentens 

lärande stimulerade förmågan till självreflektion och kunskap kunde utvecklas, som 

sjuksköterskan använder sig av i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Självreflektion används för 

att utforska upplevelser som kan leda till ny förståelse och kunskap (Atkins & Murphy, 1993). 

I aktuellt resultat framkommer det att det behövs ändamålsenlig struktur för att individen ska 

förstå syftet med självreflektion och hur man gör. Övningar som att skriva reflekterande 

anteckningar/dagbok, delta i reflekterande diskussionsgrupper/reflektionsgrupper ger kunskap 

hur man gör och skapar utrymme för självreflektion (Paterson, 1994). Detta styrks även av 

Platzer et al (2000), som beskriver att sjuksköterskestudenter behöver instruktioner, stöd och 

struktur för att reflektera. Genom att använda Gibbs reflektionscykel eller tematisk 

analysmodell kunde reflektionsövningen struktureras och förstås. Strukturen i Callista Roys 

adaptionsmodell kan också användas för att medvetandegöra egna tankar, patientens situation 

och utifrån detta formulera bra omvårdnadsåtgärder (Roy, 2009).  

En dialog är en möjlighet att undersöka egna tankar och ideer och för att förstå varandras 

synpunkter och perspektiv (Paterson, 1994). Äldre sjuksköterskor uttrycker i en tidigare 

studie att de inte uppmuntrats till att tänka själv eller att upptäcka saker själva (Platzer et al., 
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2000). Att inte reflektera kan innebära att sjuksköterskan inte tänker, inte använder sin 

kunskap eller sig själv i omvårdnaden. Då anpassas inte omvårdnaden till den unika patienten 

eller den unika situationen. Reflektion är ett verktyg för att möta det unika i varje situation 

(Gustavsson & Fagerberg, 2004). Roy (2009), menar att vår omgivning förändras hela tiden 

och det betyder att även kunskap förändras, ny kunskap upptäcks och annan kunskap 

avfärdas. Genom att våga ställa frågor och söka kunskap försöker vi anpassa oss till den miljö 

vi befinner oss i, det är förmåga till adaption (Roy, 2009). Förmågan till självreflektion går att 

förbättra och lära sig under hela livet. Genom att experimentera i klinisk praxis, diskutera 

tillsammans med andra i dialog utvecklar sjuksköterskan sin förmåga till självreflektion och 

kunskap (Paterson, 1994).  

 

9 Kliniska implikationer 

Aktuell studie visar på möjligheterna för hur självreflektion och reflektion kan komma till 

stånd i omvårdnadsarbetet och författarens förhoppning är att denna studie ska bidra till ökad 

förståelse och kunskap om möjligheter till självreflektion i den psykiatriska omvårdnaden. 

Sjuksköterskestudenten behöver få instruktioner, stöd och guidning hur man 

använder reflektion i sin kliniska praktik. Sjuksköterskan behöver avsätta tid för att reflektion 

ska komma till stånd i omvårdnadsarbetet. Författaren menar att det är viktigt att 

specialistsjuksköterskan påminner om vikten av reflektion i vårdarbetet och påtalar syftet och 

hur självreflektion kan resultera i en bättre omvårdnad.  Deltagande i reflektionsgrupp ger tid 

och utrymme för självreflektion. I en reflekterande diskussion kan sjuksköterskan/studenten 

sätta ord på tankar och känslor bli medveten om dem. Reflekterande övning i arbetslaget eller 

genom att låta självreflektion ingå som en daglig arbetsuppgift skapar övning och färdighet. 

Vidare behövs mer kunskap om effektiva modeller och strukturer för utveckling av 

självreflektion inom psykiatrisk omvårdnad.  

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Författaren tror att en kvalitativ intervjumetod kunde skapa en mer djupgående uppfattning 

om sjuksköterskornas kunskap, uppfattning om och förståelse för processen vilket kan leda 

till att utbildningen i självreflektion kan utvecklas mer. Vidare forskning för att mäta 

effekterna av självreflektion, hur utövandet av självreflektion faktiskt påverkar den 

psykiatriska omvårdnaden. Hur självreflektion påverkar kollegialt, samarbete och förhållande 

till varandra på en psykiatrisk enhet.  
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11 Slutsats 

En ökad förståelse för begreppet självreflektion i psykiatrisk omvårdnad är betydelsefullt för 

att självreflektion ska utövas. Det krävs närvaro och engagemang, medvetenhet och kritiskt 

tänkande liksom mod att våga utforska och mod till förändring. Självreflektion kan komma 

till stånd i en trygg miljö, med goda relationer mellan student och handledare, och med 

kollegor. Det är också viktigt att företrädare för sjukvården är medvetna om självreflektionens 

betydelse för en god psykiatrisk omvårdnad och skapar utrymme för det i det kliniska arbetet.  

