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Sammanfattning 

Lärande förekommer i alla kontexter, inte minst inom hälso- och sjukvården. Undervisning av 

patienter är både ett historiskt som ett dagsaktuellt fenomen.  Syftet med denna magisteruppsats är att 

belysa och identifiera hur pedagogisk forskning uppfattas och beskrivs i studier av patientundervisning 

redovisade i vetenskapliga tidskrifter. Teoretiska utgångspunkter för studien var behaviorism, 

kognitivism samt sociokulturell teori. För att besvara syftet och frågeställningarna användes en 

systematisk litteraturstudie som metod, vilket genererade nio (9) artiklar som ligger till grund för 

resultatet. Resultatet utkristalliserade tre (3) teman: interaktion, budskap och information samt 

patientens förståelse och motivation som var betydelse i patientundervisningen. Resultatet visar att 

interaktion är av vikt i undervisningen deltagare emellan samt mellan patient samt hälso- och 

sjukvårdspersonal. Vidare att det budskap och information som ges i patientundervisningen ska vara 

av lika karaktär samt ges på ett kontrollerat sätt. Det framkom likaledes att motivation och förståelse 

är av vikt för att patienten ska kunna göra och bibehålla de livsstilsförändringar som kan behöva göras 

vid sjukdom och/eller ohälsa. De slutsatser som dras utifrån studien är att med ökad pedagogisk 

forskning kring patientundervisning, kan fler dimensioner av undervisningens kvaliteter och 

möjligheter lyftas fram samt teoretiseras med större bredd. 
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Inledning  

Det valda intresseområdet för denna magisteruppsats är åskådliggörandet av 

pedagogik i patientundervisningen, då lärande förekommer i alla kontexter, inte 

minst inom hälso- och sjukvården. Intresseområdet har författaren till denna 

magisteruppsats tidigare behandlat i sin kandidatuppsats, Pedagogik i mötet med 

patienten (Holst, 2018), men ämnet är fortfarande intressant och relevant, då 

undervisning av patienter både har skett ur ett historiskt perspektiv och sker utifrån 

ett dagsaktuellt fenomen. Redan de gamla grekerna betonade betydelsen av att 

människan behöver kunskap för att hanterar olika skeenden i livet. 

Patientundervisning innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonal undervisar 

patienter så att de utvecklar sin kunskap om den sjukdom, tillstånd eller åkomma 

som drabbat dem. Holst (2018) beskriver i sin uppsats att delaktighet är av vikt för 

att patientundervisningen ska vara god och givande för individen. När patienten får 

mer kunskap, innebär det att individen får större möjligheter att vara medveten, 

delaktig samt aktiv i sin omvårdnad och därmed får de en ökad strävan efter att 

utföra handlingar som främjar hälsan och sitt eget välbefinnande (Orem, 2001). 

I den patientundervisning som bedrivs idag arbetar hälso- och sjukvårdspersonalen i 

allt större omfattning som pedagoger. Den pedagogiska forskningen behöver fokusera 

på detta betydelsefulla område, då forskare inom pedagogik kan bidra med ny samt 

viktig kunskap. Denna magisteruppsats syftar till att belysa hur pedagogisk forskning 

åskådliggörs och beskrivs i studier av patientundervisning, redovisade i vetenskapliga 

tidskrifter.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna magisteruppsats är att belysa och identifiera hur pedagogisk 

forskning åskådliggörs och beskrivs i studier av patientundervisning, redovisade i 

vetenskapliga tidskrifter.  

Studiens frågeställningar är:  

 Hur åskådliggörs pedagogiska teorier i patientundervisning?  

 Hur beskrivs pedagogisk forskning i patientundervisning avseende teman?  
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Bakgrund  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till magisteruppsatsen. Inledningsvis kommer 

en historisk tillbakablick att introduceras för att ge läsaren en ökad förståelse för det 

valda ämnet. Vidare relevanta lagar och styrdokument beskrivas samt vad tidigare 

forskning lyfter fram. Slutligen presenteras val av teoretiskt utgångspunkt. 

Historisk tillbakablick  

Undervisning av patienter har förekommit under en lång historisk period. I mitten av 

1800-talet införde Florence Nightingale en verksamhet som hade ett undervisande 

förhållningssätt till patienten. Det hälsofrämjande arbetssättet som Nightingale 

förespråkade, lämnade ett stort avtryck på sjuksköterskeprofessionen och för 

patientundervisningen (Friberg, 2001).  

 

I början av 1900-talet gestaltades vetenskaperna pedagogik och vårdande i hälso- och 

sjukvården som att läkaren skulle ge upplysningar och information om patientens 

sjukdom, ohälsa och behandling (ibid). Sjuksköterskan ansvar låg istället på 

patientens vårdande och då framförallt hygien. Om patienten inte hade förstått 

läkarens upplysningar var det sjuksköterskans pedagogiska kunskap som skulle 

hjälpa patienten till förståelse (Pilhammar, 2012). Detta ansåg sjuksköterskorna 

under denna tid vara en börda (ibid).  Ytterligare en börda som sjuksköterskorna 

upplevde under denna tidsepok var att de även uppmanades att gå en särskild 

utbildning i pedagogik och ledningsansvar (ibid).  

 

1950- talets brist på läkare och sjuksköterskor blev allt mer kännbar, vilket medförde 

att omorganisation skedde och sjuksköterskorna fick en allt större pedagogisk roll, 

bland annat för omvårdnaden och då exempelvis att ge råd till patienten (Gedda, 

2001). Pedagogikens betydelse i undervisningen började nu att nämnas svagt i den 

nationella sjuksköterskeutbildningen, dock fanns ingen specifik litteratur om ämnet, 

inte heller i de läroböcker som användes. Samtidigt infördes kursen 

undervisningsmetodik inom hälso- och sjukvårdslära där pedagogik inkluderades 

(ibid). Detta inkluderande medförde att pedagogiken inte fick lika stor plats och 

under en tid föll i glömska (ibid).   
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Under 1960- och 70-talen handlade undervisningen inom sjuksköterskeutbildningen 

främst om sjukdom, behandling av sjukdom, men även livsstilsfrågor som exempelvis 

kost och miljö, inkluderades i undervisningen (Friberg, 2001). I och med utbyggandet 

av specialiseringen inom hälso- och sjukvården under 1970-talet, tillkom nya 

sjuksköterskegrupper med specifikt undervisningsansvar exempelvis 

diabetessjuksköterskor (ibid). 

 

Under 1980-talet började pedagogik uppmärksammas i sjuksköterskans kliniska 

arbete med patienten, vilket visade sig vara en betydelsefull del inom hälso- och 

sjukvården (Pilhammar, 2012).  Forskning om ämnet visade att sjuksköterskan erhöll 

brister i undervisning och kommunikation av patienter och att integrera pedagogisk 

kunskap som exempelvis vägledning inom sjuksköterskeprogrammet skulle nu 

påbörjas i de framtida utbildningarna (ibid). 

 

Om man ser till dagens hälso- och sjukvård är siktet i högre grad inställt på att 

demokratisera hälso- och sjukvårdsbehandlingen och fokus är att etablera ett 

samarbete med patienterna (Lejsgaard & Huus, 2004). Det finns även ett politiskt 

intresse i att patienterna i större utsträckning ska ta hand om sig själva samt att 

tillägna sig en kompetens för att ta hand om sina egna livsförhållanden (ibid). Inom 

sjuksköterskekåren finns det en övertygelse om att patienten måste vara väl insatt i 

sin egen vårdsituation. Syftet är att patienten ska kunna diskutera och vara med i 

vårdplanering samt beslutsprocess avseende sin vård (ibid). För att nå de krav, mål 

och förordningar som idag ställs på hälso- och sjukvårdspersonal och framförallt 

sjuksköterskor krävs undervisning i ämnet pedagogik. I sjuksköterskeutbildning de 

senaste 15 åren är ämnet pedagogik integrerad som en del av huvudämnet 

omvårdnad och varierar mellan 0- 30 högskolepoäng (Furåker, 2001). Forskning 

visar emellertid att patientundervisning är något som sjuksköterskestudenter känner 

sig dåligt förberedda på inför sin kommande yrkesroll (Öhman, 2003). 

