
 

Att ta rodret i sitt liv 

Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom  



 



 

 

Linnaeus University Dissertations 

Nr 47/2011 

 

ATT TA RODRET I SITT LIV  

Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom  

 

 

MIA BERGLUND 

LINNAEUS UNIVERSITY PRESS 
 

 



 

 

ATT TA RODRET I SITT LIV. LÄRANDE UTMANINGAR VID LÅNGVARIG 

SJUKDOM  
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap vid 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet 2011 
 
Omslagsbild: Lennart Berglund 
ISBN: 978-91-86491-76-5. 
Tryck: Intellecta Infolog, Göteborg 



 

ABSTRACT 
 
Berglund, Mia. (2011). Att ta rodret i sitt liv. Lärande utmaningar vid långvarig 
sjukdom (Taking charge of one’s life – challenges for learning in long-term 
illness) Linnaeus University Dissertations No 47/2011. ISBN: 978-91-86491-
76-5. Written in Swedish with a summary in English. 
 
A starting point for this thesis is that patients’ learning has not received sufficient 
attention and thus has not featured in the study programmes in the field of caring. 
Focus has instead been placed on patients being given information and advice 
about their illness and treatment, advice that they are then expected to comply 
with. Too little attention has been paid to the individual who lives with his/her 
illness and who should be considered to have significant experiences. The overall 
aim has been to analyze and describe the phenomenon of learning to live with 
long-term illness as well as to develop a didactic model that can help carers to 
support patients’ learning processes. 

The theoretical perspective in the thesis is lifeworld theory, which permeates 
ontological, epistemological and methodological standpoints and also the view on 
learning. The design and carrying out of the research is based on a reflective 
lifeworld approach. The empirical study consists of interviews with people who live 
with different types of long-term illnesses. 

The learning that follows life with a long-term illness is generated in such a way 
as to respond to the will to live the well-known everyday life. A greater 
understanding of the empirical results has been achieved by a lifeworld 
philosophical elucidation, with a particular focus on learning turning points and the 
importance of reflection. Based on the empirical results, the lifeworld philosophical 
elucidation and the caring science lifeworld didactics a didactic model has been 
formulated. This model is entitled: The challenge – to take charge of one’s life with 
long-term illness. The model contains four theses: 1) Confronting one’s life 
situation and challenging to make a change, 2) Positioning oneself at a distance 
when creating a new whole, 3) Developing self-consciousness and taking 
responsibility, 4) Making learning visible with the aim of providing development 
and balance in life. 

The results in the thesis show that a genuine learning is something that differs 
from the learning of information and that the learning must be supported at an 
existential level based on the sufferer’s situation and for a long period of time. 
 
Key words: caring science, existential philosophy, lifeworld, learning support, 
patient education, patients’ learning, long-term illness, Reflective Lifeworld 
Research. 



 



 

FÖRORD 
 
Utbildningen till forskare startar långt innan doktoranden är antagen till 
utbildningen, och det är många personer som har betydelse för resultatet av 
studierna. Därför vill jag börja med att tacka min gamla arbetsplats, den 
njurmedicinska enheten vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där jag arbetat som 
sjuksköterska i 20 år. Det var där som mitt forskningsintresse väcktes, tack vare 
inspirerande chefer som alltid satt patienten och en hög vårdkvalitet i fokus. Ett 
särskilt tack till Jarl Almén och Lisbeth Carlsson som alltid trott på mig och min 
förmåga att utveckla omvårdnaden. Tack alla som jag arbetat med på njurmedicin. 
Fortsätt sträva efter den ur patientens perspektiv bästa vården! 
 
Tack till er som lockade mig in i forskarvärlden, mina kollegor vid Högskolan i 
Skövde, Institutionen för vård och natur, Annelie, Kina, Rune och Susanne. Tack 
för alla gemensamma resor och livfulla diskussioner. Tack till professor Karin 
Dahlberg för en forskarutbildning med en tydlig livsvärldsteoretisk grund. Din 
kunskap och förståelse för vårdvetenskap och kunskapsteori, tillsammans med min 
huvudhandledare professor Margaretha Ekebergs kunskaper och utveckling av 
vårdvetenskapens didaktik, lockade mig att anta utmaningen – forskarutbildningen. 
Tack till Växjö universitet, nuvarande Linnéuniversitetet, för att ni antog mig. 
 
Tack till er som gjort det möjligt för mig att gå forskarutbildningen. Tack till mina 
chefer i Skövde vid Institutionen för vård och natur. Ett särskilt tack dåvarande 
proprefekt Anette Ekström, för ditt positiva bemötande då jag berättade om min 
doktorandplan. Tack till alla kollegor vid Högskolan i Skövde som har tillåtit mig 
att både vara aktivt deltagande i vårt gedigna förändringsarbete och mer 
tillbakadragen som doktorand. Tack också till Skaraborgsinstitutet för ekonomiskt 
bidrag till mitt forskningsprojekt. Det kan inte nog framhållas vikten av att få 
bedriva forskning inom ett område som man själv brinner för. Ni har bidragit till 
att jag har fått denna möjlighet.  
 
Men det räcker inte med ett brinnande intresse, ekonomiska och tidsliga 
förutsättningar. Ett avhandlingsarbete kräver handledning, en handledning som är 
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INLEDNING  

Det finns ett ordspråk som säger: ”Det är inte hur man har det, utan hur man 

tar det, som är avgörande för hur livet blir”
1
. Ordspråket kan förstås som att 

när vi människor ställs inför svåra situationer i livet finns det ändå möjlighet 

att välja riktning för livet. Denna vårdvetenskapliga avhandling handlar om 

dessa val och om hur människor lär sig av sina erfarenheter av att leva med 

långvarig sjukdom. 

 

När människan drabbats av långvarig sjukdom
2
 förändras livet. Kroppen 

fungerar inte längre på ett självklart sätt, och den drabbade måste finna nya sätt 

att hantera sin vardag. Hur den enskilde lär sig hantera dessa förändringar får 

konsekvenser för den sjukdomsdrabbade själv, för sjukdomsförlopp och för 

prognos. Det får i de flesta fall även konsekvenser för hur livet kommer att 

gestalta sig för de närstående. I ett vidare perspektiv kan lärandet i att hantera 

livsförändringar i samband med långvarig sjukdom också påverka möjligheten 

till arbete och utnyttjande av vård- och samhällsresurser. Lärandet är därmed 

av intresse ur såväl ett personligt och familjerelaterat som ett samhälleligt 

perspektiv. I denna avhandling fokuseras det personliga perspektivet, vilket 

ligger i linje med det vårdvetenskapliga synsättet (Dahlberg & Segesten, 2010) 

som avhandlingen ansluter sig till. 

 

I avhandlingen är det den sjukdomsdrabbades lärande som är fokus för 

kunskapsintresset. Lärande är en komplex företeelse och kommer därför att 

utredas på ett grundligt sätt innan det studeras i avhandlingens empiriska 

studie. Mitt antagande om lärande är att människan har många möjligheter till 

att lära, att lärande sker under hela livet och inte endast under ordnade former i 

skolan eller då personen till exempel är patient i sjukvården. Avhandlingen tar 

sin utgångspunkt i en livsvärldsteoretisk förståelse för lärande (Bengtsson, 

2006; Ekebergh, 2007; Kroksmark, 2007), vilket innebär att hur människor lär 

                                                        
1 Ordspråket kan härledas till den grekiska filosofen Epictetus som levde år 55–134 e. kr. 
2 För definition av långvarig sjukdom se s. 9-10. 
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är beroende av individens erfarenheter och förståelse av det som ska läras. Vad 

och hur en person lär är individuellt även om lärandet ofta sker i relation till 

andra människor. Lärandet innebär en utveckling av kunskap, förståelse och 

förmåga att tänka och att handla.  

 

Avhandlingen handlar om ett nyfiket sökande för att nå fördjupad förståelse av 

fenomenet, lärandet i att leva med långvarig sjukdom. I avhandlingen görs ett 

kunskapsteoretiskt ställningstagande om att vetenskaplig kunskap kan 

genereras genom att ta del av människors erfarenheter. En konsekvens av detta 

ställningstagande är att fenomenet för avhandlingen kommer att studeras ur ett 

livsvärldsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att utgångspunkten tas i 

människors erfarenheter. Avhandlingens livsvärldsteoretiska perspektiv är 

förankrat inom den fenomenologiska traditionen (Heidegger, 1927/1992; 

Husserl, 1929/1992; Merleau-Ponty, 1945/2002). Det empiriska datamaterialet 

i avhandlingen är hämtat från människor som drabbats av långvarig sjukdom. 

Deras erfarenheter ligger till grund för analysen av fenomenet och därmed till 

avhandlingens kunskapsbidrag om lärandet vid långvarig sjukdom. 

Motiv för avhandlingen  

En central utgångspunkt i denna avhandling är att patienters lärande inte har 

synliggjorts och följaktligen inte heller utgjort grund i skapandet av 

undervisningsprogram och annat lärandestöd i vården. Tidigare forskning
3
 

visar att utgångspunkten för patientundervisning i stället ofta varit ett 

biomedicinskt, eller ett så kallat utifrånperspektiv, på sjukdom. Detta visar sig 

bland annat i forskning
4
 där effekter av given undervisning har studerats i form 

av mätbara värden. En konsekvens av detta synsätt är att patienter som inte 

följer de råd de får anses som icke följsamma. I tidigare forskning 

framkommer även en överhängande risk i att patienter utestängs från sin 

hälsoprocess, eftersom de inte görs delaktiga i sin vård och behandling.  Det 

finns således en rad faktorer som kan tänkas försvåra patienters lärande i att 

leva med långvarig sjukdom och som ur avhandlingens livsvärldsansats är 

problematiskt. Allt för lite fokus har lagts på individen som lever med sjukdom 

och som bör anses ha betydelsefulla erfarenheter – erfarenheter som, om de tas 

tillvara, kan utgöra grund för utformande av lärandestöd. En betydande del av 

den pedagogiska/didaktiska forskningen
5
 har ägt rum inom andra discipliner 

än den vårdvetenskapliga. Detta medför att teorier om lärande har utvecklats i 

en kontext som jag hävdar, starkt skiljer sig från det vårdvetenskapliga. Detta 

innebär att teorier och program som i dag ligger till grund för 

                                                        
3 Se kapitel II. 
4 Se kapitel III. 
5 Se kapitel V. 



7 

patientundervisning oftast vilar på en annan grund än vårdvetenskap, och i 

synnerhet saknas ett livsvärldsdidaktiskt perspektiv. Det finns därmed motiv 

för att genomföra forskning om patienters lärande ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv med livsvärlden som grund. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att analysera och beskriva fenomenet lärande i att 

leva med långvarig sjukdom samt att utveckla en didaktisk modell som kan 

hjälpa vårdare att stödja patienters lärande. Målet är att öka patienters 

möjligheter till att nå hälsa och välbefinnande. 

