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Pedagogiskt förankrad undervisning av läkemedelsberäkning vid 
sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet 

- Litteraturgenomgång med tillämpning av mastery learning på PBL-baserat 
lärande 

Problemformulering 
Läkemedelsadministrering är en stor och viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. 
Sjuksköterskan möter många utmaningar i samband med läkemedelsadministrering då många 
patienter är multisjuka och står på många samtidiga läkemedel (Socialstyrelsen 2019). Utvecklingen 
av nya läkemedel går snabbt och majoriteten av läkemedlen är toxiska vid över- eller feldosering och 
många läkemedel interagerar också med varandra. Därför är det viktigt att sjuksköterskan står väl 
rustad med gedigen kunskap inom läkemedelsberäkning och administrering. Läkemedelsrelaterade 
skador drabbar dock många patienter, journalgranskning 2013-2017 visar att drygt 18 000 patienter 
årligen drabbas av läkemedelsrelaterade skador i Sverige och läkemedelsrelaterade skador inträffade 
vid cirka 1,5 procent av vårdtillfällena inom ladstingsansluten hälso- och sjukvård (SKL 2018). Av dem 
bedömdes drygt 40 % som undvikbara. 

Egen erfarenhet av undervisning i läkemedelsberäkning gör gällande att studenterna får allt svårare 
att klara examinationer och att fler studenter behöver omexaminationer för att klara kursmålen. 
Undervisningen av läkemedelsberäkning på sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet 
bedrivs på ett strukturerat sätt utifrån en tradition som vuxit fram under många år. Det finns dock 
ingen tydlig pedagogisk teori uttalad och där förändringsarbete skulle kunna motiveras och relateras 
till. Det är också svårt att veta om de lärandeaktiviteter som ges har positiv effekt på studenters 
lärande eller inte. 

Syfte 
Syftet var att identifiera en pedagogisk modell som kan vara relevant för momentet 
läkemedelsberäkning utifrån tillgänglig forskning samt att tillämpa den på kontexten problembaserat 
lärande, PBL, som bedrivs vid sjuksköterskeutbildningen vid medicinska fakulteten vid Linköpings 
universitet. 

Metod 
För att besvara syftet gjordes en litteraturgenomgång av området. Sökningen utfördes i databaserna 
CINAHL, Pubmed och Google Scolar genom att använda följande sökord i olika kombinationer: 
educ*mastery learning, medication administration, nurs*, pharmacology, dosage calculation. 

Identifiering av relevant teori 
Efter att ha läst översiktligt inom området fann jag flera artiklar som innehöll begreppet mastery 
learning eller ibland uttryckt med synonymerna competency-based, proficiency-based, outcome-
based, performance-based, och standards-based education (The Glossary of Education Reform 2014). 

Mastery learning är en teori som utvecklades av Bloom på 1970-talet (Bloom 1974). Hans 
utgångspunkt var att alla studenter kan lära sig ett specifikt innehåll om man ger dem tillräcklig tid 
och resurser. Studentens fallenhet menade han är ett mått på hur lång tid det tar att tillägna sig 
kunskapen (Block och Burns 1976). Utifrån denna utgångspunkt formulerade Bloom en modell där 
studenter ska visa kunskap, mastery, utifrån förutbestämda kriterier innan de kan avancera till nästa 
nivå av kriterier.   
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Följande grundläggande principer är karakteristiska för mastery learning (McGaghie et al. 2009): 

1. Diagnostiska test 
2. Tydliga lärandemål, uppdelade i enheter med ökande svårighetsgrad 
3. Strukturerade systematiska lärandeaktiviteter som fokuserar på lärandemålen 
4. Tydligt definierade kriterier för att klara examinationen (minimum passing standard) av varje 

enhet 
5. Formativ test med specifik feedback med syfte att mäta uppfyllande av de föregående 

kriterierna för att uppfylla mastery 
6. Avancemang till nästa nivå kan inte göras förrän aktuell nivå är avklarad 
7. Fortsatt övning på den aktuella nivån tills kraven på nivån är uppfyllda 

Här kan jag tydligt se koppling mellan Blooms teori och momentet läkemedelsberäkning. Momentet 
är uppbyggt på flera kurskoder som motsvarar Blooms enheter, som examineras i termin 2, 3 och 4. 
Svårighetsgraden och komplexiteten byggs på vart efter i terminerna och kurskoderna är också 
spärrmoment, dvs att studenten måste vara godkänd på kurskoden i termin 2 för att vara behörig till 
termin 3 osv. 