 

Denna historiska utveckling visar på att sjuksköterskan haft en pedagogisk funktion 

under en lång tid men att den funktionen idag är integrerad i yrkesrollen och på så 

sätt blivit dold (Gedda, 2001). Anledningen till detta beskriver Pilhammar -

Andersson (2003) som att sjuksköterskan exempelvis har avlastat andra 
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yrkesgrupper, den pedagogiska rollen har integrerats i den arbetsledande och att 

ämnet pedagogik inte tydliggjorts i sjuksköterskeutbildningen. 

 

Lagar och styrdokument inom patientsäkerhet 

Under detta avsnitt presenteras en beskrivning av passande delar ur Hälso- och 

sjukvårdslagen, Patientlagen samt Patientsäkerhetslagen. Detta för att belysa 

patientundervisning och skyldigheten gällande att få en individanpassad vård.  

Lagar  

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges övergripande hållningar om 

patientundervisning, där det bland annat beskrivs att sjukvården ska lyfta fram 

respekt för patientens självbestämmande och individens förmåga. Vidare att 

patienten skall ges individuell anpassad information utifrån sitt behov och tillstånd 

(ibid).  

I Patientlagen (SFS, 2014:821), 5 kap om delaktighet står det bland annat att 

patienten ska ges möjlighet att utforma samt genomföra den vård som behövs i 

samråd med hälso- och sjukvården. Detta tar även Patientssäkerhetslagen (2010: 

659) upp i 6 kap 1§ att vården så långt som möjligt ska utformas samt genomföras i 

samråd med patienten. Delaktighet är således en hörnsten i patientundervisningen. I 

Patientlagen (SFS 2014:821), 3 kap 6§ står det att den information som ges till 

patienten ska vara individuellt anpassad. En av de viktigaste pedagogiska funktioner 

som hälso- och sjukvårdspersonalen har är att delge patienten adekvat information 

samt att medverka till en dialog. Grundvalen för hälso- och sjukvårdspersonalen är 

att lyssna in patientens behov men även för individens förståelse av sin ohälsa/ 

sjukdom och låta detta ligga till grund för patientundervisningen. 

Summering av bakgrund 

Patientundervisning har under en lång tid både internationellt och nationellt varit en 

viktig del i hälso- och sjukvårdens arbete. Undervisningen har utvecklats från att 

enbart behandla hygien till att göra patienten delaktig i hela vårdprocessen. Detta 

med individanpassning av patientundervisning, lyfts även fram i lagstiftningen där 

begrepp som delaktighet, att utgå från patientens behov och självbestämmande är 

honnörsord.  
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Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras en genomgång av tidigare forskning kring patient-

undervisning och begreppen individanpassad undervisning, patientens behov och 

erfarenhet, informell och formell undervisning, delaktighet och 

informationsöverföring. Avsnittet syftar till att bidra med förståelse för ämnet.  

 

Patientundervisning  

Patientundervisning är en samlingsterm för olika pedagogiska aktiviteter som har 

som syfte att underlätta lärande för individer som lider av ohälsa eller sjukdom. 

Vidare kan patientundervisning definieras som en process vars huvudsyfte är att 

stärka samt stödja individens kontroll, öka kunskap och färdigheter, behandling samt 

förmåga att hantera och förbättra sin ohälsa (Klang, 2001). Målet med 

patientundervisning är att hjälpa patienterna fatta beslut som vilar på relevant och 

adekvat information samt att hjälpa individen att sätta upp mål rörande deras 

egenvård (Strömberg, 2002).  När patientundervisning beskrivs är delar och begrepp 

som individanpassad undervisning, patientens behov och erfarenhet, formell och 

informell undervisning samt informationsöverföring framträdande (Almerud 

Österberg & Nordgren, 2012; Pilhammar et al, 2003). 

 

Individanpassad undervisning 

Det är av vikt att patientundervisningen är anpassad efter patienten och att de 

behandlingsmetoder som är aktuella är personcentrerade. Det innebär att ge ett 

fortlöpande stöd för individen, vilket kan bidra till en ökad motivation och att en god 

behandling uppnås (Bartol, 2012; Robertson, 2012). Patienten ska stå i fokus för 

vårdandet och omvårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). I beskrivningar om 

individanpassad patientundervisning uttrycker patienter en önskan om att 

undervisningen ska vara mer individuell. Individanpassad undervisning anses även 

mer lämplig när det handlade om något personligt som individen inte ansåg vara 

önskvärt att dela med andra (May et al., 2006). I studier där jämförelser gjorts 

mellan traditionell individuell undervisning/ rådgivning och undervisning som gjorts 

i grupp, framkom det att de patienter som deltog i individuell undervisning upplevde 

en envägs kommunikation, där personalen var experten (Adolfsson et al., 2008). 
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Patienterna gick in i en oföretagsam roll och hade svårt att få svar på de frågor han 

eller hon ställde. Studien beskriver även att hälso- och sjukvårdspersonalen hade en 

mer ledarfunktion och gav rekommendationer som de sedan förväntade sig att 

patienterna skulle följa (ibid). Den kunskap patienterna fick om sin ohälsa/sjukdom 

fick de oftast från anhöriga, broschyrer samt vänner. Vidare framkom det i Adolfsson 

et al. (2008) studie att patienten inte vände sig till hälso- och sjukvårdspersonalen då 

de ansåg att personalen endast upprepade samma svar om igen när de inte följt eller 

förstått deras rekommendationer.  

 

Patientens behov och erfarenhet 

Falvo (1994) och Lorig (1996) beskriver undervisning som en linjär process, som 

innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen identifierar patientens behov, planerar, 

genomför och sedan utvärderar undervisningen, vilket kan ses som undervisning i 

traditionell form. Vikten av att se hela patienten och ge utrymme för individens röst 

när ohälsa uthärdas och när hälsan sedan återfås är en av byggstenarna i 

patientundervisningen (Almerud Österberg & Nordgren, 2012). För att en god 

patientundervisning ska ske fordras det att hälso- och sjukvårdspersonalen vet vilken 

kunskap patienten behöver. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver här ha i åtanke 

patientens behov, erfarenhet samt bakgrund för att patientundervisningen ska lyckas. 

Wolf (2012) beskriver att den svenska hälso- och sjukvården måste tillvarata både 

patienters och hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter och kunskaper för att en 

god vård ska ske. Gregor (1994) beskriver att de mest förekommande sätten att 

undervisa på för hälso- och sjukvårdspersonalen är att informera patienten generellt 

och övergripande om den situation patienten befinner sig i, men också att ge 

information efter patientens behov. Att exempelvis förklara, visa eller instruera är 

undervisningsmetoder som hälso- och sjukvårds personal använder sig av (ibid). 

Sjuksköterskan bör utgå ifrån den enskilda patientens behov av kunskap och 

patientundervisningen bör anpassas efter den lärande individen. 