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar utformats: 

    

 Vad innebär lärandet i att leva med långvarig sjukdom? 

 Vad innehåller lärandet? 

 Hur sker lärandet? 

 Hur erfars lärandestöd? 

 Vad är lärandets resultat? 

   

Hur kan det empiriska resultatet förstås utifrån en livsvärldsfilosofisk 

belysning? 

 Finns det betydelsefulla lärande händelser?  

 Vilken roll spelar reflexionen i dessa sammanhang? 

 

Hur kan lärandet stödjas? 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är upplagd för att skildra forskningsprocessen och består av tio 

kapitel. Kapitlens innehåll beskrivs nedan. 

  

Kapitel I bestås av inledning, motiv för avhandlingen, syfte och 

frågeställningar samt avhandlingens disposition. Avslutningsvis görs en 

redogörelse av hur centrala termer används i avhandlingen. 

 

Kapitel II syftar till att redogöra för avhandlingens problemområde och inleds 

med en beskrivning av hur det enligt tidigare forskning upplevs att drabbas av 

och leva med långvarig sjukdom. Därefter redovisas patienters rätt till 

information och till delaktighet i sin vård och behandling. Vidare klargörs den 

problematik som finns i förväntningar på patienters följsamhet till vård och 

behandling, samt patienter och vårdares olika förståelse av sjukdom. 
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I kapitel III klarläggs avhandlingens teoretiska perspektiv. Avhandlingens 

hemvist är den vårdvetenskapliga kunskapsdisciplinen och ett överordnat 

teoretiskt perspektiv är livsvärldsteorin, som utgör grund för ontologiska och 

epistemologiska ställningstaganden samt för den förståelse av lärande som 

tillämpas i avhandlingen. 

 

Kapitel IV är en forskningsöversikt. I denna översikt redovisas forskning om 

patientundervisning och patienters lärande. Patientundervisning ses här som 

den aktivitet som i vården syftar till att stödja patienters lärande. 

Forskningsöversikten visar att patienters lärande inte är så väl studerat. För att 

kunna formulera relevanta forskningsfrågor valdes därför att inledningsvis mer 

grundligt utreda begreppet lärande.  

 

I kapitel V utreds begreppet lärande, såväl semantiskt som empiriskt. I kapitlet 

redovisas lärande utifrån tidigare pedagogiska/didaktiska teorier. Lärandet 

sätts i relation till hälsa och lidande, vilka är centrala begrepp inom den 

vårdvetenskapliga kunskapsdisciplinen. Ett tydliggörande av hälsa och lidande 

är också av betydelse för att förstå lärandet i att leva med långvarig sjukdom. 

Vidare ges en redovisning av livsvärldsdidaktik
6
 i vårdvetenskaplig kontext, 

vilket är ett kunskapsområde som syftar till att stödja lärande inom vården. 

 

Kapitel VI inleds med en beskrivning av den metodologiska ansatsen som är 

reflekterad livsvärldsforskning (RLR). Därefter redovisas forskningens design, 

metod, tillvägagångssätt och etiska överväganden. Kapitlet innehåller även 

reflexioner över tillvägagångssätt. 

 

I kapitel VII redovisas resultatet av det studerade fenomenet, det vill säga 

lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Resultatet utgörs av en empirisk del 

och en livsvärldsfilosofisk belysning av det empiriska resultatet. Dessa ska 

emellertid förstås som ett sammanhängande resultat där det första resultatet har 

varit förutsättningen för det andra.  

 

I kapitel VIII redovisas den didaktiska modellen som är en syntes av resultaten 

och avhandlingens teoretiska perspektiv. Den didaktiska modellen, 

Utmaningen  − att ta rodret i livet med långvarig sjukdom, består av fyra 

didaktiska teser
7
. Avslutningsvis presenteras avhandlingens slutsatser. 

 

I kapitel IX diskuteras resultatet i relation till teoretiska och metodologiska 

aspekter. Därefter diskuteras forskningens resultat och implikationer för 

patientundervisningen i vården. Resultatets objektivitet, validitet och 

                                                        
6 För definition av termen didaktik, se 68. 
7 Teser används här i betydelsen lärosats. 
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generaliserbarhet diskuteras. Avslutningsvis presenteras avhandlingens 

kunskapsbidrag till vårdvetenskapen samt förslag på fortsatt forskning. 

 

I kapitel X sammanfattas avhandlingen på engelska. 

Centrala termer i avhandlingen  

Under denna rubrik presenteras för avhandlingen centrala termer. Avsikten är 

att redogöra för ståndpunkter då det gäller användningen av dessa. 

 

I avhandlingen kommer benämningarna patient, människa, person, informant, 
den drabbade och den lärande att användas. Att använda så många 

benämningar på personen i fokus kan tyckas märkligt, men utgör här ett 

medvetet val. Termen patient används för att benämna personen i kontakt med 

vården. Termen människa används i mer allmänna ordalag medan termen 

person fokuserar på den individuella dimensionen av att vara människa. Den 

drabbade och den lärande används i resultatredovisningen för att beskriva 

personen som drabbats av sjukdom och som är i fokus för studier om lärandet i 

att leva med långvarig sjukdom. Den drabbade beskriver den 

sjukdomsdrabbade. Enligt Svenaeus (2003) är detta uttryck en hänvisning till 

att sjukdom inte är något som personen förtjänar. Även om det finns starka 

samband mellan vissa sjukdomar och livsstil så är dessa sällan absoluta. 

Benämningen informant avser de personer som med sin erfarenhet bidragit 

tillforskningen. 
 

I avhandlingen kommer benämningen långvarig sjukdom att användas. De 

långvariga sjukdomarna
8
 definieras som kroniska och destruktiva sjukdomar 

som påverkar individen och på olika sätt orsakar lidande (Öhman, 2003). Då 

sjukdomarna inte är övergående, det vill säga inte är botbara, måste den 

drabbade på något sätt lära sig leva med dem. Uttrycket kronisk sjukdom, 

används huvudsakligen inom den medicinska vetenskapen för att uttrycka 

sjukdomens tillståndsbestämning ur ett biomedicinskt perspektiv. Emellertid 

menar Heggdal (2003) att kronisk sjukdom inte är ett entydigt begrepp 

                                                        
8 Enligt WHO (2010) är de kroniska sjukdomarna, långvariga och med långsam progress, de 

som orsakar 60 procent av dödligheten i världen. I Europa är denna siffra över 80 procent. 

Antalet människor som drabbas av långvariga sjukdomar är ökande. Detta kan förklaras 

med att sjukdomspanoramat har förändrats, från korta infektionssjukdomar till att numera, 

till större del, bestå av långvariga sjukdomar som inte på samma vis går att bota. Förändrade 

behandlingsmöjligheter och ny teknik har dessutom bidragit till en ökad överlevnad i 

sjukdomar som tidigare var förbundna med hög dödlighet. Höjd levnadsålder (SOSFS 

2009:126-71) medför att människor hinner drabbas av och under längre tid leva med 

långvariga sjukdomar. 
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eftersom det även innefattar långvariga sjukdomar där den medicinska orsaken 

inte är klarlagd. Uttrycket långvarig öppnar också upp för att personen själv 

kan påverka sjukdomssituationen, då uttrycket inte är lika etiketterande och 

förutsägande som uttrycket kronisk är. Uttrycket långvarig sjukdom kan 

därmed mer anses hänga samman med ett vårdvetenskapligt
9
 perspektiv, än 

uttrycket kronisk sjukdom. Det är utifrån ovanstående resonemang som jag har 

valt att använda uttrycket långvarig sjukdom i denna avhandling. 

 

Benämningarna vårdare och sjukvårdspersonal används för samtliga vårdande 

yrkeskategorier (sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

dietister, kuratorer, undersköterskor och skötare), med undantag av de fall då 

den korrekta benämningen har ansetts betydelsefull för förståelsen av den 

situation som beskrivs.  

                                                        
9 Den inriktning inom vårdvetenskap som här åsyftas har sin teoretiska grund i 

livsvärldsteorin, se vidare i kapitel III, vilken sätter människan som levd kropp i förgrunden 

utan att för den skull utesluta kroppen som biologi. 



Kapitel 2
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BAKGRUND 

Detta kapitel syftar till att sätta in det fenomen som ska studeras, nämligen 

lärandet i att leva med långvarig sjukdom, i ett sammanhang. För att få ett 

grepp om problematiken kring detta fenomen ges här en beskrivning av hur 

det, enligt tidigare forskning, är att drabbas av och leva med långvarig 

sjukdom. Dessutom beskrivs patienters rätt till information
10

 och delaktighet
11,

 

samt patienter och vårdares olika förståelse för vad sjukdom innebär. Patienter 

och vårdares olika förståelse för sjukdom anses ligga till grund för den 

problematik som finns i vårdares förväntningar på att patienter ska vara 

följsamma till sin vård och behandling. 

Att drabbas av och leva med långvarig sjukdom  

I den genomförda litteraturgenomgången
12

 av forskning inom området 

framkommer att människors upplevelser av att drabbas av långvarig sjukdom 

kan beskrivas som en förändring, en förlust eller som ett hot. Att leva med 

långvarig sjukdom kan också beskrivas som en oavslutad händelse, en 

händelse som ställer krav på egenvård. 