Vidare är kraven för att klara examinationen av kursmålen utformade utifrån mastery learning höga. I 
en meta-analys av 108 studier om mastery learning hade samtliga krav på 100% rätt för att klara 
examen där motivet för detta var att minimera risken för kunskapsluckor. (Kulik et al. 1990). Så är 
också momentet läkemedelsberäkning utformat där det för att bli godkänd krävs 100% rätt på 
respektive examination som är en skriftlig salsexamination utan hjälpmedel. Det är unikt för 
sjuksköterskeprogrammet där en vanlig gräns för att bli godkänd är ca 60%. Motivet för detta är att 
enstaka kunskapsluckor i läkemedelsberäkning ger stor påverkan på patientsäkerheten i 
sjuksköterskans kliniska arbete där inget misstag tolereras. 

Litteraturen beskriver att mastery learning inom den specifika kontexten sjuksköterskeutbildning kan 
vara en effektiv metod. I en systematisk litteraturgenomgång beskrivs att modellen är mest effektiv 
för sjuksköterskestudenters lärande inom specifika färdigheter, så som kliniska färdigheter, kliniska 
bedömningar av patienter och färdigheter i specifika procedurer (Sajadi et al. 2015). Utifrån detta 
tänker jag att läkemedelsberäkning är ett moment som faller in under dessa områden då det är 
tydligt kopplat till sjuksköterskans kliniska kompetens och således skulle mastery learning kunna vara 
en relevant modell som också har dokumenterad effekt på studenters lärande enligt litteraturen. I 
litteraturen finns också begreppet Simulation-Based Mastery Learning där modellen är kopplad 
specifikt till simuleringsövningar och används inom grund- och vidareutbildningar på medicinska 
fakulteter (Felix och Schertzer 2020). Då jag inte fann någon artikel inom området simulering av 
läkemedelshantering eller läkemedelsadministrering så valde jag att inte fördjupa mig vidare i detta 
område trots att det skulle kunna vara relevant. På sjuksköterskeprogrammet termin 4 så finns det 
en simulering där administrering av läkemedel ingår, men under en annan provkod än 
läkemedelsberäkning.   

Så utifrån att vi har ett moment där examinationsformen till stor del uppfyller kriterierna för 
modellen mastery learning så vill jag nu undersöka vilka lärandeaktiviteter som bör ingå i en kurs 
utifrån mastery learning och jämföra med de nuvarande aktiviteterna som finns i momentet 
läkemedelsberäkning, samt att föreslå eventuella förändringar som skulle kunna göras utifrån denna 
modell. 
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Lärandeaktiviteter inom mastery learning 
Utgångspunkten vid mastery learning är det diagnostiska testet. Jain och Nasrin (2015) beskriver det 
som navet där lärandeaktiviteterna kretsar kring. De beskriver att det diagnostiska testet ger läraren 
kunskap om hur många och vilka studenter som har svårigheter och vilka svårigheter de har. Likväl 
som information om de studenter som har bra kunskaper. Denna information ger läraren möjlighet 
att utforma lärandeaktiviteter som anpassas utifrån studenternas olika svårigheter. Den andra typen 
av feedback som fås, menar Jain och Nasrin, är möjlighet att utvärdera den ordinarie 
lärandeaktivitetens effekt på studenternas lärande. Det kan hjälpa läraren att bedöma vilka 
aktiviteter som genomförts bra och vilka som var mindre bra för studentgruppens lärande. Med 
detta finns då möjlighet för läraren att prioritera var utvecklingsarbete behöver ske, tex behov av nya 
utgångspunkter, flera olika exempel och behov av kompletterande material. (Jain och Nasrin 2015) 

Andra centrala delar i mastery learning är att säkerställa att studenterna förstår förväntningarna, att 
instruktionerna är tydligt kopplade till lärandemålen, att det finns möjligheter för studenter att öva, 
att motivera studenterna att ta del av lärandeaktiviteter som förstärker lärandemålen och att 
identifiera områden som behöver förbättras (Cohen et al. 2015). 

Utifrån dessa centrala delar samt de ovan beskrivna principerna så ser jag att momentet 
läkemedelsberäkning har både styrkor och svagheter i dess nuvarande form. Det finns tydliga 
lärandemål för respektive enhet, och det hålls en introduktion där innehåll och progression 
åskådliggörs för studenterna samt att kravet för godkänt på kursen är 100% på examinationen. Det 
finns flera olika lärandeaktiviteter så som traditionella föreläsningar där typuppgifter gås igenom. Det 
finns övningsuppgifter som studenterna ska lösa och sedan diskutera vid en studentledd basgrupp. 
Det finns läkemedelsamanuenser som besöker basgrupperna och de har också ”räknestugor” dit 
studenter kan komma med frågor. Det finns också ett resurstillfälle inför ordinarie examination där 
studenterna får ställa frågor. 

När studenterna skrivit sin examination får de också individuell feedback på eventuella fel där 
rättande lärare kommenterar i deras examination och ger dem korrekt lösning vid eventuella 
felaktigheter. Efteråt ges också generell återkoppling till studentgruppen med ett lösningsförslag på 
hela examinationen. Sammanfattningsvis bedömer jag att grundläggande principerna 2-6 för mastery 
learning är uppfyllda.  