 

Informell och formell undervisning  

Patientundervisning har sina rötter i det praktiskt pedagogiska arbetet och utförs till 

stor del utan vidare reflektion. Undervisning ses som en självklar del i hälso- och 

sjukvårdspersonalens dagliga arbete och yrkesroll, dock tas den för givet och ses inte 
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alltid som en kunskap (Pilhammar Andersson, 2003). Patientundervisning kan 

beskrivas som faktaförmedling från hälso- och sjukvårdspersonal till patient, men 

även som ett tillfälle där patienten aktivt söker efter kunskap med hälso- och 

sjukvårdspersonalen som pedagog (ibid). Den pedagogiska kunskapen innebär en 

reflektion och eftertanke över sitt sätt att hantera olika situationer samt att anpassa 

undervisningen efter patientens behov och situation. Exempelvis har inte alla 

patienter med samma diagnosgrupp behov av samma undervisning eller kunskap.  

Forskare såsom Barber (1996) och Gregor (1994) visar att patientundervisning oftast 

sker när tillfälle ges i samband med de arbetsuppgifter som hälso- och 

sjukvårdspersonalen utförs. Jonsson (1997) beskriver att visserligen betraktas 

patientundervisning som ett viktigt moment och ansvarsområde för hälso- och 

sjukvårdspersonal, men att det inte är en framträdande del av det dagliga arbetet. De 

patienter som har fått undervisning om sin ohälsa upplever större autonomi och 

bemästrar, på ett bättre sätt stress som ohälsa kan medföra (Klang, Björvell & Clyne, 

1999). Detta belyser även Löfvenmark (2011) som bland annat skriver att 

patientundervisning ger ökad kunskap, vilket i sin tur bidrar till mindre stress.  

 

Delaktighet 

Patienter har rätt till information samt undervisning för att på så sätt ha möjlighet att 

vara delaktig i sin omvårdnad. En önskan om att få vara delaktig i sin vård samt 

beslutsfattande skiljer sig dock patienter emellan och kan bero på vilka beslut som 

ska fattas (Zizzo, Bell, Lafontaine, & Racine, 2016). Faktorer som kan påverka 

patientens delaktighet som bland annat Rosewilliam et al., (2016) beskriver är fysiska 

faktorer exempelvis sjukdom och ohälsa och personliga faktorer såsom lågt 

självförtroende, vilket minskar patientens möjlighet avseende delaktighet till beslut. 

Larsson (2008) skriver bland annat att patienten känner delaktighet när han eller 

hon känner sig uppmärksammad, sedd och när hälso- och sjukvårdspersonalen visar 

ett intresse för individen.  Patienten känner delaktighet när hälso- och 

sjukvårdspersonalen ger patienten adekvat information som är anpassad efter 

individens behov och förutsättningar (ibid). Löfvenmark (2011) framställer 

delaktighet i patientundervisning som att skapa en känsla av kontroll, säkerhet samt 

förtroende. När patienter känner sig delaktiga samt har ett ökat inflytande i sin 

omvårdnad ökar också motivationen till att förbättra sin hälsa (Munck & Sandgren, 
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2017). En bristande information av hälso- och sjukvårdspersonalen upplevs istället 

som stressande och en ökad känsla av otrygghet (Rosewilliam et al., 2016).   

 

Informationsöverföring 

Hur hälso- och sjukvårdspersonalen överför information till patienten har en viktig 

roll i patientundervisningen. Personalen skall vara medveten om att patienten inte 

alltid uppfattar den information som delges på ett önskvärt sätt, vilket kan leda till 

missförstånd samt feltolkning (Callaghan & Li, 2002). Wu et al., (2005) beskriver att 

den information som patienten får ska vara relevant, realistisk, tillräcklig samt 

innehålla både för- och nackdelar om olika infallsvinklar och beslut som patienten 

kan ställas inför under sin ohälsa och/ eller sjukdom. Det finns bland annat två olika 

skolor inom kommunikation. Fiske (2001) beskriver skolorna som processkolan och 

semiotiska skolan. Processkolan anser att kommunikation är en metod vars syfte är 

att överföra meddelanden. Den semiotiska skolan fokuserar på betydelsen i 

meddelandet. Processkolan samt semiotiska skolan, har båda en viktig roll för 

kommunikationen, annars kan kommunikationsprocessen gå fel. I frågan om 

avsändaren inte kan sända ett klart och tydligt meddelande innebär det att 

mottagarna inte förstår. Om mottagare inte förstår innebörden av meddelandet kan 

inte rätt kommunikation etableras. Både Fiske (2001) och Pilhammar (2004) betonar 

att kommunikationen är en mycket viktig del i de sociala relationerna där samspelet 

mellan individer står i fokus. Avseende det teoretiska perspektivet om 

kommunikation visar att det är av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal kan balansera 

olika roller i vårdinstitutioner mellan personal och patient (Mishler, 1984). Om de 

olika rollerna kommer i konflikt med varandra under vård-mötet, kan konsekvensen 

bli en obalanserad makt. I vård- mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienten, måste patienten alltid vara i centrum, då det är betydelsefullt för att en god 

kommunikation och en god patientundervisning ska ske inom hälso- och sjukvården. 

Om otydlig och otillräcklig information ges till patienten kan det bidra till en ökad 

stress samt oro hos individen, det är därför av ytterst vikt att patienten känner sig 

sedd och lyssnad på i vårdsituationen (Melhem & Daneault, 2017). 
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Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammantaget går det att fastställa att under årens lopp har det genomförts ett flertal 

studier som visar vikten av patientundervisning och att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en stor roll i att vara pedagog till patienten. Viktiga begrepp 

är delaktighet, informationsöverföring och lärande vilka bidrar till att patienten kan 

tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Forskningen visar även 

att en individanpassad undervisning är något som patienter önskar. Där 

komponenter som att hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge stöd fortlöpande och 

patientcentrerad vård är utmärkande. Forskningen visar att patientens behov och 

erfarenhet är av vikt för hälso- och sjukvårdspersonalen att beakta i 

patientundervisningen. Att förklara, instruera och visa är centrala begrepp för att 

patienten ska tillgodose sig patientundervisningen. Ytterligare åskådliggör 

forskningen att patientundervisning både kan vara formell och informell, vilket 

beskrivs som faktaförmedling från hälso- och sjukvårdspersonalen och som ett aktivt 

sökande efter kunskap från patientens sida.   

 

Teoretiska utgångspunkter  

De pedagogiska teorier som hälso- och sjukvårdspersonal av tradition använt sig av i 

patientundervisning är behaviorism, kognitivism samt sociokulturell teori 

(Pilhammar Andersson, 2003). Uppsatsen kommer att beskriva de olika teorierna 

utifrån centrala begrepp såsom yttre och inre påverkansfaktorer samt språkets 

betydelse för inlärning i patientundervisningen.  

 

Behaviorismen  

Behaviorismen framställs som ett stimulus- responsförhållande där individens 

beteende samt utveckling kan ses som ett resultat av omvärlden och dess stimuli 

(Ormrod, 2006). Pedagogens viktigaste uppgift är att skapa omgivningar som ger 

positivt stimuli som inger trygghet och kontroll (ibid). Inom behaviorismen är 

centrala begrepp positiv och negativ förstärkning, vilket innebär att bra respons 

förstärks medan dålig respons bestraffas. Inom patientundervisning innebär det att 

när patienten ska lära sig något, stimuleras lärande i form av uppmuntran eller 

uppmaningar. I det behavioristiska perspektivet vill man påverka patientens 
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tänkande samt beteende för att sedan utvärdera resultatet (Pilhammar Andersson, 

2003). Här är förmedling av budskap en viktig del av lärandet, vilket innebär att 

hälso- och sjukvårdspersonalen förmedlar kunskap och informerar patienten om 

ohälsan/ sjukdomen. Inom denna pedagogiska teori finns det en risk att patientens 

kunskapsbehov inte beaktas, då patienten inte får möjlighet att delge sin kunskap 

eller kan uttrycka den (ibid). Detta kan leda till att patienten blir passiv samt inte får 

möjlighet att uttrycka sitt behov av kunskap i undervisningssituationen (ibid).  