 

Toombs (1993) menar att insjuknandet i en långvarig sjukdom är en händelse 

som förändrar livet. Hon beskriver det som ett brott, då den levda kroppen inte 

längre kan tas för given. Då livet förändras av sjukdomen begränsas 

möjligheterna att nå de mål personerna haft innan de drabbades av långvarig 

sjukdom. De som drabbats måste finna ny mening i livet och kanske även 

revidera sina livsmål. Även Berndtsson (2001) beskriver att det erfars som ett 

                                                        
10 Information är en generaliserad text som exempelvis beskriver hur människor inom en 

sjukdomsgrupp bör förhålla sig till olika problem som har med sjukdomen att göra. 

Information förmedlas framför allt via envägskommunikation och innebär att någon får 

kännedom om något, det vill säga blir informerad (Nationalencyklopedin, 2008). 
11 Innebörden av patientdelaktighet är medverkan, involvering och samarbete (Cahill, 1998). 
12 Litteraturgenomgången avser inte att på något sätt fullt ut beskriva forskningsläget när det 

gäller att drabbas av och leva med långvarig sjukdom. Här beskrivs endast studier som 

anses vara betydelsefulla för att beskriva avhandlingens problemområde. 
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brott att drabbas av långvarig sjukdom i form av synnedsättning eller blindhet, 

ett brott där de drabbade delar in livet före och efter denna förändring i livet. 

 

Att drabbas av långvarig sjukdom förklaras vidare som att drabbas av förlust 
(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003), av det normala livet och av kontroll 

över framtiden. Detta kan visa sig i möjligheten att delta i fritidsaktiviteter, 

arbetsliv, umgänge med vänner eller i att vara oberoende av andra människor. 

Ek och Ternestedt (2008) har visat hur personer med kronisk, obstruktiv 

lungsjukdom tvingas avstå från meningsfulla aktiviteter och blir socialt 

isolerade. Enligt Alström (2007) är de förluster som personer med långvarig 

sjukdom gör stora. Hon delar in dem i fysiska, emotionella och sociala 

förluster. De förluster som långvarig sjukdom orsakar beskrivs av Olsson
13

 

(2007) som en av kroppen begränsad frihet, en begränsning som påverkar 

relationerna till andra och begränsar möjligheten till att vara delaktig i 

vardagen på det sätt personen önskar och tidigare har kunnat vara. Enligt 

Hansson Scherman (1994) kan långvarig sjukdom
14

 innebära ett identitetshot. 

Hotet utgörs av inskränkningar i personens handlingsfrihet då denne inte 

längre kan utföra samma saker som tidigare. Hansson Scherman, Dahlgren och 

Lövhagen (2002) anser att personer med långvarig sjukdom försöker bevara 

sin identitet genom att förneka sjukdomen eller att trotsa den.  

 

Enligt Gullacksen (2005) är drabbandet av långvarig sjukdom en livshändelse 

som skiljer sig från många andra livskriser, då det är en oavslutad händelse. 

Insjuknandet kan innebära en livskris, men denna är enligt Gullacksen (1998) 

bara en del av en omfattande och utdragen livsomställningsprocess. Isaksson 

(2007) och Ahlström (2007) har visat att personer med olika långvariga 

sjukdomar lever med kronisk sorg, då de upprepat upplever begränsningar och 

förluster relaterade till sjukdomen. Nordgren (2008) påpekar att personer med 

hjärtsvikt lever i ett tvetydigt tillstånd mellan att vara allvarligt sjuk och att 

försöka leva så normalt som möjligt. Källerwalds (2007) studier visar hur 

personer som lever med maligna lymfom distanserar sig från sjukdom och en 

existentiell ovisshet. Denna distansering kan ge vila från sjukdom men också 

leda till ohälsa. Att leva med långvarig sjukdom innebär enligt Kralik, Kroch, 

Price och Howard (2004) ett sökande efter att vara normal och att låta 

sjukdomen vara en del av livet. Andra studier (Lundman & Jansson, 2007;  

Öhman, et al., 2003) visar på att personer med långvarig sjukdom anpassar sig 

till livet med sjukdom genom att omvärdera sina ideal och värden i livet och 

att de även upplever att de som personer blir omvärderade av andra människor. 

Enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) är livet med allvarlig långvarig 

sjukdom en pendling mellan lidande och uthärdande. Personer med långvariga 

sjukdomar lever enligt Lundman och Jansson (2007) i en osäkerhetskänsla 

                                                        
13 Olssons studier baseras på kvinnor med multipel skleros. 
14 Hansson Schermans studier är baserade på personer med astma/allergi. 
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med skuld och samvetskval då de inte vet hur livet med sjukdom kommer att 

gestalta sig. Denna osäkerhet, som livet med långvarig sjukdom kan innebära, 

beskriver Strandmark (2004) som en känsla av maktlöshet där individen 

känner sig fångad i sin situation, känner sig värdelös, upplever skam, skuld, 

oro och utanförskap. Maktlöshet kan på detta vis antas innebära ett lidande. 

Enligt Strandmark kan lidandet lindras genom att individens förmåga att själv 

möta och lösa problem stärks.  

 

Pagels (2004) har beskrivit hur personer med kronisk njursjukdom anpassar 

livet och egenvården
15

 till varandra. Förmågan att utföra egenvården baseras 

på personlig erfarenhet, kompetens, kunskapsutveckling och kroppskännedom. 

Enligt Kralik, Kroch, Price och Howard (2004) handlar egenvården för 

personer med kronisk sjukdom om att få ordning i sina liv. De 

sjukdomsdrabbade kan därmed antas utveckla en speciell kompetens i att möta 

sina hälsoproblem. Detta, menar de, sker framförallt genom att patienter lär av 

sina egna erfarenheter. 

 

Vårdare har en viktig roll i att stödja patienterna till egenvård (Thorne & 

Paterson, 2000a), men det krävs kompetens och förståelse för den komplexa 

situation som det innebär att leva med långvarig sjukdom. Enligt Macdonald 

(2008) saknar sjuksköterskor som arbetar med patienter som är långvarigt 

sjuka förmåga att nå patientens personliga erfarenhet och att på ett intuitivt sätt 

uppmuntra patienter att nå effektiv egenvård. Ett specifikt problem för 

patienter med långvariga sjukdomar är att de med tiden tvingas byta vårdare 

som de byggt upp en relation till. Berg (2006) har studerat vårdrelationen och 

dess betydelse i samband med långvarig sjukdom, och funnit att en personlig 

relation har stor betydelse för patientens möjligheter att finna trygghet. Den 

personliga relationen har också betydelse för att vården ska kunna utformas 

utifrån en helhetssyn. Berg konstaterar att vårdens krav på effektivitet 

framkallar korta möten som riskerar att undertrycka den vårdande relationen.  

 

Som framgår, är det tydligt att långvarig sjukdom ställer krav på ett lärande. 

De drabbade ställs inför en ny situation i livet, som de behöver lära sig hantera. 

Frågan är hur detta lärande går till och vad lärandet medför för personerna som 

drabbats av långvarig sjukdom. I en ny situation, som en långvarig sjukdom 

innebär, finns oftast behov av information, vilket beskrivs i nästkommande 

avsnitt. 

                                                        
15 Med egenvård avses en individs initiativ till och utförande av aktiviteter som syftar till att 

uppehålla det egna livet, hälsan och välbefinnandet (Orem, 1991). 
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Patientens rätt till information och delaktighet 

Då en människa drabbats av långvarig sjukdom uppstår ofta behov av 

information om sjukdom och behandling. De som drabbas har i dag större 

möjligheter än tidigare att söka information på egen hand, vilket kan bidra till 

ökade kunskaper om sjukdomar och därmed möjligheter till att ifrågasätta och 

vara mer delaktiga i vården. 

 

Det finns forskning som visar på att patientens behov av information inte alltid 

tillgodoses (Suhonen, Nenonen, Laukka & Välimäki, 2005). Det finns också 

studier som visar att patienter är välinformerade om sjukdomen, men att de har 

svårt att se nyttan av informationen de får (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006; 

Johansson & Ekebergh, 2006). Detta problem anses hänga samman med att de 

egna erfarenheterna och upplevelserna inte efterfrågas, något som får till följd 

att patienter också har svårt att integrera information i sin egen hälsoprocess. 

Detta resonemang stöds också av att patienter kan uppleva sig överösta med 

information (Skalla, Bakitas, Furstenberg & Ahles, 2004), men ändå önska sig 

mer information. Enligt Nordgren (2008) präglas den information och 

undervisning som ges vid hjärtsviktsmottagningar av ett biomedicinskt 

perspektiv, där medicinering och kontroll av den biologiska kroppen står i 

fokus. Enligt Källerwald (2007) kan patienter som vårdas för maligna lymfom 

vara nöjda med den biomedicinska informationen om sjukdomen men sakna 

stöd i de existentiella frågor som sjukdomen väcker. Ett biomedicinskt 

perspektiv på information om sjukdom och behandling är viktigt för patienter 

(Suhonen, et al., 2005), men det räcker inte för att patienten ska kunna vara 

delaktig och integrera sjukdomen i sin vardag.  

 

Liedman (2002) är kritisk till den övertro som finns på information och anser 

att tron på att kunskap förnyas i samma takt som information tillkommer är 

felaktig. Liedman anser att verklig kunskap tar tid att tillägna sig, och den 

måste sättas i sitt sammanhang och integreras i livet. Ett problem i 

bedömningen av vad som är relevant information för den enskilde patienten, är 

att patienter och vårdare har olika perspektiv på sjukdom. 

Patienter och vårdares olika perspektiv 

Patienter och vårdare har olika perspektiv på sjukdom. Ett sätt att beskriva 

denna skillnad är att använda utifrån- respektive inifrånperspektiv på sjukdom. 