En av de stora svagheterna jag identifierar är att momentet inte har några diagnostiska prov, som 
beskrivs i princip 1. Lisam är Linköpings universitets webbaserade lärplattform där kursrum och 
samarbetsytor tillgängliggör information och interaktion mellan kursdeltagare. För ett antal år sedan 
gjordes ett försök att göra examinationen i test-funktionen på Lisam med slumpvisa frågor från en 
frågebank. Av olika anledningar implementerades inte detta i momentet men testet finns nu på 
Lisam där studenterna kan gå in och testa sig själva och göra testet så många gånger de önskar. Det 
är mycket uppskattat av studenterna men det utnyttjas inte som underlag för insatser. Tvärtom är de 
aktiviteter som finns statiska och studenternas kunskapsnivå blir inte känd förrän vid 
examinationstillfället. Jag tänker att ett förbättringsområde kunde vara att utifrån existerande test, 
strukturera upp det i olika områden, tex spädning, hantering av tillsatser vid infusion etcetera. Då 
kunde studenterna få specifik feedback på vilka områden de har kunskapsluckor. Man kan tänka sig 
att de gör testet vid delkursens början, efter föreläsning och efter basgruppsarbete så får 
studenterna och lärarna feedback på hur de ligger till. Jag tänker också att lärarna då har möjlighet 
att komplettera lärandeaktiviteter under tiden så som Jain och Nasrin (2015) föreslår. 
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En annan del som jag ser saknas i momentet är möjligheten till personlig feedback under kursens 
gång. Där tänker jag för att inte belasta lärarna allt för mycket, att basgruppen skulle kunna vara en 
resurs. Att göra instruktioner där studenterna inför basgruppen löser uppgifterna och sedan har en 
granskande medstudent som går igenom lösningarna och ger konstruktiv kritik vid själva basgruppen. 
Det skulle kunna vara om uträkningen går att förstå, om enheterna är korrekt angivna och om svaret 
är rätt eller inte. På så sätt får både den som granskar sätta sig in i någon annans sätt att lösa 
uppgiften samt att varje student får personlig feedback. Det kunde också skapas en struktur där 
amanuenserna kunde ge feedback på specifika uppgifter. Att involvera basgruppen skulle då vara en 
tillämpning av mastery learning utifrån PBL-strukturen. Utifrån mastery learning uttrycks det som en 
förutsättning för lärande att den sker aktivt och att studentgruppen (här basgruppen) har en viktig 
uppgift där studenter konstruerar sin egen kunskap, utvecklar kognitiva förmågor tillsammans, kan 
hjälpa varandra i sitt lärande och att individerna i gruppen får en förståelse för att de viktiga för 
varandra och gruppen som helhet (Jain och Nasrin 2015). 

Vidare ser jag också en brist i möjligheterna för studenterna att öva. De har tillgång till Clinicum för 
att öva praktiskt på läkemedelsadministrering och ett antal övningsuppgifter att lösa. Men 
återkommande feedback från studenterna är att de vill ha flera uppgifter. Där har studenternas 
behov inte kunnat tillgodoses utifrån lärarresurser men utifrån modellen mastery learning så borde 
detta prioriteras. Möjligheten till att visa studenterna digitala läromedel med kvalitet som innehåller 
övningsuppgifter kan också undersökas. Det finns tex appar för smartphones där man kan öva 
läkemedelsberäkning och få feedback på sitt resultat. 