 

Kognitivism  

Kognitivismen inriktar mot att beskriva samt förstå människans mentala processer 

och kognitiva förmågor (Aspeflo, 2007).  Människan ses som en tänkande och 

reflekterande individ, vars drivkraft är en önskan om att förstå (Pilhammar 

Andersson, 2003). Kognitivismen har lett till omfattande forskning inom områden 

såsom problemlösning och begreppsbildning (Aspeflo, 2007). Störst inflytande när 

det gäller synen på lärande inom kognitivismen, kallas för konstruktivism, vilket 

innebär att individen själv genom egen aktivitet 

konstruerar sin förståelse av omvärlden (ibid). Inom kognitivismen ser man inte 

patienten som en åhörare som passivt tar emot kunskap och information, utan istället 

konstruerar patienten själv en förståelse för det som ska läras in (Bastable, 2008; 

Pilhammar Andersson, 2003). Ett centralt begrepp inom denna teori är motivation 

och exempelvis att ta reda på om patienten har det. Motivation ses i detta perspektiv 

som en inre process till lärande, vilket skiljer sig från behaviorismen där motivation 

ses bero på yttre påverkan (Bastable, 2008).  

Inom denna pedagogiska teori är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen i 

patientundervisningen bidrar till ett förändrat tänkande hos individen. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan exempelvis ställa frågor som: ” Hur tänker du då?” Frågor 

som denna har två typer av syften, som ett första led är det som kunskapsbekräftande 

och kontrollerande, detta för att se om patienten resonerar om det han eller hon ska 

lära sig (Pilhammar Andersson, 2003). Som ett andra led har dessa frågor ett 

upplysande syfte för att ta på så sätt ta reda på patientens behov av att veta och förstå 

(ibid).  
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Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin vilar på att aktiviteter sker i samspel med andra individer 

och att dessa aktiviteter är beroende av den sociala kontexten som inte kan förstås 

utan den. Den uppfattning som är mest framträdande under detta perspektiv är att 

det är i interaktionen mellan individer som de mentala strukturerna, processerna, 

kunskap och färdigheter utvecklas (Säljö, 2000), (Woolfolk et al., 2012). Enligt 

Vygotsky (2001) krävs det för att förstå lärande, att man beaktar hur olika delar 

samspelar, exempelvis sociala och kulturella aspekter (i den sociokulturella teorin 

redskap och artefakter) och biologi. Begreppet lärande analyseras i den 

sociokulturella teorin utifrån de aktiviteter som organisationer och samhälle 

utvecklar och hela den omgivande miljön behöver inkluderas för att få svar.  Vidare är 

språket en viktig komponent av lärandet i den sociokulturella teorin. Det samtal som 

sker mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient utgår från olika kunskapsnivåer 

och det kan påverkas av att man använder olika språk.  Det är i interaktionen och i 

kommunikationen mellan individer som lärande och utveckling sker (Säljö, 2000). 

Det fackspråk som hälso- och sjukvårdspersonalen använder sig av kan sätta 

patienten i underläge (Pilhammar Andersson, 2003)  

 

Tillämpning  

Ovannämnda perspektiv sätts i relation till det sammanställda materialet utifrån den 

systematiska litteraturstudien och erbjuder således ett analytiskt ramverk för att 

förklara det som framkommit i undersökningen. Behaviorismen, kognitivismen och 

sociokulturell teori erbjuder tre förklaringsmodeller om hur pedagogik åskådliggörs i 

patientundervisning. Behaviorismen används som förklaringsmodell till yttre 

påverkan, inom patientundervisning; hur hälso- och sjukvårdspersonalen förmedlar 

budskap och information till patienten. Kognitivismen används som 

förklaringsmodell på inlärning till inre motivation och här, hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan hjälp patienten till ett förändrat tänkande och för att se 

patientens förståelse samt behov. Till sist används den sociokulturella teorin som 

förklaringsmodell på inlärning i patientundervisning avseende det språk som hälso- 

och sjukvårdspersonalen använder sig av, avseende den kommunikativa karaktären.   
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Metod  

En systematisk litteraturstudie har använts för att besvara magisteruppsatsens syfte 

och frågeställningar. Polit och Beck (2017) beskriver den systematiska 

litteraturstudien, som en specifik frågeställning som svarar mot ett fenomen vilket 

svarar mot ett syfte samt att metoden strävar efter att förstå helheten i studien. Att 

använda sig av en kvalitativ metod som den systematiska litteraturstudien är, innebär 

att förstå samt att finna kunskap om det som ska undersökas, så som det upplevs och 

tolkas av människor (Henricsson, 2017). Metoden anses lämplig att använda när 

insamling av material är beskrivande och för att förstå fenomen på ett djupare plan 

(Polit & Beck, 2017). Det innebär att urskilja, utse, bedöma och analysera forskning 

som är relevant till frågeställningen (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter söker 

forskaren bland ett flertal studier och vetenskapliga artiklar för att finna forskning av 

god kvalitet för att sedan värdera hur tillförlitligt materialets resultat är (ibid). Vidare 

analyseras resultatet tillsammans med bakgrundsavsnittet för att nå en slutsats kring 

frågeställningen. Under detta avsnitt beskrivs hur den systematiska litteraturstudien 

genomförts. Avsnittet utgör en utförlig beskrivning om vilken metod som valdes för 

denna magisteruppsats. Vidare om urval, datainsamlingsmetod och instrument samt 

databearbetning och analys, etiska överväganden. Avsnittet avslutas med validitet 

och reliabilitet.  

 

Urval  

När systematisk litteraturstudie används som datainsamlingsmetod är det av vikt att 

formulera väsentliga frågor som utgångspunkt inför sökningen (Forsberg och 

Wengström, 2013). Vidare ska forskaren bestämma språk (för denna uppsats 

engelska), studietyp (för denna uppsats kvalitativa studier) samt tidsintervall (hur 

gamla artiklarna som skall ingå i uppsatsen). Därefter bestäms vilka kriterier som ska 

styra artikelsökningen. För denna studie bestämdes att vetenskapliga artiklar 

publicerade åren 2013- 2019 skulle inkluderas i studien. Detta för att begränsa 

antalet sökträffar till en rimlig nivå och för att magisteruppsatsen ska baseras på en 

så aktuell forskning som möjligt.   
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Inklusion- och exklutionskriterier  

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklarna var följaktligen: artiklar som högst var 

6 år gamla, skrivna på engelska. Artiklar av enbart kvantitativ studiedesign 

exkluderades i denna uppsats, då syftet är att undersöka hur pedagogik åskådliggörs i 

patientundervisning och då är det av vikt att välja artiklar med lämplig design 

avseende syftet, såldes kvalitativa (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Exklusionskriterier för urvalet av de vetenskapliga artiklarna var: artiklar som 

berörde patienter som var yngre barn (yngre än 12 år) samt artiklar av enbart 

kvantitativ studiedesign.   

 

Datainsamlingsmetod och instrument  

Datainsamlingens första del var att finna betydande information om det valda ämnet 

vilket senare skulle generera en problemformulering. Ett syfte formulerades som 

beskrev den systematiska litteraturstudiens övergripande mål.  Därefter gjorde en 

osystematisk sökning för att få en överblick av ämnesområdet. När dessa steg gjorts 

formulerades sökord, som utgör stommen för den systematiska litteratursökning och 

som ligger till grund för studiens resultatdel (Forsberg & Wengström, 2013). De 

sökord som använts i uppsatsen var: effekter av patientundervisning, lärande 

patienter, patientundervisning samt åskådliggörande av patientundervisning. 

Därefter översattes sökorden till dess motsvarighet på engelska: effects of patient 

learning, education patient, patient education och illustrate patient education. 