Utifrånperspektivet står för patofysiologiska fakta av sjukdom medan 

inifrånperspektivet står för patientens upplevelse av sjukdom och dess 

konsekvenser i vardagslivet (Thorne & Paterson, 2000b). Toombs (1993) 

beskriver vikten av att se och förstå patientens livsvärld och menar, att i 

sjukvården skiljer sig patientens och vårdarens perspektiv åt. Hon anser att det 

inte finns någon motsättning mellan perspektiven, utan båda är viktiga, men att 

de måste medvetandegöras och bli synliga i vården och undervisningen av 
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patienter. I engelskspråkig litteratur används termen disease för att benämna 

sjukdom och termen illness för att benämna människors upplevelser av att ha 

en sjukdom (Boyd, 2000). Det saknas emellertid svenska termer för detta
16

, 

vilket kan tänkas bidra till att problematiken i olika perspektiv på sjukdom, 

enligt min mening, inte har synliggjorts tillräckligt i vare sig vård eller 

forskning. Ett tydliggörande kan här bidra till en bättre förståelse av den 

problematik som finns i informationsgivning, som beskrivits ovan, och i den 

problematik som finns i delaktighet och följsamhet
17

 som kommer att 

beskrivas nedan.  

Patienters rätt till delaktighet 

I den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) föreskrivs att 

patienter ska vara delaktiga i sin vård och behandling. I lagen föreskrivs vidare 

att vården så långt som möjligt ska utformas i samråd med patienten. En 

förutsättning för att patienter ska kunna vara med och utforma sin vård och 

fatta egna beslut är enligt lagen att patienten får information om sin sjukdom 

och behandling. Ett ställningstagande i denna avhandling är att det krävs mer 

än så, om informationen ska kunna leda till ett lärande som möjliggör för 

individen att hantera sin sjukdomssituation. År 1998 ändrades flera lagar i 

syfte att ytterligare stärka patientens ställning i vården genom ökad delaktighet 

och medverkan (SFS, 1998:531; 1998:1656)
18

. Sjukvårdspersonal har enligt de 

nya tilläggen skyldighet att ge individuellt anpassad information och ge 

patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ och chans att få en förnyad 

medicinsk bedömning. I de uppföljningar som Socialstyrelsen (SOSFS 2003-

103-5) gjort framgår dock att det fortfarande finns brister i patienters 

delaktighet och medinflytande. Flera studier som är genomförda i den svenska 

sjukvården visar också på detta. Exempelvis visar Nordgren (2008) att 

patienter uppfattar att vårdarna förväntar sig att de, som patienter, ska vara 

aktiva och ta ansvar. Men precis som Dahlberg (2002) menar Nordgren (2008) 

att det är svårt eftersom patienterna inte släpps in i ansvarstagandet. Frank, 

Asp och Dahlberg (2009) belyser hur patienterna får kämpa för att få vara 

delaktiga. Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) menar att patienters 

delaktighet hindras av bristande kompetens hos sjuksköterskor och av 

närståendes dominerande inflytande samt av brister i organisationen. Eldh, 

Ekman, Ehnfors (2006) menar att patienters möjligheter att vara delaktiga ökar 

om informationen är utformad efter individens individuella behov och mindre 

utifrån standardiserade mallar. Detta kan sammanfattas med att det trots goda 

intentioner ändå finns svårigheter för patienter att vara delaktiga i sin vård.  

                                                        
16 Eriksson (1989/2000) använder termen illabefinnande, vilket ska förstås som en känsla 

oberoende av objektiva tecken på sjukdom. 
17 Det samma gäller inom patientundervisning vilket redovisas i kapitel IV. 
18 SFS, 1998:531 ersattes år 2011 av SFS, 2010:659 i syfte att stärka patientsäkerheten och 

minska vårdskador. 
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All sjukvårdspersonal har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att 

informera och göra patienter delaktiga i vården. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (SOSFS, 2005:105-1) framkommer ett särskilt ansvar 

för att ge patienter och deras närstående stöd och vägledning, samt att 

informera, undervisa och förvissa sig om att informationen har nått fram. 

Sjuksköterskan ska även uppmärksamma patienter som inte själva utrycker ett 

kunskapsbehov. Även i sjukgymnasternas kompetensbeskrivning framkommer 

ansvar för att informera, handleda och undervisa patienter och deras 

närstående (SOSFS 1999:3-1).  

 

Lagen ger således patienter rätt att både vara delaktiga i sin vård och att få 

information om sin sjukdom och behandling. Vissa yrkesgrupper är som 

framgått särskilt ansvariga för detta. Vårdarna har även i uppgift att se till att 

budskapet har nått fram. I detta finns enligt min mening ett budskap som 

signalerar att vårdarna vet vad patienten behöver veta för att kunna leva med 

sjukdom. På detta vis kan tolkningen av lagen tänkas ge upphov till ett 

förhållningssätt där patienter förväntas följa de råd de får, vilket utifrån 

avhandlingens vårdvetenskapliga livsvärldsperspektiv är problematiskt. 

Följsamhetsproblematiken 

Patienter som inte följer de råd som sjukvården ger har ofta ansetts som icke 

följsamma
19

 (Hansson Scherman, 1994, 2004; Hansson Scherman, et al., 

2002). Ett stort antal studier beskriver patienters dåliga följsamhet till vård och 

behandling, exempelvis då det gäller medicinering och att äta en viss diet 

(Helme & Harrington, 2004), hålla vätskerestrektioner (Molaison & Yadrick, 

2003) och livsstilsförändringar såsom att sluta röka och börja motionera 

(Bosworth et al., 2005). 

 

Synsättet, att patienter inte är följsamma till sin vård och behandling, kan 

innebära att vårdpersonalen oreflekterat skuldbelägger patienten, vilket 

ytterligare försvårar för patienten att vara delaktig i sin vård och behandling. 

Ett sådant synsätt går också emot patientens rätt till självbestämmande och 

integritet (SFS, 1982:763). Med följsamhetsbegreppet finns risk för att 

patienten betraktas som passiv mottagare av information och en förväntan på 

en lydig patient som inte har förmåga och vilja till egna val. Ett ensidigt 

medicinskt perspektiv på sjukdom kan styra såväl innehållet i informationen 

som vårdarnas sätt att möta patienter i deras lärande. Följden kan bli att 

patientens lärandebehov inte uppmärksammas. I stället för att fokusera på 

patientens behov är det vårdarnas uppgift att informera, kontrollera och följa 

lagen som styr vilken information som ges och att den ges. I ett alternativ till 

                                                        
19 På engelska används termen compliance för att beskriva patienters följsamhet. Den 

engelska termen används ofta även i svenska texter. 
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detta, som kan kallas för ett vårdperspektiv, tar föreliggande avhandling sin 

utgångspunkt ur patientens perspektiv
20

. Med hjälp av livsvärldsperspektivet 

skapas möjligheter att möta patientens lärandebehov. Detta ställningstagande 

ligger i linje med Friberg och Hansson Scherman (2005), som genom sin 

studie av följsamhetsbegreppet hävdar att vården, i stället för att fokusera på 

patienters dåliga följsamhet, bör inrikta sig på patienters förståelse av sjukdom.  

Sammanfattning 

Att drabbas av långvarig sjukdom är en händelse som delar upp livet i före och 

efter sjukdom, men det innebär också en oavslutad händelse i livet, en 

händelse som ställer krav på ett lärande. De drabbade ställs inför en ny 

situation som de behöver lära sig hantera. I den nya situationen, som en 

långvarig sjukdom innebär, finns oftast behov av information. Patienter har rätt 

till information och delaktighet i sin vård och behandling. Patienter har också 

rätt att själva fatta beslut. I kapitlet framgår att patienter och vårdare har olika 

perspektiv på sjukdom och att de därmed kan tänkas ha olika förväntningar på 

vad som innehållsmässigt bör läras och vilka råd som bör följas. I denna 

avhandling anses det vara problematiskt att vårdare förväntar sig att patienter 

ska följa de råd det fått. Det anses också vara problematiskt att den information 

som ges är alltför ensidigt medicinskt inriktad. Genom att fokusera på 

patientens upplevelser av sjukdom och studera hur lärandeprocessen går till 

och kan stödjas, finns det möjlighet att utveckla det stöd sjukvården bör kunna 

erbjuda patienter i att lära sig leva med långvarig sjukdom. Detta, menar jag, 

kan ge förutsättningar för delaktighet men framförallt ge förutsättningar att öka 

patienters möjligheter att uppnå hälsa och välbefinnande vid långvarig 

sjukdom. 

 

  

                                                        
20 Se kapitel III. 
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AVHANDLINGENS TEORETISKA 

PERSPEKTIV 

Avhandlingen vilar på ontologiska och epistemologiska antaganden, som är 

baserade på livsvärldsteori (Heidegger, 1927/1992; Husserl, 1907/1989; 

Merleau-Ponty, 1945/2002). Dessa antaganden har påverkat synen på 

fenomenet som studerats och förhållandet till tidigare forskning, samt valet av 

datainsamlings- och analysmetod. Dessa utgör även en grund för förståelsen av 

vårdvetenskap och för förståelsen av vad lärande är och hur lärande sker. 

Inledningsvis presenteras vårdvetenskap, som är avhandlingens vetenskapliga 

hemvist, därefter presenteras livsvärldsteorin och dess tillämpning som 

avhandlingens ontologiska och epistemologiska grund. Avslutningsvis 

presenteras lärande utifrån en livsvärldsteoretisk grund. 

Vårdvetenskap 

Vårdvetenskap är en vetenskap som skapar vetande om vårdandets teori och 

praxis. Vårdvetenskapen kännetecknas av ett humanvetenskapligt tänkande i 

vilket intresset riktas på människan som en odelbar enhet (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Eriksson et al., 2002). Vårdvetenskap är 

som ämne professionsneutralt, vilket innebär att kunskaper som produceras 

kan användas av samtliga vårdare. Vårdvetenskapens konsensusbegrepp är: 

patient, hälsa, miljö och vårdande. Det vårdvetenskapliga perspektiv som här 

avses kännetecknas av ett etiskt patientperspektiv (Dahlberg & Segesten, 

2010) vilket innebär ett förhållningssätt som präglas av respekt för patientens 

integritet och värdighet. Patienten utgör medelpunkten för vårdandet och ett 

etiskt krav
21

 riktas mot vårdarna. Med ett etiskt patientperspektiv ses patienten 

som expert på sig själv, sitt lidande och välbefinnande i sin totala livssituation. 