Sjuksköterskestudenten/sjuksköterskan kan utveckla sin förmåga till självreflektion genom att 

få guidning och stöd i reflektionsprocesser, öva självreflektion över tid i olika situationer, 

interagera med patienter och sätta ord på svårigheter och rädslor. Lära sig strukturen för 

reflektionsprocessen och delta i reflekterande diskussioner. 
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Choi, H. Kim, S. 
Kim, S. Ko, H.  
Kim, J.   

 Facilitating student 
learning with critical 
reflective journaling 
in psyckiatric mental 
health nursing 
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qualitative study 

  2018 
Nurse Education 
Today 

  Studiens syfte var 
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studenternas 
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nde som gör sin 
kliniska praktik på en 
psykiatrisk klinik 
under mars månad år 
2016. 59 studenter 
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bok. Data 
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kvalitativ 
innehållsanalys. 
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 Genom att 
regelbundet 
dokumentera/föra 
kritiska reflekterande 
anteckningar kunde 
studenterna 
identifiera situationer 
de upplevde som 
utmanande och deras 
svar och upptäcka 
vilken kompetens 
som krävs, ev. brister 
och det de behöver 
kompensera.  
De Upptäckte och 
bearbetade egna 
fördomar och rädslor 
mot psykiatriska 
sjukdomar.  
Att reflektera över 
sina egna tankar och 
beteenden hjälpte 
dem att växa 
professionellt. Ökade 
självmedvetenhet, att 
se sig själva.  
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journaler där 
sjuksköterskestudente
r skrivit ner sina 
reflektioner under sin 
kliniska praktik. 

De kände sig mer 
befriade från känslor 
och blev mer 
bekväma i olika 
situationer. Ökade 
kompetensen av 
psykiatrisk vård. 
Det underlättade för 
studenterna att förstå 
patientens situation 
och tillhandahålla 
omvårdnad. Sätta sig 
in i patientens 
situation och känna 
empati.  
Det hjälpte dem att 
inse vilka värden som 
krävs för att bli en 
vårdande 
sjuksköterska.  
Motiverade student 
att utföra terapeutisk 
kommunikation.  

Elicia L. Kunst, 
Marion Mitchell, 
Amy N.B. Johnston 

Using simulation to 
improve the 
capability of 
undergraduate 
nursing students in 
mental health care 

År 2016 
Nurse Education 
Today  
Australien 

Att slå fast om 
lärande simulering 
kan vara en effektiv 
metod för att 
förbättra 
sjuksköterskors 
kapacitet i psykiatrisk 
vård och i akuta 
vårdmiljöer. 

Kvalitativ studie 
Blandad 
metod/mixed metod. 
Sjuksköterskestudent
er och sjuksköterskor 
i Australien utsattes 
för olika 
simuleringar/aktivitet
er/interventioner som 

Tre teman framkom; 
kunskap, 
självförtroende och 
förmåga. Subteman; 
Andra lärdomar var, i 
de realistiska  
övningarna, att det 
gav en möjlighet till 
självreflektion och att 
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bygger på teorier om 
lärande.  
Intervjuer med 
fokusgrupper 
kombinerat med 
enkätundersökningar. 
  

det gav en större 
självmedvetenhet till 
sin egen förmåga och 
identifiering av det 
som måste förbättras. 
Även om man gör ett 
misstag så kan man 
reflektera och göra 
bättre nästa gång, 
tack vare de 
realistiska 
övningarna.   

Jane V. Karpa 
Wanda M. 
Chernomas 

Nurse 
Educators`Perspektiv
es on Student 
Development of 
Reflection for 
Psychiatric Mental 
Health Nursing 
Practice 

År 2013 
International Journal 
of nursing education 
scholarship 
  

Att utforska 
psykiatrisk 
sjuksköterskeutbildni
ng och lärarens syn 
på hur studenter kan 
utvecklas till 
reflekterande utövare 

Kvalitativ studie 
Lärare till 
Sjuksköterskestudera
nde  
Semistrukturerade 
intervjuer 
Data lästes flera 
gånger tills forskarna 
kände sig bekanta 
med innehållet. 
Tematisk analys.  
Data kodades och 
kategoriserades. 
Teman kunde 
urskönjas.  
  