Databaserna ERIC, Libris och Pubmed användes i sökningen efter vetenskapliga 

artiklar och studier som ingick i uppsatsen.  I metodlitteraturen skriver bland annat 

Forsberg och Wengström (2013), att under urvalsprocessen skall forskaren välja ut 

titlar som anses adekvata till ämnet samt läsa abstrakten till artiklarna, för att 

därefter göra ett första urval av den litteratur som ska ligga till grund för fortsatt 

granskning. Forskaren läser och studerar sedan de vetenskapliga artiklarna i sin 

helhet för att sedan göra en kvalitetsutvärdering, givet de urvalskriterier som 

bestämts (ibid). Det första urvalet gjordes genom att läsa titel samt abstracts på de 

sökträffar som genererats från databaserna ERIC, PubMed och Libris. När denna 

granskning gjorts, lästes artiklarna återigen utifrån magisteruppsatsens syfte samt 

frågeställningar i fulltext, vilka var totalt 25 artiklar. Därefter lästes artiklarna 

grundligt, vilket resulterade i att tolv (12) artiklar exkluderades. Artiklarna lästes 
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återigen för att få en helhetssyn samt att avgöra kvaliteten på artiklarna, vilket 

resulterade att ytterligare fyra (4) artiklar exkluderades. Artiklarna exkluderades då 

det inte svarade mot uppsatsens syfte eller frågeställningar samt att de behandlar 

ämnen som inte var relevanta för studien. Denna datainsamlingsmetod och process 

resulterade att nio (9) artiklar inkluderades i denna uppsats för analys. En tabell över 

de litteratursökningar som slutligen resulterade i de artiklar som ingår i 

litteraturstudien går att finna i Bilaga 1 samt Bilaga 2.   

 

Databearbetning och analys 

Den analys som gjorts av det insamlade materialet är baserad på Evans (2002) 

grundsatser för syntes av data. Analysen är av induktiv karaktär vilket innebär ett 

öppet samt fördomsfritt letande i de vetenskapliga artiklarna efter hur pedagogik 

åskådliggörs i patientundervisning. Analysprocessens första steg var att identifiera 

nyckelord och teman i de enskilda artiklarna (ibid). Varje artikel lästes igenom 

flertalet gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Artiklarnas resultat fokuserades 

och resultatens struktur avseende teman samt kategorier togs ut. Under steg två i 

analysprocessen gjordes en sammanställning av ovanstående resultat för att få en 

översikt och helhetsbild av artiklarnas samlade innehåll (ibid). I steg tre relaterades 

artiklarnas olika resultat till varandra, steg för steg, för att se på likheter samt 

olikheter och för att se teman börja ta form (ibid). Här gjordes en översiktstabell 

(Bilaga 2) för att få en mer överskådlig bild. Teman började här utkristalliseras som 

exempelvis: interaktion och information. I det fjärde och sista steget syntetiserades 

teman till beskrivningar om hur pedagogik åskådliggörs i patientundervisning: 

interaktion, budskap och förståelse samt patientens förståelse och motivation.  

Analysprocessen är i denna uppsats ingen linjär process, utan pendlande konstant 

mellan resultatet i de inkluderande artiklarna (rådata) samt de begynnande temana.  

 

Etiska överväganden 

Under arbetet med denna systematiska litteraturstudie har Vetenskapsrådets 

forskning och forskaretiska principer följts (Vetenskapsrådet, 2017). I arbetet med 

följande systematiska litteraturstudie har etiska överväganden gjorts med fokus på 

urval samt presentation av resultat, vidare att referenser angetts korrekt (Kjellström, 

2012). Forskaren till denna litteraturöversikt har bearbetat artiklarna med 
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objektivitet i analysarbetet samt visat ett respektfullt förhållningssätt till materialet. 

Detta redogör även Polit och Beck (2017) för och betonar vikten av respekt för det 

resultat som presenteras i artiklarna.  De artiklar som ingår i uppsatsen innehåller ett 

engelskt akademiskt språk, vilket innebär att översättning måste ske korrekt. 

Översättningen till enskilda svenska ord gjordes med hjälp av ordbok och 

uppslagsverk, detta med hjälp av Östlundh (2017) som skildrar det engelska 

vetenskapliga språket likt en utmaning som kräver hjälp av lexikon. Avslutningsvis 

när systematiska litteraturstudier görs har fokus varit att på ett tydligt och korrekt 

sätt ange upphovsman och referens (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Validitet och reliabilitet  

Magisteruppsatsens studiedesign är en systematisk litteraturstudie. Validiteten i 

studien, vilket innebär ett instruments förmåga att mäta det forskaren har för avsikt 

att mäta (Innes & Straker, 1999), framträder då det material som valts att användas i 

resultatet i hög utsträckning varit den senaste forskningen. Vidare kan det material 

som använts tillika anses vara av hög validitet eftersom de databaser som använts är 

internationella och nationella, vilket innebär att ett representativt urval med en god 

kvalitet är möjligt. Validitet, vid användandet av kvalitativ ansats, kan också 

beskrivas som hur man dokumenterar och kommunicerar sin forskningsprocess på 

ett systematiskt sätt (Gunnarsson, 2002). Validiteten framträder i denna 

magisteruppsats då datainsamlingsmetoden under metodavsnittet, på ett utförligt 

sätt beskriver de olika stegen i processen till att få fram material till resultatet.  

Reliabilitet beskriver Forsberg & Wengström (2013) som mätmetodens 

överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument vid olika tillfällen. 

För att en hög reliabilitet ska uppnås samt hållas, har de resultat som presenterats i 

denna uppsats, utförts och undersökts så opartisk och objektivt sätt som möjligt. 

Reliabiliteten vid kvalitativ metod, kan vidare undersökas genom resultatens 

konsistens samt inre logik (Larsson, 2005). Genom att kritiskt granska samt ställa 

frågor som är av samma art till texterna som har fokus på samma tema, kan man 

pröva konsistensen i de olika texterna och se om svaren/ resultatet faller ut på 

samma vis (ibid). För att uppnå reliabilitet har de teman som utkristalliserat sig vid 

denna kritiska granskning legat till grund för resultatets rubriker och text.  
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Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultatet från den systematiska analysen av de i 

studien ingående artiklarna. Redovisningen av analysen har deltas in i tre (3) teman 

vilka är: interaktion, budskap och information samt patientens förståelse och 

motivation.   

 

Interaktion  

Interaktion mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal kan ses som en 

kommunikation- och tolkningsprocess (Delbene, 2015). Patienten iklär sig en 

patientroll och redogör på ett detaljerat medicinskt fackspråk sitt skäl till att söka 

vård när läkaren aktivt lyssnar (ibid). Den interaktion som sker i patient- läkare 

mötet kan förstås som en samtalstransaktion där syftet är att få en ökad förståelse, 

kunskap samt information om hälsotillståndet (ibid). Denna interaktion framkom 

även i Rygg et al., (2017) forskning där interaktionen kan hjälpa hälso-och 

sjukvårdspersonalen i stödjandet av patientens kunskapsinhämtande. Genom att 

förstå patienternas vara kan hälso- och sjukvårdspersonalen underlätta patienternas 

självhanteringsprocess vilket leder till minskat lidande och ökar patientens känsla av 

självkänsla (ibid).  

I Jim et al., (2014) forskning uttrycker deltagarna att de gärna ville få ta del av och 

möta andra patienter i samma situation för att normalisera några av deras 

upplevelser av sjukdom, biverkningar och komplikationer. Genom att möta andra 

patienter i samma situation kunde deltagarna känna sig stärkta, få nya idéer, 

förståelse och verktyg för att hantera sin sjukdom/ ohälsa i det dagliga livet (ibid). 