Den största bristen i undervisningen anser jag dock ligger i uppföljningen av de studenter som inte 
blev godkända på sin examination vid det ordinarie tillfället. Detta är ju grunden i mastery learning 
där utgångspunkten är just att studenter kräver olika lång tid och resurser för att tillägna sig ett 
specifikt innehåll. Då borde en kurs ta hänsyn till detta och planera utifrån detta antagande. För 
närvarande finns ingen uppföljning mellan ordinarie tillfälle och omexaminationerna. 
Examinationerna kommer ganska snabbt inpå varandra eftersom varje provkod är spärrmoment till 
nästa termin och studenterna ska få möjlighet att genomföra examinationen tre gånger innan ny 
termin börjar. Det finns inget nytt material som dessa studenter kan arbeta med, det finns ingen 
möjlighet att få kontakt eller personlig återkoppling med lärare eller amanuenser efter ordinarie 
examination. Jag föreställer mig att det är svårt för en del studenter att självständigt tillägna sig de 
kunskaper som behövs utan något stöd och det syns också på resultatet. Det är ca 50 % av 
studenterna som blir godkända på ordinarie tillfälle och där finns en del studenter som gjort 
”slarvfel” pga. tentamenssituationen men de har egentligen de kunskaper som krävs. Sedan har vi de 
studenter som gör obegripliga lösningar och är långt ifrån kunskapsmålen och de har vi svårt att 
stötta för närvarande. Vid det senaste examinationstillfället (april 2020) var det endast 5 av 14 
studenter (36%) på en studieort (av 2) som skrivit examinationen 2 eller flera gånger tidigare som 
blev godkända. Så utifrån mastery learning finns det ett stort behov att utifrån studenternas 
inlärningsbehov ge nya lärandeaktiviteter efter ordinarie examination för de som inte klarade 
lärandemålen. Jag tänker att första delen kunde vara att studenten själv formulerade en lärandeplan 
där denne identifierar de kunskapsluckor som hen har, formulerar strategier för att inhämta 
kunskapen samt formulerar behov av stöd. Man skulle kunna tänka sig en basgrupp där man inför 
den, löser nya uppgifter som är anpassade utifrån kunskapsluckorna. På samma sätt som vid 
ordinarie tillfälle så har man en granskande medstudent och sedan får man återkoppling på sina 
uträkningar vid basgruppen. Vid denna basgrupp så bör nog en lärare vara med då det är en 
studentgrupp där samtliga studenter har inlärningsbehov. 
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Under detta arbete har jag inte funnit några artiklar som utvärderar curriculum inom 
läkemedelsberedning på sjuksköterskeprogrammet som har implementerat mastery learning. Dock 
finns det litteratur som har utvärderat undervisning av läkemedelsadministrering i denna kontext 
generellt. En systematisk litteraturstudie inkluderande 12 artiklar mellan 2005–2018 visade att 
simuleringsövningar, användning av elektroniska resurser och hjälpmedel samt online-moduler för 
lärande hade positiva effekter på studenters lärande (Lee och Quinn 2019). Jag tänker att alla dessa 
metoder skulle kunna gå att implementera i en modell utifrån mastery learning och flera av mina 
förbättringsförslag innefattar detta, så som digitala diagnostiska test på Lisam, elektroniska 
läromedel med appar för övningsuppgifter. Det jag tänker i ett vidare perspektiv utifrån litteraturen 
är att simuleringar kan vara ett effektivt sätt för ärande och då särskilt implementera 
simuleringsövningar utifrån Simulation-Based Mastery Learning för att få ett väl sammanhållet 
pedagogiskt förankrat curriculum. Min egen erfarenhet är att vi genom vår nuvarande undervisning i 
läkemedelsberäkning lär studenterna beräkna och redovisa läkemedelsuppgifter på ett sätt som inte 
fungerar i en klinisk situation. Nuvarande kurs fokuserar mycket på formler och ekvationer, medan 
man som kliniskt verksam sjuksköterska inte löser ut en ekvation i läkemedelsrummet när man 
förbereder administrering av läkemedel, utan har helt andra strategier. Jag tror att många studenter 
som har bristande matematiska förkunskaper och därmed svårigheter att göra korrekta matematiska 
uträkningar i den examinationsform som finns i dag, skulle mycket lättare kunna lära sig lösa exakt 
samma uppgifter om de befann sig i ett läkemedelsrum och fick göra momentet praktiskt. Man kan ju 
teoretiskt ställa sig frågan om vi vill ha sjuksköterskor som kan lösa matematiska ekvationer korrekt 
eller har den kliniska färdigheten att iordningsställa korrekta läkemedelsordinationer vid 
läkemedelsadministrering? Jag är inte säker på att förmåga att teoretiskt göra korrekta matematiska 
uträkningar automatiskt leder till den kliniska kompetensen som sjuksköterskan behöver i 
läkemedelsadministrering. Likväl som jag tror att den kliniska kompetensen inte förutsätter att man 
måste kunna uttrycka sig matematiskt korrekt. Detta kan jag dock inte finna någon utvärdering av i 
litteraturen så detta kan bli ett möjligt forskningsområde i framtiden. 

Sammanfattande reflektioner 
I detta arbete så har jag identifierat en relevant pedagogisk modell, mastery learning, som momentet 
läkemedelsberäkning på sjuksköterskeprogrammet skulle kunna utgå ifrån. Jag har tillämpat 
modellen på befintlig kontext där PBL ingår. Jag har identifierat styrkor och svagheter med momentet 
utifrån modellen och gett förslag till förbättringsområden. De områden som jag ser som behov av 
utveckling är användande av diagnostiska test kontinuerligt under momentet, en struktur för att 
stötta de studenter som behöver längre tid för att nå mastery samt utveckla möjligheterna för 
studenten att få övningsuppgifter samt personlig feedback på sina insatser. Slutligen kunde 
möjligheten att utveckla simuleringsövningar som lärandeaktivitet och/eller examination undersökas 
vidare.     
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