Skildrar 
lärarnas/utbildarnas 
synpunkter på 
reflekterande praxis.  
Hur de som lärare 
kunde utveckla 
studenter att bli 
reflekterande utövare.  
Bygga upp sig själv 
som agenter för 
förändring vilket 
innefattar en 
förståelse för 
meningen av att 
reflektera. Betonar att 
självmedvetenhet och 
förmågan att vara 
kritisk vilket är 
grunden för 
reflektion. Reflektion 
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betraktas av 
deltagarna som en 
intern process som 
kräver tid, 
medvetenhet och 
närvaro. Reflektion 
måste förvärvas och 
utvecklas över tid i 
en process där man är 
ifrågasättande. Det 
krävs engagemang 
för att kunna ta till 
sig en 
förändringsprocess. 
Lärarna ansåg att 
deras roll var att 
bygga upp 
studenternas 
kapacitet/färdighet att 
reflektera och göra 
det till en vana. 
Uppmuntra eleverna 
att våga prova, ta 
risker, utforska och 
upptäcka. Reflektion 
bygger broar mellan 
teori och praktik - 
stimulerar eleverna 
till att se sambandet 
mellan teori och 
praktik. 
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Mi Suk Mun An analysis of 
narratives to identify 
critical thinking 
contexts in 
psychiatric clinical 
practice 

År 2010 
International Journal 
of Nursing Practice  
Korea 

Identifiera och 
förklara vilka kritiska 
kontexter som 
sjuksköterskestudente
r konfronteras med 
inom psykiatrisk 
praktik 

Sjuksköterskestudent
er som tilldelats 
klinisk praktik inom 
psykiatrisk vård.  
30 deltagare 
Studenterna skrev 
informella berättelser 
om sina dagliga 
erfarenheter under 
praktiken.  
De förehåller sig till 
enkla riktlinjer att 
reflektera över under 
sin dagliga praktik. 
Innefattande tankar, 
känslor, svårigheter 
och frågeställningar.  
Tolkningsmetod för 
humanvetenskaplig 
undersökning är 
härledd från det 
filosofiska begreppet 
hermeneutik.  
Berättelserna 
analyserades i olika 
steg. 

Genom att skriva 
berättelser 
Granskning och 
analys av  
studenternas egna 
erfarenheter,  
inklusive känslor och 
reaktioner och hur de 
påverkade andra.  
Studenterna 
reflekterade över hur 
patienterna upplevde 
situationen. Eleverna 
reflekterade över hur 
patienterna 
påverkades av 
vården, oförmåga 
eller vårdslöst 
beteende.  

Moira O Donovan Implementing 
reflection: Insights 
from pre-registration 
mental health 
students 

År 2006 
Nurse Education 
Today 
Ireland 

Att upptäcka 
psykiatrisjukskötersk
estudenters 
uppfattningar om 
reflektion som 

Kvalitativ metod 
Grounded teori 
5 deltagare, under 
deras kliniska praktik 
djupintervjuer 

Studenters 
uppfattning av  
Reflektionsprocessen 
som en övervägande 
återblickande process 
för att undersöka sig 
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lärstrategi under 
klinisk placering 

En konstant 
jämförande metod 
användes vid 
dataanalysen 
kombinerad med 
Strauss and Corbin 
för att koda datan. 

själv och sitt sätt att 
agera i syfte att 
förbättra framtida 
praxis.  
Gibbs 
reflektionscykel, att 
skriva dagbok och 
reflekterande 
diskussioner kunde 
hjälpa till i processen. 
Att reflektera är ett 
sätt att integrera teori 
och praktik. Kan 
belysa egna 
begränsningar. 
Hjälper studenterna 
att lära sig praktisk 
övning från ett 
beteendemässigt, 
kognitivt och 
affektivt perspektiv. 
Ett tillåtande klimat 
gör att studenterna 
känner sig bekväma 
att reflektera öppet 
och ärligt.  
De behöver stöd, 
guidning och tid för 
att reflektera. 
Handledaren har en 
viktig roll i hur och i 
vilken utsträckning 
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studenterna använder 
reflektion.  
  

Olofsson, B Opening up: 
psychiatric 
nurses´experiences of 
participating in 
reflection groups 
focusing on the use 
of coercion.  

År 2005 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 

Att beskriva 
psykiatrisjukskötersk
ors upplevelse av att 
delta i 
reflektionsgrupper 
med fokus på 
användning av tvång 

21 
psykiatrisjukskötersk
or som hade deltagit i 
reflektionsgrupper 
intervjuades i 
efterhand med 
strukturerade frågor 
om deras upplevelse. 
En kvalitativ studie 
Innehållsanalys  

Psykiatrisjukskötersk
or deltog i 
reflektionsgruppen 
för att chefen sa att 
de skulle eller för att 
de vara nyfikna och 
trodde att det skulle 
kunna gynna deras 
arbete. Även för att 
de hade erfarenhet av 
tvång. De upplevde 
att det var en bra 
erfarenhet. Att delta i 
reflektionsgrupper 
skapade utrymme och 
tid för att sitta ner 
och reflektera 
tillsammans med 
andra. De blev 
bekräftade vad gäller 
tankar, arbete och 
som personer. Att 
reflektera 
tillsammans gav nya 
perspektiv. Det gav 
även en medvetenhet 
om och förståelse för 
andra medarbetares 
och studenters 
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situation på 
arbetsplatsen. 
Sköterskorna tyckte 
att de hade lättare att 
relatera till patienter 
efter deltagandet i 
gruppen.   

  
 
 

 

 