Detta är i likhet med Grønning et al., (2013) samt Schöpf et al.,(2016) som beskriver 

att gruppinlärning där interaktion skedde gav deltagarna i patientundervisningen en 

högre känsla av välbefinnande, en ökad känsla av själveffektivitet samt självstyrning. 

Även Brorsson et al., (2017) beskriver vikten av interaktion mellan deltagare i 

utbildningsprogrammen. Här upplevde patienterna gruppsamtalen som värdefulla 

samt användbara i det dagliga livet (ibid). Vidare beskriv patienterna att dela 

erfarenheter med människor i samma situation hjälper mentalt (ibid). Genom att 

möta andra patienter i samma situation kunde deltagarna känna sig stärkta, få nya 

idéer, förståelse, kunskap och verktyg för att hantera sin sjukdom/ ohälsa i det 
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dagliga livet (ibid). Detta är i likhet med Grønning et al., (2013) samt Schöpf et 

al.,(2016) som beskriver att gruppinlärning och den interaktion som skedde där, gav 

deltagarna i patientundervisningen en högre känsla av välbefinnande, en ökad känsla 

av själveffektivitet samt självstyrning. Dock påpekar Schöpf et al., (2016) att 

interaktionen mellan deltagarna i patientundervisningen kan hämma dem från att 

prata fritt om sina upplevelser samt att uttrycka sina frågor eller oro på grund av 

rädsla för att framstå som en svår patient.  

 

Budskap och information  

Patienterna i de inkluderade artiklarna hade önskningar om och hur undervisningen 

skulle ges och presenteras.  I undervisning om celltransplantation önskade 

patienterna att få informationen kommunicerad på ett kontrollerat sätt och i små 

mängder, för att det inte skulle kännas överväldigande och negativ (Jim et al., 2014).  

Vidare påpekade patienterna i studien att de önskade få undervisningen mer 

skräddarsydd och anpassad efter deras behov (ibid). Det är i likhet med Rakhshan et 

al., (2019) som belyser att hälso- och sjukvårdspersonalen bör utforma 

patientundervisningen och den information som ges efter patienternas uppfattningar 

om sin sjukdom eller ohälsa. Detta styrker även Jafari et al., (2016) som betonar 

vikten av att den information som ges till patienterna ska vara producerad utifrån 

individens nivå exempelvis läskunnighet, kultur och tekniskt kunnande.  

Deltagarna i Brorsson et al., (2017) undervisning använde sig också av visuella 

läromedel som exempelvis bilder för att beskriva sina tankar kring sjukdomen. 

Bilderna kunde även föreställa hur det är att leva med sin sjukdom. Att använda 

visuella läromedel upplevdes mycket positivt och användbart av patienterna då orden 

ibland inte räcker till för att beskriva känslor och budskap (ibid).  

Andra typer av utformning av patientundervisning syns i Jafari et al., (2016) och 

Howson et al., (2018) studier där de använder sig av individuella utbildningsprogram 

som finns att tillgå på internet. Howson et al.,(2018) använder i sitt 

undervisningsprogram, internetbaserade online sessioner om 4 delar/ teman som 6o 

minuter, där patienten får ställa frågor både före och under liveprogrammet som 

hälso- och sjukvårdspersonalen sedan besvarade direkt under sessionen. Denna 

undervisning och inlärningssätt betonas även i Rygg et al., (2016) forskning där 



 

18 
 

patienterna kunde lära sig mer om diabetes i online utbildning, där även en ”fråga 

och svarsfunktion” med direktkontakt med läkare och andra deltagare efterfrågades.  

Schöpf et al., (2016) beskriver i sin studie att det är av vikt att de som anordnar 

patientundervisning förklarar syftet med att delta i undervisningen och hur den 

gynna den specifika patienten, annars riskerar deltagarna att de förstå och 

tillgodogöra sig det budskap och information som ges.  

 

Patientens förståelse och motivation 

Hur patientundervisningen bedrevs var olika i förhållande vilken typ av sjukdom/ 

ohälsa patienterna led utav. Brorsson et al., (2017) beskriver i sitt 

utbildningsprogram att olika former av lärande användes exempelvis reflektionsblad, 

vilka användes för att samtalen i undervisningen skulle bli mer djupa och hjälpa 

patienterna att få en ökad förståelse samt att se olika problem som de annars inte 

skulle lyfta fram och diskutera. Att dela tankar och erfarenhet av andra ansåg 

patienterna kunde ge en ökad tilltro och självförtroende (ibid). Detta beskriver även 

Rygg et al., (2017) i sin forskning att efter avslutad undervisning och utbildning 

ökade patienternas förståelse till att leva ett mer hälsosamt liv. Vidare beskriver 

patienterna i Rygg et al., (2017) studie att de kände en ökad motivation samt kontroll 

i att leva med sin sjukdom efter avslutad undervisning.  

 Även Howson et al., (2018) redogör för vikten av patientens förståelse och 

motivation i sin forskning. De patienter som intervjuades i studien redogör 

exempelvis för vad viktig motivation är för att hålla sig till sin diet, att motivera sig 

själv till att träna samt att man har förståelse för sin egenvård (ibid). Detta med 

patientens förståelse och motivation beskriver även Rakshahan et al., (2019) i sin 

studie där dessa två komponenter bidrar till och påverkar patienterna att göra 

livsstilsförändringar. Schöpf et al., (2016) betonar motivationens betydelse deltagare 

emellan. I studien diskuterade patienter sinsemellan om varför deltagare i 

patientundervisningen inte var engagerade eller motiverade (ibid). Förslag om varför 

brist på motivation fanns var exempelvis: att vissa deltagare inte förstod syftet med 

undervisningen, bristande språkkunskaper, rädsla för att fråga och visa sin okunskap 

samt att deras sinne var upptagna med andra problem (ibid).  

 

 



 

19 
 

Diskussion   

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar metoddiskussion samt resultatdiskussion 

samt tillhörande underrubriker. Under metoddiskussionen behandlas 

tillvägagångssättet fram till resultatet och illustrerar exempelvis styrkor och 

svagheter i hur den systematiska litteraturstudiens genomfördes (Henricson, 2017).  

Resultatdiskussionen ämnar att reflektera över det resultat som redovisats utifrån 

den teoretiska referensram som presenterats i magisteruppsatsen.  

 

Metoddiskussion  

För denna magisteruppsats valdes systematisk litteraturstudie som metod för att 

belysa magisteruppsatsens syfte, vilket var att belysa och identifiera hur pedagogisk 

forskning åskådliggörs och beskrivs i studier av patientundervisning, redovisade i 

vetenskapliga tidskrifter. Att använda systematisk litteraturstudie som metod var 

passande utifrån det ämne som valts, trots att flera utmaningar uppstod under 

arbetets gång. Andra datainsamlingsmetoder hade kunnat användas såsom intervju 

och enkäter. Magisteruppsatsens syfte var att belysa och identifiera hur pedagogisk 

forskning åskådliggörs och beskrivs i studier av patientundervisning, redovisade i 

vetenskapliga tidskrifter och därför ansågs artiklar av kvalitativ eller mixad metod att 

föredra (Rosén, 2017).  Vidare uppskattades att enkäter och patientintervjuer som 

datainsamlingsmetod hade varit för tidskrävande givet magisteruppsatsens 

tidsramar.  

En utmaning vid användandet av systematisk litteraturstudie som metod var att hitta 

artiklar utifrån studiens syfte samt frågeställningar. Artiklarna till 

magisteruppsatsens resultat söktes i tre databaser ERIC, Libris samt PubMed som 

tillhandahåller artiklar inom både pedagogisk- och omvårdnadsforskning. Dessa 

användes för att öka chanserna att finna artiklar som är relevanta till 

magisteruppsatsens syfte (Henricson, 2017). Dock kan det vara en svaghet, att endast 

sökning i tre databaser gjordes, vilket kan innebära att artiklar som varit av betydelse 

kan ha missats. Ett sätt att öka uppsatsens autenticitet kan tänkas vara att inkludera 

fler artiklar i magisteruppsatsen samt sökning av artiklar i andra databaser. 