 

                                                        
21 Det etiska kravet är absolut och normativt och innebär att den som kravet riktas mot har 

en etisk skyldighet att möta det. Se exempelvis Lögstrup (1956/1992). 
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Förutom patientperspektivet är hälsa centralt för vårdandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010)
22

. Hälsa är ett tillstånd som inkluderar hela människan. Såväl 

Dahlberg och Segesten (2010) som Gadamer (2003)
23

 menar att hälsa bör 

förstås som en upplevelse av att vara i jämvikt, en känsla av inre balans. Hälsa 

framställs av Gadamer (2003) som tyst och gåtfull. Det är först då människan 

saknar hälsa som dess betydelse framträder. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där personen mår bra och är i 

stånd att genomföra sina små och stora livsprojekt. Hälsa påverkas av en 

persons upplevelse av livskraft, livslust livsmod, mening och sammanhang, 

samt hur personen klarar av att balansera existentiell sårbarhet med existentiell 

frihet. Hälsa inbegriper enligt Dahlberg och Segesten biologiska aspekter, men 

de menar att det inte räcker att vara biologiskt frisk för att uppleva hälsa. 

Förståelsen av hälsa utesluter inte långvarig sjukdom, men förutsätter att 

individen kan förhålla sig till och hantera sjukdom så att han/hon kan uppleva 

hälsa såsom den beskrivits ovan.  

 

En människa som drabbats av sjukdom och som är i kontakt med vården 

benämns ofta för patient. Begreppet patient betyder den lidande (Eriksson, 

1994). Eriksson (1993) beskriver tre former av lidande: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande ska förstås som en direkt följd 

av sjukdom och de konsekvenser i form av begränsningar som sjukdomen 

innebär. Vårdlidande ska förstås som det lidande som orsakas i/av vård och 

behandling, och livslidande som lidande knutet till människans livshistoria och 

situation. Enligt Dahlberg (2002) är vårdlidande att bli förnekad sitt lidande 

och att bli utestängd från att aktivt delta i den egna hälsoprocessen. Eriksson 

(1987) menar att vårdandet motiveras utifrån människors lidande och att syftet 

är att minska lidande och att göra lidandet uthärdligt.  Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att det är människors behov av hälsa som motiverar och ska 

fokuseras vårdandet. I denna avhandling ses både hälsa och lidande vara 

viktiga fenomen för att förstå lärandet i att leva med långvarig sjukdom, 

liksom att motivera didaktiska åtgärder för att stödja människors 

hälsoprocesser. 

 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv särskiljs inte den biologiska hälsan från 

den existentiella upplevelsen, utan ses som ett sammanflätat fenomen. 

Upplevelsen av hälsa är individuell och måste därmed förstås som 

mångdimensionell med olika innebörder för olika individer. Då en individ 

drabbas av sjukdom förändras livssituationen, vilket skapar behov av lärande, 

ett lärande som syftar till att hantera sin förändrade situation och återfinna 

                                                        
22 Dahlberg och Segesten har utifrån en metasyntes av empirisk forskning utformat en teori 

om hälsa och vårdande, vilken ligger till grund för min förståelse av dessa företeelser inom 

vårdvetenskap. 
23 Gadamer levde mellan år 1900 och 2002. 
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jämvikt och balans i livet. Vårdarna kan då stå till tjänst med en generell 

expertkunskap om sjukdom och behandling, men för att denna kunskap ska bli 

användbar måste vårdaren möta patienten i dennes livsvärld. Den 

vårdvetenskapliga kunskap (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008) som på 

detta vis sätter patienten och patientens hälsa i fokus
24

 har i denna avhandling 

sin teoretiska grund i livsvärldsteorin. 

Livsvärld 

Livsvärlden är människans konkreta verklighet, den värld som människan 

dagligen lever sitt liv i och tar för given i alla aktiviteter (Husserl, 1907/1989). 

Det är i livsvärlden saker
25

 tillskrivs dess mening
26

. Teorin om livsvärlden har 

utvecklats ur en fenomenologisk-filosofisk tradition och har ontologisk och 

epistemologisk innebörd (Bengtsson, 2005). Edmund Husserl ses som den 

moderna fenomenologins grundare
27

. Husserl utvecklade livsvärldsbegreppet i 

en epistemologisk kontext, med syfte att hitta ett nytt och säkert sätt att 

utveckla vetenskaplig kunskap. Hans arbete var en reaktion på den dominerade 

objektivistiska synen på vetenskaplig kunskap (Husserl, 1911/2002), som han 

menade skapade ett olyckligt avstånd mellan vetenskap och det levda livet. 

Men livsvärldsteorin är inte en subjektivistisk teori utan ska förstås som ett 

alternativ som innefattar såväl den subjektiva som den objektiva världen. Att 

förstå världen som komplex och sammanflätad av olika egenskaper är centralt 

i livsvärldsteorin.  Avhandlingen utgår från idén om att människors livsvärld är 

av betydelse vid ohälsa och sjukdom, och inte minst då människor lär sig leva 

med långvarig sjukdom. Nedan presenteras livsvärlden utifrån dess 

ontologiska och epistemologiska innebörder i föreliggande avhandling. 

Dessutom presenteras livsvärlden som teoretisk grund för den förståelse av 

människors lärande som tillämpas i avhandlingen. 

                                                        
24 Detta skiljer sig till exempel från den medicinska vårdvetenskapen som mer fokuserar på 

sjukdomen. Inom det vårdvetenskapliga ämnet kan den beskrivna vårdvetenskapen liknas 

mer vid caring sciences till skillnad från nursing sciences, där forskning inom nursing 

sciences mer fokuserar på sjuksköterskans vårdhandlingar (Dahlberg & Segesten, 2010). 
25 Saker ska förstås som föremål och företeelser så som de visar sig för människor, det vill 

säga som fenomen. 
26 Mening ska här förstås som innebörd, betydelse. 
27 Husserl (1859–1938) var, enligt Bengtsson (2005), antagligen inte först med att använda 

termen livsvärld men det är hans filosofiska arbeten som ligger till grund för vår förståelse 

av den. Heidegger (1889–1976) använde vara-i-världen, Merleau-Ponty (1908–1961) vara-

till-världen och Schutz (1925–2002) vardagsvärld.  
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Livsvärlden som ontologi  

Heidegger
28

 (1927/1992) vidareutvecklade på ett ontologiskt plan Husserls 

livsvärldsteori.  Heidegger menar att livsvärlden inte kan överskridas eftersom 

den är utgångspunkt för och genererar alla erfarenheter. Människan är alltid i 

den och gör sina erfarenheter i den. Människan är, enligt Heidegger, inkastad i 

världen och därmed hänvisad till en viss kulturell och historisk tradition. 

Redan från första stund befinner sig människan i världen och kan inte existera 

utan den. Tillvaron är primärt en möjligvaro till något. Människans liv får sin 

mening och struktur av livets ändlighet. Människan väljer inte själv sin 

existens, men genom att bli medveten om sina val kan hon välja hur hon lever 

sitt liv, vilket Heidegger uttrycker som att leva mer egentligt. Människan kan 

därmed inte sägas vara ansvarig för att hon lever, men bär däremot ansvar för 

hur hon lever, vilket blir påtagligt då en människa ska lära sig leva med en 

långvarig sjukdom. 

 

Heidegger (1927/1992) beskriver människans existens, människans vara, som 

tillvaro
29

. Tillvaron betecknar Heidegger som vara-i-världen, vilket visar ett 

oskiljaktigt förhållande mellan människan och världen. Människan får enligt 

Heidegger tillgång till världen genom att vara agerande i den. Tillvaron är på 

så vis ombesörjande, den tillverkar, använder, sköter om saker. Det är i-

världen som saker får sin mening, vilket sker då människan förstår något som 

något. Denna förståelse sker enligt Heidegger i ett donsammanhang. Med ett 

donsammanhang menas att ett don
30

 hänvisar till ett annat don som hänvisar 

till ett annat don och så vidare. Donen är relaterade till en agents ombesörjande 

och visar sig i sin tillhandshet, vilket kan förstås som sin användbarhet. När 

don går sönder framträder de som ett förhandenvarande ting som måste 

undersökas och lagas för att kunna återgå till ett tillhandenvarande tillstånd.  

På detta vis kan livsvärlden förstås som en praktisk värld. 

 

Husserl (1929/1992) beskriver livsvärlden som subjektiv och individuell. 

Samtidigt som livsvärlden är högst personlig är den också knuten till en social 

                                                        
28 Heidegger var skolad av Husserl och fortsatte att utveckla den fenomenologiska filosofin. 

Men till skillnad från Husserl, som intresserade sig för det epistemologiska, ägnade sig 

Heidegger mer åt de ontologiska frågorna. Enligt Fredlund (2004) var tolkningen att det 

funnits ett radikalt brott mellan Husserl och hans efterföljare vanlig under 1900-talet. 

Fredlund liksom föreliggande avhandling ansluter sig till tolkningen att detta radikala brott 

inte funnits utan att Heidegger och Merleau-Ponty fortsatt att utveckla Husserls 

grundläggande fenomenologi.  
29 På tyska, Dasein 
30 Den tyska benämningen på don är Zeug, vilket egentligen är en hänvisning till tyg i 

betydelsen verk-tyg. Zeug har i den svenska översättningen översättas till don så som i sko-

don. Don hör alltid till ett sammanhang ett så kallat donkomplex (Ruin, 2005).  
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och kulturell värld tillsammans med andra. Det är de individuella 

erfarenheterna av livsvärlden som gör den så mångfacetterad. Var och en bär 

med sig sin egen historia, sina egna upplevelser och sin egen förståelse av sin 

situation och sitt liv. Heidegger (1927/1992) menar att eftersom tillvaron 

ontologiskt sett är en social medvaro med andra, så kan en människa förstå en 

annan människa. Han menar vidare att det är tillsammans med andra 

människor som människan har möjlighet att bli medveten om sig själv. 

