
Modell för praktisk färdighetsutövande 

 

 Presentation av 
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 Modellen som 

pedagogiskt redskap 

 



Förståelse av praktiska färdigheter 

Ett komplext moment som omfattar: 

 Tekniska och manuella handlingar 

 Kommunikativa handlingar 

 Samarbete med patienten 

 Handling som är anpassad till situationen 

 Handling som är anpassad till patienten 

 Anpassade kommunikativa, tekniska och manuella 

handlingar 

 



Utveckling av modellen 

Modellen är utvecklad i ett doktorandprojekt (Björk 1999) 

 Som en normativ modell för utövande av praktiska 

färdheter 

 Som ett redskap för analys av praktiska färdigheter 

En instrumentell bilaga av modellen utvecklades av 

forskargruppen Research in Nursing Skills (RiNS) till 

stöd för undervisning och lärande 



Modellens kategorier 
 

 Innehåll  

 Ordningsföljd 

 Noggrannhet 

 Flyt 

 Integration 

 Omsorgsfullt 

förhållningssätt 



Modellens kännetecken 

 Kategorierna är inte 
hierarkiskt ordnade 

 

 Kategorierna utgör en 
helhet symboliserade 
med streckade linjer 

 

 Modellen är normativ i 
den bemärkelsen att alla 
kategorierna ingår i den 
goda handlingen 



Innehåll och ordningsföljd 

 



Noggrannhet 

 



Flyt 

 



Integration 

 



Omsorgsfullt förhållningssätt 

 



Modellens möjligheter 

 Redskap för analys i forskning 

 Pedagogiskt redskap i vägledning, 

reflektion och utvärdering 

 Innehåll i utbildningsplaner/kursplaner  

 

 



Modellens användningsområde 

 Relaterar till praktiska färdigheter inom omvårdnad 

 

 Omfattar inte klinisk kompetens som exempelvis 

kommunikation, undervisning, ledning och 

dokumentation 



Modellen som pedagogiskt redskap 

 Används före, under och efter vägledning 

 

 Används vid utvärdering av studentens utövande  av 

praktiska färdigheter  

 

 Används vid egen reflektion och självutvärdering 

 

 Används vid analys av omvårdnadssituationer  

 

 



Vad kan modellen bidra med i vägledning? 

 Gemensamt språk 

 Synliggöra kvalitet i praktisk omvårdnad 

 Synliggöra komplexitet i praktiska färdigheter 

 Sätter fokus på samverkan och inte person 

 Möjlighet att öva på enstaka kategorier 

 Understödjer progression i lärprocessen 

 Möjlighet till att överföra struktur från lärande av en 
handling till en annan 

 Transparant utvärdering 

 Ökar professionell medvetenhet om utövande av 
praktiska färdigheter 



Referenser och fördjupning 
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