Möjligheten är då att studiens resultat blivit av annan natur. Det utkristalliserades sig 

tidigt teman under analysprocessen och mot slutet av denna process framträdde inga 

nya teman, artiklarna reflekterade liknande beskrivningar och upplevelser.  
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Således anses antalet artiklar som är inkluderade vara tillfredsställande. En svaghet 

avseende datainsamlingsmetod var att de inkluderade artiklarna inte var av samma 

studiedesign (Henricsson, 2017). Att inkludera artiklar som bestod av samma 

utformning var inte görligt, då det inte fanns ett tillfredsställande antal att tillgå.  

Initialt användes sökordet patient education i de tre databaserna, vilket genererade 

sökträffar på flera tusen artiklar. En signifikant del av dessa exkluderades då det inte 

svarade mot uppsatsens syfte eller frågeställningar. Vidare exkluderades de på grund 

av att de behandlade ämnen som inte var relevanta för studien. Vid sökningar till 

denna systematiska litteraturstudie observerades det att det inte fanns tillräckligt 

med kvalitativa studier gjorda för att uppnå ett tillfredställande antal artiklar till 

resultatet. Detta innebar att även artiklar med mixad-metod inkluderades.  

Genom beskrivning av datainsamlingsmetod och sökord med olika kombinationer 

exempelvis illustrate patient education och effects of patient learning förstärktes 

magisteruppsatsens reproducerbarhet (Henricson, 2017). Ytterligare en utmaning 

och svaghet är att de inkluderade artiklarna behandlar olika sjukdomstillstånd samt 

olika infallsvinklar inom patientundervisning. Det försvårar möjligheten att dra 

generaliserbara slutsatser, då antalet artiklar som studerar varje specifik 

sjukdomstillstånd/ ohälsa blir inskränkt. Trots denna begränsning och svaghet, var 

den systematiska litteraturstudien till trots en framgångsrik metod att använda, då 

syftet med magisteruppsatsen var att belysa och identifiera hur pedagogisk forskning 

åskådliggörs och beskrivs i studier av patientundervisning, redovisade i vetenskapliga 

tidskrifter.  

Under databearbetningen och analysen har uteslutande resultatet från de 

inkluderade artiklarna analyserats. Vidare de artiklar som var av mixad metod 

analyserades enbart resultatens kvalitativa del. Under denna fas lästes artiklarna 

flertalet gånger för att urskilja teman. Kvaliteten på magisteruppsatsen stärks 

emellertid av att utkastet regelbundet granskats av handledare och därefter reviderats 

efter feedback (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

De artiklar som inkluderats i den systematiska litteraturstudiens resultat är 

uteslutande publicerade på engelska. Då engelska inte är modersmålet till författaren 

av studien, kan feltolkning uppstå vilket i sin tur kan inverka på den systematiska 

litteraturstudiens tillförlitlighet.  För att minska risken för feltolkning har ett engelsk- 

svenskt lexikon använts vid översättning av sökord.  
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Artiklarnas studier var genomförda i länder från Europa, Amerika och Mellanöstern 

och med tanke på de databaser och söktermer som använts av både nationell och 

internationell bredd, torde en representativ bild av den forskning som finns inom 

området uppnåtts, vilket kan anses säkerställa validiteten i studien och ett 

instruments förmåga att mäta det forskaren avser att mäta, i denna magisteruppsats 

att belysa och identifiera hur pedagogisk forskning åskådliggörs och beskrivs i studier 

av patientundervisning. Validiteten kav även anses vara säkerställd då författaren till 

studien på ett utförligt sätt beskriver hur datainsamlingsmetodens olika delar 

arbetats fram metodavsnittet. Larsson (2005) beskriver det som tolkning av det 

empiriska underlaget har förankring i det som tolkas, vilket här kan ses som att 

validitet finns, då de artiklar som ligger till grund för resultatet har en spridning både 

nationellt och internationellt. Vidare om diskurskriteriet i validiteten och hur de 

klarar sig i förhållande till varandra (ibid). Denna del av validiteten finns också 

förankrat i uppsatsen då de teman som åskådliggörs i resultatet finns i de 

inkluderade artiklarna. Studiens reliabilitet, vilket innebär en hög mätsäkerhet, 

upplevs den som god av magisteruppsatsens författare, då de resultat som 

presenterats i studien har analyserats med en objektiv syn. 

Avseende etiska överväganden anses det har förts under hela magisteruppsatsens 

framställning. Detta ställningstagande om etiska principer stärks under avsnittet 

Etiska överväganden i studiens första del. Författaren till denna magisteruppsats har 

under författandet aktivt arbetat med att inte manipulera artiklarnas resultat, vilket 

tros minimera risken för att författare samt deltagarna i de inkluderade artiklarna 

skulle kränkas. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna magisteruppsats var belysa och identifiera hur pedagogisk 

forskning åskådliggörs och beskrivs i studier av patientundervisning. Hur pedagogisk 

forskning uppfattas och beskrivs i studier av patientundervisning utifrån pedagogiska 

teorier, var i denna magisteruppsats: sociokulturell teori, behaviorism och 

kognitivism och kan ses utifrån tre teman: interaktion, budskap och information 

samt patientens förståelse och motivation. På vilket sätt detta beskrivs skiljde sig åt 

mellan de olika studierna. Vissa undersökningar visade på att interaktion och 
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användningen av språk var av vikt i patientundervisningen medan andra studie 

istället visade på motivation och information som meningsbärare.  

Denna magisteruppsats har utgått från de pedagogiska teorier som hälso- och 

sjukvårdspersonal av tradition använt sig av i patientundervisning är behaviorism, 

kognitivism samt sociokulturell teori (Pilhammar Andersson, 2003). Resultatet 

diskuteras i relation till dessa teorier: sociokulturell teori, behaviorism och 

kognitivism samt utmärkande begrepp som ingår i den teoretiska referensramen. 

 

Interaktion  

För många patienter upplevdes interaktion som en viktig del i patientundervisningen. 

Flertalet av patienterna uttryckte att möta andra deltagare i samma situation innebar 

en känsla av att vara stark, en ökad självkänsla och välbefinnande. Jim et al., (2014) 

beskriver det som att möta patienter i samma situation ger en känsla av 

normalisering några av deras upplevelser såsom sjukdom, biverkningar och 

komplikationer. Vidare beskriver deltagarna i patientundervisningarna att 

interaktionen mellan patienterna bidrog med ny kunskap och nya idéer till att klara 

det dagliga livet (Brorsson et al., 2017). Detta samspelar med det sociokulturella 

perspektivet där interaktionen mellan individer bidrar till att kunskap och färdigheter 

utvecklas (Säljö, 2000). För att det ska kunna ske framgångsrika samspel deltagare 

sinsemellan eller samspel mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal något som 

patienterna i de inkluderade artiklarna beskriver och tar upp som en viktig faktor.  