Merleau-Ponty (1945/2002) beskriver intersubjektiviteten som en relation 

mellan levda kroppar som subjekt
31

. Det är i relationen mellan dessa subjekt 

som meningsskapande blir möjligt. Den individuella och den sociala 

dimensionen av tillvaron kan inte helt urskiljas från varandra. De är varandras 

förutsättningar.  

 

Att livsvärlden både är en individuell och en social värld kan tänkas ha 

betydelse för lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Ur ett lärande 

perspektiv innebär detta att varje person måste mötas utifrån sin livsvärld, i sin 

förståelse av hälsa, sjukdom och livet i stort. Det betyder också att en vårdare 

till viss del kan förstå en människa som drabbats av sjukdom. 

Den levda kroppen 

Enligt Merleau-Ponty (1945/2002) får människan tillgång till världen genom 

sin levda kropp. Människan är sin kropp, hon är både subjekt och objekt på en 

och samma gång. Människan har sina erfarenheter i sin kropp. Centralt i 

Merleu-Pontys (1964/1968) filosofi är reversibilitetsbegreppet, vilket betonar 

sammanflätningen mellan individen och den omgivande verkligheten. Det 

råder enligt detta begrepp cirkulär kausalitet mellan subjekt och värld, det vill 

säga att människan både påverkas av och påverkar den värld han/hon lever i. 

Merleau-Ponty visar detta i ett exempel där höger hand, när den fattar om 

vänster arm, känner att den tar om vänster arm, samtidigt som vänster arm 

känner att höger hand håller om den. Människan är således både subjekt och 

objekt på en och samma gång. 

 

Påståendet att människan har tillgång till världen via sin kropp innebär att 

denna tillgång förändras då kroppen förändras, som vid långvarig sjukdom, 

något som blir uppenbart då en människa har blivit blind eller förlamad.  Då 

människan inte kan träda ur sin livsvärld, lika lite som hon kan träda ur sin 

kropp, måste hon på något sätt lära sig leva med sin förändrade situation. Hur 

människan lär sig hantera den förändrade situationen förstås i denna 

avhandling som lärande erfarenheter. 

 

Enligt Bengtsson (2001) utvecklade Merleau-Ponty begreppet den levda 
kroppen som ett alternativ till den västerländska dualistiska synen på 

                                                        
31 Se nästa avsnitt. 
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människan. Den dualistiska synen på människan härstammar enligt Bengtsson 

från Descartes,
32

 som försökte att skilja subjektet från materiella objekt. 

Descartes delade in människan i två substanser – en tänkande substans res 
cogitans och en utsträckt substans res extensa. Denna uppdelning i kropp och 

själ har påverkat, och påverkar fortfarande, den västerländska synen på 

människan. Inom den medicinska vetenskapen har detta medfört att kroppen 

som objekt har kunnat studeras, helt skilt från människan som subjekt. Med ett 

livsvärldsperspektiv är detta inte möjligt, människan måste studeras i relation 

till sin komplexitet, den odelbara helheten av kropp och själ. I avhandlingens 

vårdvetenskapliga perspektiv, grundat på livsvärldsteori, sätts den subjektiva 

kroppen i förgrunden utan att för den skull förneka människan som en 

biologisk varelse. Människan är hel och ontologiskt sett odelbar, människan är 

både subjekt och objekt. Detta innebär att kroppen visserligen kan undersökas 

och studeras (till exempel via röntgenundersökningar) men att dess resultat 

måste ses i relation till människan som lever med sjukdomen. 

Livsvärlden som epistemologi 

Livsvärlden utgör förutsättning för all vetenskaplig verksamhet. Det är i 

livsvärlden som vetenskapen hämtar sitt erfarenhetsmaterial, det är där som 

resultaten av forskningen tillämpas och det är i samma värld som vetenskapen 

bedrivs. Vetenskapen försöker, enligt Bengtsson (2001), att med teorier 

systematiskt begreppslägga verkligheten. Verkligheten förlorar i konkretion 

men vinner å andra sidan i begriplighet på en högre, intellektuellare nivå. Detta 

är enligt Bengtsson vetenskapens begränsningar och möjligheter. För att förstå 

hur människan erfar världen, här specifikt hur de erfar lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom och hur dessa erfarenheter ska kunna användas i 

forskningssammanhang, beskrivs här livsvärldsteorins epistemologiska 

aspekter. 

 

I livsvärlden tar människor i sin naturliga inställning till världen saker för 

givet. Livsvärlden är på så sätt både för-reflexiv och för-vetenskaplig 

(Bengtsson, 2001). De epistemologiska utgångspunkterna i avhandlingen utgår 

från livsvärldsteorin, där den naturliga inställningen och den fenomenologiska 

hållningen utgör centrala komponenter. För att förstå hur människor erfar 

världen används intentionalitetsteorin. Dessa epistemologiska utgångspunkter 

har betydelse för hur forskning som beskriver människors erfarenheter kan 

bedrivas.  

                                                        
32 Descartes levde 1596–1650. 
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Fenomen i världen 

I fenomenologisk forskning studeras fenomen. Begreppet fenomen härstammar 

från grekiskans phainomenon som betyder det som visar sig
33

. Begreppet 

fenomen syftar till saker, men inte till saker som rena objekt. Saker är, enligt 

Husserl (1929/1992), utan mening. Det är människornas erfarande av dem som 

ger dem dess mening. Med hjälp av reflexion kan fenomen, enligt Husserl 

(1907/1989), undersökas och begreppsläggas, vilket gör det möjligt att 

beskriva fenomen i världen. Med hjälp av fenomenologiskt grundad forskning 

försöker forskaren både utgå från och beskriva människors erfarenheter så 

rättvist som möjligt (Bengtsson, 2001). Två teser är, enligt Bengtsson, 

gemensamma för alla fenomenologiska riktningar när det gäller att studera 

fenomen: 1) en vändning mot sakerna och 2) en följsamhet mot sakerna. I 

denna avhandling är fenomenet lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Det 

som visar sig, visar sig alltid för någon. Därmed innefattar fenomenbegreppet 

ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt
34

. Till fenomenet lärandet i 

att leva med långvarig sjukdom ska därmed implicit förstås som det erfars av 

människor som lever med långvarig sjukdom. Att få fatt i människors 

erfarenhet är en viktig strävan. För att förstå människors erfarenheter används 

intentionalitetsteorin. 

Intentionalitetsteorin 

Människan förstår världen genom de erfarenheter hon gör. När människan ser, 

hör och förnimmer något så uppfattas detta ”något” som något. Det bär på 

mening, det har en innebörd (Husserl, 1929/1992). Mening skapas i den 

intentionala akten i vilken medvetandet är riktat mot något. Det medvetandet 

är riktat mot utgör objektet. De fenomenologiska objekten (fenomen) kan vara 

såväl konkreta föremål och situationer som mer känslomässiga upplevelser. Då 

människan erfar ett föremål, så erfars det i ett sammanhang omgivet av andra 

föremål, även av föremål eller delar av föremål som inte direkt kan ses. Varje 

föremål hänvisar dessutom till ytterligare föremål utanför den aktuella platsen. 

Varje föremål har på detta sätt både en inre och en yttre horisont. Genom att 

det vi erfar har en mening presenterar sig även det vi i stunden inte direkt kan 

se
35

. Det som medpresenterar sig för medvetandet, som inte är direkt givet, är 

det som Husserl (1948/1975) benämner appresenterade (mederfarna) föremål. 

Appresentationer kan därmed sägas vara det som följer med då ett föremål 

                                                        
33 Den epistemologiska grunden utgår från Hussels ofta citerade mening zu den Sachen 

selbst (gå till sakerna själva), som första gången formulerades av Husserl 1901 i Logische 

Untersuchungen (Bengtsson, 2005). 
34 Har tidigare beskrivits som reversibilitet. 
35 Detta kan också vara hörande, kännande, luktande och så vidare. Kaffebryggaren som jag 

ser på köksbänken appresenterar sig för mig, och doften av kaffe ger en känsla av hem och 

gemenskap. 
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presenterar sig för medvetandet. Föremålen kan väcka känslor och kan relatera 

till användningen av dem.  

 

Husserl (1948/1975) menar att de erfarenheter som människan gör är 

prepredikativa. Det innebär att de egenskaper människan erfar inte är direkt 

givna i termer och inte kan uttryckas med ord. Detta medför, enligt Bengtsson 

(2005), att det prepredikativa erfarandet föregår all intellektuell aktivitet, som 

exempelvis jämförelse eller omdöme. När något erfars så är det på ett direkt, 

spontant och passivt sätt, utan någon intellektuell aktivitet. De prepredikativa 

erfarenheterna sker spontant och naturligt.  

Den naturliga inställningen 

För att kunna beskriva människors erfarenheter krävs kunskaper om 

människors naturliga inställning till världen. Människor tar för givet att saker 

och företeelser existerar på det vis som de erfar, Husserl (1907/1989) 

benämner detta den naturliga inställningen till världen. I den naturliga 

inställningen saknar människor vanligtvis distans och är spontant engagerade i 

det de företar sig. Den naturliga inställningen gör att människor inte behöver 

tänka och reflektera över allt de erfar och företar sig
36

. I den naturliga 

inställningen reflekterar inte människan över hur varseblivningen sker
37

 eller 

på vilket sätt något ska göras. I ett vardagligt sammanhang är detta inget 

problem, men i vetenskapliga sammanhang kan det vara det. Då avsikten med 

föreliggande avhandling är att söka kunskaper om människors lärande i att 

leva med långvarig sjukdom, krävs det att informanterna börjar reflektera över 

hur de lärt sig leva med långvarig sjukdom och att de gör detta begripligt för 

forskaren. 

 

Merleau-Ponty (1945/2002) beskriver hur kroppen och medvetandet 

samspelar. Genom kroppens intentionala riktadhet föranar kroppen vad som 

kommer att ske. Varje reflex eller rörelse är till för att utföra något, och varje 

perception är olika sätt att erfara världen på. Då sjukdom drabbar människan 

förändras förutsättningarna för hur världen erfars och många handlingar kan 

inte längre utföras på samma oreflekterade sätt. Men människan lär sig på 

något sätt att hantera sin förändrade tillgång till världen. Merleau-Ponty menar, 

att då en rörelse har blivit till en vana har kroppen begripit rörelsen, den har 

införlivats i kroppen. I denna avhandling ses detta införlivande som ett 

lärande, ett lärande som innebär att människans vara-till-världen har 

förändrats. För att få kunskaper om detta krävs att forskaren ställer frågor som 

                                                        
36 När jag är törstig behöver jag inte lägga ihop känslan av att jag är törstig med att jag ser 

ett glas, det finns vatten i kranen, jag kan ta glaset till kranen, skruva på kranen och så 

vidare. Jag förstår direkt hur jag ska göra, och behöver inte tänka varje steg. 
37 Vi ser inte bara pennan utan vi vet hur den ska användas, hur vi ska greppa den i handen, 

hur vi ska få fram mer bly och så vidare. 
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kan bidra till att detta lärande blir explicitgjort. Forskaren kan också inhämta 

kunskaper via observation över hur den sjukdomsdrabbade hanterar olika 

situationer. Dessa observationer kan ligga till grund för en gemensam reflexion 

över olika handlingssätt som forskaren och den sjukdomsdrabbade gör. På så 

vis kan ett förkroppsligat, mindre medvetet lärande bli explicitgjort och 

därmed möjligt att beskriva.  

 

Enligt teorin om intentionaliteten är människan riktad mot något annat än sig 

själv, och i den naturliga inställningen reflekteras inte förståelsen. Människan 

lär sig via sina erfarenheter och införlivar efter hand dessa erfarenheter som en 

vana. Människan kan också lära på ett mer reflekterat sätt, vilket kommer att 

beskrivas nedan. 

Fenomenologiska hållningen 

Den fenomenologiska hållningen innebär att forskaren träder ur den naturliga 

inställningen och intar en reflekterande hållning. Detta görs genom att 

förståelseprocessen ifrågasätts och problematiseras (Dahlberg & Dahlberg, 

2003). Den vetenskapsfilosofiska grunden till detta finns i Husserls 

(1929/1992) epochén eller parantessättande. Husserl menar, att om 

försanthållandet av verkligheten sätts inom parantes kan fenomen bli tydligare 

och mer tillgängliga att studera. 

 

Enligt Bengtsson (2001) innebär Husserls användning av epochén, att han 

skiljer existensen från innehållet. Bengtsson menar att Husserls syfte med detta 

var att skapa ett rent medvetande, något som enligt Bengtsson inte är möjligt. 

Dahlberg m.fl. (2008) är kritiska till Bengtssons tolkning och anser att Husserl 

med hjälp av epochén ville få forskare att träda ur den naturliga inställningen 

och i stället inta en fenomenologisk hållning. Enligt Dahlberg m.fl. kan 

livsvärlden aldrig lämnas. Den naturliga inställningen ingår i livsvärlden, men 

den naturliga inställningen kan med hjälp av reflexion överskridas. Dahlberg 

och Dahlberg (2003) har utifrån detta resonemang utvecklat begreppet tyglad 

hållning vilket kommer att utvecklas och förklaras i kapitel VI.  

Livsvärlden som teoretisk grund för lärande 

Livsvärlden
38

 är den plattform där lärande startar och pågår, och där lärandets 

resultat i form av förnyad förståelse, kunskap och förmåga till handlingar 

tillämpas. Enligt livsvärldsteorin har människan möjligheter att utvecklas och 

lära under hela sitt liv. Med utgångspunkt i livsvärlden förstås lärande som en 

process där den levda kroppen är involverad. För att förkroppsligat lärande ska 

bli medvetandegjort har reflexion och dialog betydelse.  

                                                        
38 Med livsvärlden avses här de redan beskrivna teorierna om människans vara-i-världen 

som inkastad och med möjligheter att göra val, den naturliga inställningen, den levda 

kroppen, reversibilitetsteorin, intentionalitetsteorin och teorin om intersubjektiviteten. 
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Den teoretiska grund för lärande som här kommer att presenteras utgår från 

livsvärldsteorin (Gadamer, 1997; Heidegger, 1927/1992; Husserl, 1929/1992; 

Merleau-Ponty, 1945/2002) och från utvecklad livsvärldsdidaktik (Bengtsson, 

2006; Ekebergh, 2007; Kroksmark, 2007). Bengtsson (2006) menar att en 

livsvärldsteoretisk grund för lärande ger ett pluralistiskt, sammanflätat, icke 

reduktionistiskt, alternativ till tidigare mer ensidiga teorier
39

 för lärande. 

Nedan presenteras lärande som förkroppsligat, lärande som förståelseprocess, 

lärande och reflexion samt lärande och dialektik. 

Lärandet är förkroppsligat 

Enligt teorin om den naturliga inställningen och intentionaliteten (Husserl, 

1929/1992) är människan riktad mot sina aktiviteter och varande i stunden. 

Genom dessa aktiviteter och varande i världen tillägnar sig människan 

erfarenheter. Enligt Bengtsson (2010) med hänvisning till Heidegger ska 

människans praktiska handlande inte förstås som ateoretisk, han menar också 

att intelligens/förståndet inte är det samma som något som hör till huvudet utan 

något som uttrycks i handling, via människans händer eller andra delar av 

kroppen. När kunskapen, såväl den teoretiska som den praktiska, är 

sedimenterad i kroppen, visar sig detta i sätt att se, prata, lyssna, känna, agera 

och tänka. På så vis har kunskapen blivit ett redskap som kan liknas vid en 

utsträckning av kroppen. Dessa erfarenheter benämns av Merleau-Ponty 

(1945/2002) som förkroppsligade. Innan kunskapen blir till detta 

förkroppsligade redskap är det enligt Bengtsson (2010) bara intellektuell 

objektiv teori. 

 

Långvarig sjukdom innebär förändring i människans sätt att vara till på. Detta 

kan till exempel innebära svårigheter i att gå i trappor eller att äta samma mat 

som tidigare. Då en människa drabbas av långvarig sjukdom saknas 

förkroppsligade erfarenheter av den nya situationen. När personen levt med 

långvarig sjukdom under en tid utvecklas erfarenheter av sjukdomen som är 

förkroppsligade, det vill säga nya vanor införlivas i kroppen. När och hur detta 

sker är individuellt. Personens förkroppsligade erfarenheter av att leva med 

långvarig sjukdom är något annat än de erfarenheter av sjukdom som vårdare 

innehar
40

.  

 

Lärande i det dagliga livet är, enligt Bengtsson (2010), praktiskt 

ändamålsinriktat, för-reflexivt och för-kognitivt. De förkroppsligade 

erfarenheterna kan tillägnas på ett oreflekterat sätt, men de kan också med 

hjälp av reflexion bli möjliga att artikulera. Bengtsson menar att lärandet inte 

är identiskt med eller förutsätter reflexion. Han menar också att språket inte är 

                                                        
39 Tidigare teorier för lärande redovisas i kapitel V. 
40 Tidigare beskrivet som inifrån- och utifrånperspektiv på sjukdom, s. 16-17. 
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en förutsättning för att en erfarenhet ska vara ett lärande. Till skillnad från 

vardagligt lärande dominerar lärande inom undervisningskontexten, enligt 

Bengtsson, av reflexion och kognitivt lärande. Av ovanstående framkommer 

att lärande är en komplex företeelse med många dimensioner, att det är både 

för-reflexivt och för-kognitivt, liksom reflexivt och kognitivt. Lärande är 

kontextberoende och alltid situerat i världen i den lärande som levd kropp. 

Lärande är en förståelseprocess 

Gadamer (1997) beskriver förståelseutvecklingen som en ständigt pågående 

process. En process som uppstår i mötet mellan pågående erfarande och 

tidigare prövad förståelse. I förståelseprocessen (Heidegger, 1927/1992) 

involverar människan sin existens i relation till tid, ting och andra människor i 

världen, men också till stämningar
41

, traditioner och historia. Då alla dessa 

aspekter av livsvärlden involveras erbjuder detta sätt att se på lärande ett 

helhetstänkande som får konsekvenser för hur lärandet kan studeras och 

stödjas. 

 

Människan bär med sig sin förståelse i det som Gadamer (1997) kallar 

traditionen, och det är genom traditionen som människan tolkar sin omvärld. 

Då människan möter något nytt, till exempel ett sjukdomssymtom, tolkar hon 

det utifrån sin förståelse, men gör på samma gång nya erfarenheter. Nästa gång 

hon stöter på samma symtom, tolkar hon det utifrån sin nya förståelse. Enligt 

Gadamer kan detta ses som att en förskjutning av förståelsehorisonten har 

skett. Människan ser därmed världen på ett delvis nytt sätt. Enligt Gadamer går 

det aldrig att bli kvitt sin historiska förståelsehorisont, men människan kan 

handla utifrån vetskap om att hon har den. Detta möjliggör att människan kan 

ifrågasätta sin egen förståelse och därmed få möjligheter att förstå något på ett 

nytt sätt. 

 

Enligt Ekebergh (2007) är lärande en förståelseprocess där människan utifrån 

sina tidigare erfarenheter och förståelsehorisont och med stöd av reflexion kan 

förändra sitt sätt att se på världen och nå ny och djupare förståelse. Även 

Kroksmark (2006) menar att lärande utgår från tidigare erfarenheter. Han 

beskriver lärande som en grundläggande förändringsprocess som utgörs av 

”skillnad som blir skillnad” (a.a. s. 1).  Med detta menar han att då människan 

erfar en skillnad visar den sig som en kvalitativ förändring
42

 i innehållet av det 

                                                        
41 Tillvarons befintlighet är, enligt Heidegger (1927/1992), att människan är kastad in i 

världen och därifrån gör människan utkast. Befintligheten är förutom denna kastad-

kastadhet också stämd, vilket innebär att befintligheten är i en stämning. Stämningen gör 

det uppenbart hur det står till med människan. 
42 Kroksmark utgår från en fenomenografisk syn på lärandet (Marton, Dahlgren, Svensson 

& Säljö, 1979), som han anser har sin teoretiska grund i livsvärldsteorin. Den 

fenomenografiska förståelsen av lärande redovisas i kapitel V. 
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som erfars. Med detta som grund förstås lärande som en förändring av 

förståelse. 

Lärandet och reflexion 

Ekebergh (2007) menar att reflexion
43

 är navet i lärandet. Enligt Husserl 

(1907/1989) kan medvetandet genom reflexion göra sig självt till objekt och 

bli föremål för reflexion, vilket kan förstås som självreflexion (Bengtsson, 

2001). Självreflexionen kommer till stånd genom att medvetandet riktas mot 

sig självt, vilket kan beskrivas som en distansering till sig själv och som en 

förlångsammad förståelseprocess. På detta sätt kan människan bli mer 

medveten om sig själv och världen. Bengtsson (1998) benämner detta som den 

egentliga reflexionen. Enligt Ekebergh (2004b) är reflexionen något som sker 

här och nu, men som också kan riktas bakåt eller framåt i tiden. Denna 

möjlighet innebär att människan kan styra över vad som ska vara föremål för 

reflexionen. Gadamer (2003) menar att människans största frihet är att hon kan 

tänka och välja vad hon reflekterar över. Han anser att detta innebär en 

grundläggande egenskap av att vara människa.  

 

Inom den pedagogiska traditionen beskrivs reflexion enligt Bengtsson (1995), 

Molander (1996) och Ekebergh (2007) ofta som en kognitiv och lösryckt 

företeelse, där fokus allt för ofta läggs på tekniken. Ur ett livsvärldsteoretiskt 

perspektiv (Ekebergh, 2001, 2007) inbegrips förutom människans tänkande, 

också hennes känslor, erfarenheter, förkroppsligade minnen och handlande i 

världen i reflexionen. Reflexion innebär en bearbetning av det erfarna i 

relation till tidigare erfarenheter och gör det möjligt att utifrån olika perspektiv 

upptäcka variationer av mening. Reflexion är en kognitiv företeelse men dess 

innehåll är därmed långt ifrån enbart kognitivt. 

 

Reflexionen och lärande beskrivs av Ekebergh (2001) som en rörelse, där 

människan genom reflexionen når en djupare insikt och förståelse. 

Reflexionens rörelse kan förstås som pendling mellan integration och 

desintegration
44

. Då rörelsen går mot integration skapas mening och 

begriplighet och en helhet bildas. Desintegration uppstår vid komplexa 

lärandesituationer, till exempel då människan drabbas av en allvarlig sjukdom. 

Desintegration kan i samband med sjukdom beskrivas som kaos och splittring 

av det som tidigare var en begriplig meningsfull helhet. Lärandet som rörelse 

följer inga givna mönster utan desintegration och integration avlöser varandra 

                                                        
43För en utredning av begreppet reflexion hänvisas till Ekebergs avhandling (Ekebergh, 

2001). 
44 Termen integration infördes av filosofen Hebert Spencer på 1880-talet, inom bland annat 

utvecklingslära.  Integration omfattar två skeenden, ett samlande och ett upplösande. Dessa 

ska inte ses som varandras motsatser utan utgör tillsammans en helhet (Eriksson, 

1989/2000). 
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och det krävs av den lärande att stå ut i kaoset för att en ny förståelse ska ske. 

Desintegration kan på så vis förstås som det kaos som följer då individens 

förståelse inte räcker till. Integration är frukten av att en ny förståelse har skett 

och att en ny begriplig helhet har nåtts, personen har utvecklat en ny 

förståelsehorisont. Denna rörelse mellan integration och desintegration förstås 

här som en del i lärandeprocessen.  

Lärande och dialektik 

Förståelsesökande bygger enligt Gadamer (1997) inte på metodik utan på 

dialektik
45

. Dialogen är, enligt Gadamer och även Heidegger
46

 (1927/1992), en 

grundform för mänsklig existens och förståelse. Det gäller förståelse mellan 

människor men också av företeelser, av texter och ting i världen. Den 

sokratiska dialogen är ett speciellt sätt att föra samtal på. Målet med den 

sokratiska dialogen
47

 är att förlösa kunskaper som deltagarna redan har, även 

om de inte vet att de har dessa. Dialogen, som går ut på att ställa frågor, kan på 

detta vis förstås som hjälp till reflexion. Dialogen är, enligt Molander (1996), 

en form av reflexion och kan ses som den viktigaste delen i allt lärande. 

Dialektiken kräver öppenhet, det vill säga människan bör alltid ställa sig 

frågan: är det si eller så? Enligt Gadamer (1997) bör det vara frågorna och inte 

svaren som är i fokus då något ska förstås. Frågandet måste enligt honom ske i 

sann anda av att vilja veta, att vara öppen för att öka förståelsen och för att 

förstå något annat. För detta krävs en öppenhet för en eventuell kunskapsbrist 

och en vilja att riskera att tidigare förståelse förändras av de svar som erhålls. 

Risktagandet är en förutsättning för att kunna upptäcka och lära något nytt. 

Lärandet kan därmed förstås som en krävande aktivitet som kräver både mod 

och vilja. Gadamer beskriver detta som att öppna sina horisonter, där den 

naturliga inställningen utmanas och där fördomar sätts i rörelse. 

 

Avgörande ställningstagande i avhandlingen är att lärande sker under hela 

livet, att samtliga aspekter av livsvärlden finns med och påverkar lärandet på 

ett mer eller mindre uttalat sätt. Lärande sker mer eller mindre medvetet. 

Lärande är såväl en förståelseprocess som är mer kognitiv, som ett 

förkroppsligande av erfarenheter av mer fysisk och känslomässig art. Lärandet 

involverar hela människan, hennes tankar, känslor och erfarenheter. Allt 

lärande utgår från personens tidigare erfarenheter och förståelse. Vidare anses 

                                                        
45 Termen dialektik har sitt ursprung i grekiskan och betyder konsten att diskutera. Då 

argument ställs mot argument, kommer nya insikter till stånd.  
46 Talet är, enligt Heidegger (1927/1992), artikulation av förståeligheten och befintligheten. 

Hörandet är väsentligt för talet. Tillvaron hör eftersom den förstår. Då människor talar med 

och lyssnar på varandra växer medvaron med andra fram.   
47 Den sokratiska dialogen härstammar från Sokrates och Platon, och är en symbol på ett 

sanningssökande genom ett ständigt kritiskt frågande i syfte att förlösa kunskap, se vidare i 

Molander (1996). 
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handlande, reflexion och dialog vara betydelsefullt för människors lärande. 

Lärandet sker enskilt, men stöds av samvaron med andra människor. Lärandet 

innebär att människan öppnar sin förståelsehorisont och förstår något på ett 

nytt sätt. Genom den levda kroppen får människan förmåga att tänka och 

handla annorlunda. 

Sammanfattning 

Som följd av det vårdvetenskapliga perspektivet förstås människan i 

föreliggande avhandling som en odelbar helhet, och människans hälsa är i 

fokus för såväl vårdande som för föreliggande forskning.  

 

De ontologiska och epistemologiska antagandena utgår från livsvärldsteori, 

vilket ger en syn på människan som en levd kropp. Den levda kroppen är 

fysisk, psykisk och existentiell på en och samma gång. Människan är tänkande, 

kännande, upplevande och handlande. Människan är så att säga sin kropp. 

Människan är inkastad i världen och gör utkast utifrån sin faktiska situation. 

På så vis är människans liv både bestämt och obestämt. Människans liv får sin 

mening av vetskapen om att livet är ändligt. Människan lever sitt liv som aktiv 

agent tillsammans med andra människor. Människan är ombesörjande och 

kunskapssökande då hon vill sköta om, begripa och förstå livet. Då människan 

drabbas av långvarig sjukdom förändras kroppen och därmed också tillgången 

till världen. De erfarenheter människan gör genom att leva med långvarig 

sjukdom anses i denna forskning vara möjligheter till lärande. För att få 

tillgång till dessa erfarenheter krävs att människan förstås i sin naturliga 

inställning till världen som intentional och oreflekterad, vilket kräver en ansats 

som möter individen i den komplexa verklighet där människan lever, handlar 

och lär. En sådan ansats försöker möta den levda erfarenheten och med hjälp 

av dialog sätta igång en reflexion som leder till att erfarenheter blir 

explicitgjorda. 

 

Livsvärldsteorin utgör också grunden för synen på lärandet i avhandlingen. 

Lärandet ses som en komplex företeelse som involverar hela människan. 

Lärandet är en förkroppsligad förståelseprocess av tankar, erfarenheter och 

känslor. Lärandet innebär en förändring som stöds med hjälp av reflexion och 

dialog. 

  



Kapitel 4
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FORSKNINGSÖVERSIKT OM PATIENTERS 

LÄRANDE I VÅRDEN 

Avsikten med detta kapitel är att beskriva forskningsläget inom området 

patienters lärande i vården, och att visa på hur föreliggande avhandling med en 

uttalad livsvärldsansats kan bidra till kunskapsutveckling om lärandet i att leva 

med långvarig sjukdom. Forskningsöversikten presenteras här under 

rubrikerna patientundervisning och patienters lärande. Med 

patientundervisning avses här den aktivitet som i vården syftar till att stödja 

patienters lärande. Det är också inom detta område som de flesta studier inom 

området patienters lärande i vården är publicerade. Översikten syftar till att ge 

en beskrivning av vad aktuell forskning visar beträffande vanligt 

förekommande begrepp och teorier samt hur forskningen har utvecklats inom 

området. Forskningsområdet patienters lärande är betydligt mindre i omfång 

och innefattar patienters lärande, men också hur vårdare i olika 

undervisningssituationer lär av patienter och i arbete med patientsimulatorer. 

Här redovisas dock endast forskning som är inriktad på patienters lärande.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Patientundervisning 

Patientundervisning
48

 innebär mer än att ge information och instruktioner. 

Patientundervisning
49

 är en planerad och målstyrd aktivitet som syftar till att 

förbättra patienters möjlighet att nå hälsa. Enligt Hoving, Visser, