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ÖVERSIKT

1. Simulering och återkoppling.

2. Hur studera återkoppling vid simulering?

3.  Vår metod och fokus samt några exempel.



ERFARENHET ÄR INTE LÄRANDE 



VAD ÄR VIKTIGAST?



THE HEART AND SOUL OF SIMULATION 

(RALL ET AL 2000)

• Ett antal komponenter ska ingå
• Flera tekniker har föreslagits

• Film/inte film
• Värderingar
• Mer eller mindre strukturerade
• Hur lång tid, när ska den göras?



Hur studera återkopplingar då?



VETENSKAPLIGA PARADIGM

• Två huvudinriktningar inom medicinsk pedagogisk forskning
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VETENSKAPLIGA PARADIGM

• Två huvudinriktningar inom medicinsk pedagogisk forskning

1. Positivistisk, kvantitativ; experimentell

2. Tolkande, kvalitativ





EN VANLIG ANSATS: ATT FRÅGA

Problematiskt:
1.  Deltagare vet inte alltid vad de gör

2.  De minns inte vad de gjort

3.  Vet inte vad de lärt sig

4.  Deltagare glömmer, idealiserar, förbiser, anpassar, väljer ut, överdriver 
händelser och svar

Praktik
Intervjuer och enkäter är bra på att 

fånga åsikter och attityder men inte en 
bra metod för att beskriva en praktik



INTERAKTIONSANALYS

• Metod för att empiriskt studera samspel mellan människor och 
användning av verktyg (Jordan & Henderson, 1995)

• Rötter i etnografi

• Video

• Skillnad vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör

• Inte ens tränade observatörer kan följa flera överlappande 
aktivititer



Händelseförlopp

Hur aktiviteter organiseras i rummet, spatialtProblem/missförstånd i samarbetet

Turordning



VÅRT PROJEKT

• ALF: SÖS & KI i samarbete

• Detaljerat studera återkopplingen och långsiktigt utveckla en 
återkopplingsmodell grundad i de empiriska studier.

• Filmar återkopplingarna.



TEKNISK UTRUSTNING



TRANSANA



NYCKELORD



NYCKELORDSKARTA
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0. Omedvetenhet

1. Problemidentifiering

2. Förklaringar

3. Alternativa strategier 

Ögonöppnare

Diskussion om 
anledningar till problem

19 Karlgren 2012, Sins & Karlgren 2013



• Problem som studenterna inte identifierat: fokus på 
överrapportering i stället för det viktigaste - att barnet inte 
andas.
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Överrapportering

Barnet är inte avtorkat

Avtorkning

Fokus på barnet?

Vad är det som 
händer här?

InstruktörStudenter

Överrapportering, ja, 
vad mer?

Vad är det som saknas 
tycker du?

Problemidentifikation

ja... vad är liksom, vad 
är problemet?

Förslag

*tyst* Barnet andas 
inte...

Prioriteringsfråga
Identifierar problemet

Förslag

*pekar mot filmen* BM 
försöker ge rapport... vad är det 
viktigaste barnmorskan ska säga 

till läkaren eller den som kommer 
för att hjälpa henne?







• Ex 2. Deltagarna stoppar filmen och identifierar ett problem. 
Instruktören faciliterar så att studenterna kommer fram till en 
alternativ strategi.



InstruktörStudenter



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

InstruktörStudenter



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren

Tror ni att det kan bli så i verkligheten?

Autentisering



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren

Tror ni att det kan bli så i verkligheten?

Autentisering

Ja *nickar*



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

*pekar på skärmen och summerar situationen*
Hur skulle ni göra om ni precis här i den här 

sekunden skulle göra om det här?

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren

Tror ni att det kan bli så i verkligheten?

Autentisering

Fråga om alternativt beteende

Ja *nickar*



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

*pekar på skärmen och summerar situationen*
Hur skulle ni göra om ni precis här i den här 

sekunden skulle göra om det här?

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren

Tror ni att det kan bli så i verkligheten?

Autentisering

Någon borde vara ansvarig för 
ventilerandet *pekar på fiktiva personer*:

”Du ventilerar! Du kopplar upp!

Fråga om alternativt beteende

Förslag

Ja *nickar*



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

*pekar på skärmen och summerar situationen*
Hur skulle ni göra om ni precis här i den här 

sekunden skulle göra om det här?

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren

Tror ni att det kan bli så i verkligheten?

Autentisering

Någon borde vara ansvarig för 
ventilerandet *pekar på fiktiva personer*:

”Du ventilerar! Du kopplar upp!

Fråga om alternativt beteende

Förslag

OK

Ja *nickar*



Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
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*pekar på skärmen och summerar situationen*
Hur skulle ni göra om ni precis här i den här 

sekunden skulle göra om det här?

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
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Autentisering

Någon borde vara ansvarig för 
ventilerandet *pekar på fiktiva personer*:

”Du ventilerar! Du kopplar upp!

Fråga om alternativt beteende
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Den som är teamledare skulle ju kunna 
säga - när du kommer in i rummet - det 
här är läget och försöka vara lyhörd, vi 

har ett barn som inte andas *pekar* tar 
du över? 

Ni kan stoppa - det var svårt att komma 
in där... Alla var fokuserade på sitt

Svårt veta vem som skulle ha 
kepsen

*pekar på skärmen och summerar situationen*
Hur skulle ni göra om ni precis här i den här 

sekunden skulle göra om det här?

InstruktörStudenter

Jag fokuserade på 
saturationsmätaren

Tror ni att det kan bli så i verkligheten?

Autentisering

Någon borde vara ansvarig för 
ventilerandet *pekar på fiktiva personer*:

”Du ventilerar! Du kopplar upp!

Fråga om alternativt beteende

*Summerar situationen igen*
vem ska säga vad?

Förslag

OK

Ja *nickar*





• Simulering kostar och är tidskrävande - vi måste göra rätt!

• För att göra rätt måste vi förstå de mekanismer som bidrar till 
att facilitera lärandet. 

SLUTLIGEN



TACK FÖR VISAT INTRESSE!