Denna magisteruppsats visar också att samtalet och här det språk som används är 

viktigt för en god patientundervisning. Rygg et al., (2017) åskådliggör det i sin 

forskning, som ett verktyg i hälso- och sjukvårdspersonalens arbete i att hjälpa 

patienten i sitt kunskapsinhämtande. Det samtal som sker mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient utgår från olika kunskapsnivåer och det kan påverkas 

av att man använder olika språk (ibid).  Just språkets och kommunikationens 

betydelse lyfter det sociokulturella perspektivet upp som en viktig komponent i hur 

individer lär sig (Säljö, 2000). Vygotsky beskriver att språket är det primära verktyget 

för en god kommunikation och initialt för en god inlärningsprocess (ibid). Delbene 

(2015) beskriver det som en samtalstransaktion där syftet är att få information om 

hälsotillståndet och att patienten iklär sig en roll där han eller hon detaljerat redogör 

för sina skäl till att söka vård, samtidigt som läkaren lyssnar. Detta är i linje med vad 
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det sociokulturella perspektivet menar avseende om kunskap och att det är socialt 

betingat som koncentrerar sig på samtal och utreder om patienten tagit till sig nya 

perspektiv och förmågor (Säljö, 2000). Dock är det viktigt och som Pilhammar 

Andersson (2003) beskriver att man som hälso- och sjukvårdspersonal använder sig 

av fackspråk, vilket kan medföra att patienten kan sättas i underläge. I resultatet 

framkommer det bland annat och som Grønning et al., (2013) samt Schöpf et 

al.,(2016) beskriver, att den interaktion som skedde i gruppinlärningen gav 

deltagarna en känsla av välbefinnande och själveffektivitet. Resultatet ger stöd för det 

sociokulturella perspektivet som anser att människan lär och utvecklas i samspel med 

sin omvärld, tillämpning av empirisk kunskap från patientundervisning samt ett 

resultat av vad deltagarna lärt sig i interaktionen med andra (Säljö, 2000).  

 

Budskap och information 

Det framkommer ur resultatet att deltagarna hade önskningar om och hur 

undervisningen skulle ges och presenteras.  Patienterna i exempelvis Jim et al. (2014) 

studie önskade att få informationen i små mängder och under kontrollerade former, 

för att inte budskapet skulle kännas överväldigande. Resultatet ger stöd för det 

behaviorismen beskriver om att förmedling av budskapet är en viktig komponent i 

lärandet. Vidare styrks resultatet utifrån behaviorismen, då teorin bland annat 

beskriver, för att lyckas med undervisningen av patienterna är det av vikt att han eller 

hon har kontroll över situationen, vara tydlig med information samt att bryta ner 

budskapen i små steg (Ormrod, 2006).  

Patienterna i föreliggande studie beskriver även vikten av att använda andra typer av 

läromedel och pedagogiska verktyg i patientundervisningen. Exempel på detta 

redogörs i Brorsson et al., (2017) studie där patienterna använde sig av visuella 

läromedel som bilder för att beskriva sina tankar om sin sjukdom. Patienterna 

upplevde här att användningen av bilderna gav dem en positiv förstärkning samt en 

förmåga att beskriva sina känslor och budskap när orden inte räckte till (ibid). Inom 

behaviorismen är ett central begrepp positiv förstärkning, vilket innebär, i 

patientundervisning att när patientens ska lära sig något stimuleras lärande i form av 

uppmuntran i detta fall att använda olika pedagogiska verktyg såsom visuella 

läromedel (Pilhammar Andersson, 2003). Även Jafari et al., (2016) beskriver olika 

typer av patientundervisning såsom individuella utbildningsprogram som finns att 
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tillgå på Internet som en del i att förmedla budskap och information om patienternas 

sjukdom och ohälsa. Genom att använda olika typer av läromedel möjliggörs för 

patienten att få delge sitt budskap samt att ta till sig information. Behaviorismen 

betonar även betydelsen av att ge omedelbar feedback för att ge goda inlärnings 

möjligheter (Ormrod, 2006).  Denna del av behaviorismen syns tydligt i Howson et 

al.,(2018) studie där undervisningsprogram och internetbaserade live- sessioner 

användes, där deltagarna fick ställa frågor som besvarades direkt av hälso- och 

sjukvårdspersonalen.  

 

Patientens förståelse och motivation  

Resultatet visar att motivation och förståelse är av vikt i patientundervisningen. Detta 

styrks av Howson et al., (2018) som i sin forskning redogör för hur viktig motivation 

hos patienter är för att exempelvis hålla sig till en diet eller ett träningsprogram. 

Motivation och förståelse framhåller även Rakshana et al., (2019) som viktiga 

komponenter när patienterna ska göra livsstilsförändringar till följd av sin sjukdom 

eller ohälsa och som hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar till i 

patientundervisningen. Detta beskriver kognitivismen som ett led i förändrat 

tänkande som personalen aktivt medverkar till (Pilhammar Andersson, 2003). 

Motivation ses i detta perspektiv som en inre process till lärande (Basrable, 2008). 

Detta samspelar med Rygg et al., (2017) som i sin forskning att de patienter som 

deltog i patientundervisningen kände en ökad motivation samt kontroll i att leva med 

sin sjukdom och ohälsa. Brorsson et al., (2017) belyser olika former av lärande i sitt 

utbildningsprogram exempelvis reflektionsblad, vilket användes för att göra samtalen 

i undervisningen mer djupa och ge deltagarna en ökad förståelse för sin sjukdom och 

ohälsa som de tidigare inte lyft upp till ytan. Detta åskådliggör kognitivismen genom 

mentala tankeprocesser och här att genom egen aktivitet konstruera ny förståelse för 

sin sjukdom eller ohälsa (Aspeflo, 2007).  

Ytterligare en aspekt på motivation är det som Schöpf et al., (2016) beskriver om 

motivation deltagare sinsemellan och förståelsen för varför motivation och 

engagemang saknades i undervisningen. Exempel som deltagarna ger som bristande 

motivation var: rädsla för att fråga och visa sin okunskap samt att deras sinne var 

upptagna med andra problem. Kognitivismens åskådliggörs här genom förmågan att 
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förstå människans kognitiva förmågor samt att deltagaren själv konstruerar sin 

förståelse för omvärlden, i detta fall bristen på motivation (Aspeflo, 2007).  

  

 

Slutsats  

Denna magisteruppsats visar att pedagogiska teorier och teman åskådliggörs i 

patientundervisning. Detta till trots att pedagogisk forskning över en tid inte varit del 

av omvårdnadsfältet som legat till grund för sjuksköterskeutbildningen och kunnat 

bidra med ett teoretiskt djup i forskning om patientundervisning.  

Magisteruppsatsen visar på upplevelser av vad som patienterna ansåg vara av vikt i 

patientundervisningen. Dessa visade sig vara interaktion, både patienter emellan 

men även med hälso- och sjukvårdspersonal. Interaktionen bidrog till att öka 

patienternas självkänsla och välbefinnande. Vidare visade sig att information och 

budskap i patientundervisningen ska ges på ett kontrollerat sätt och i små mängder 

av hälso- och sjukvårdspersonal, för att minska känslan av överväldigande hos 

patienten. Att använda motivation och förståelse som metod i patientundervisning är 

också en nyckelkomponent. Om patienten känner motivation och förståelse ökar 

chansen för att göra livsstilsförändringar och att behålla dem.  

Den slutsats som kan dras utifrån magisteruppsatsens resultat är att med ökad 

pedagogisk forskning kring patientundervisning, kan fler dimensioner av 

undervisningens kvaliteter och möjligheter lyftas fram samt teoretiseras med större 

bredd.    

  

Förslag på framtida forskning  

Av de vetenskapliga tidskrifter som studerats vid denna systematiska litteraturstudie 

framkom det att pedagogik åskådliggörs i patientundervisning. Genom att belysa och 

framhäva pedagogik som ämne i patientundervisning kan goda resultat uppnås både i 

form av hälsovinster som ekonomiska vinster. Vidare behövs mer fokus på pedagogik 

i patientundervisning och förslag på framtida forskning är att undersöka hur hälso- 

och sjukvårdspersonal ser på sin pedagogiska roll. Även att undersöka hur olika 



 

26 
 

lärosäten som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsutbildningar implementerar 

pedagogik i programmen.  
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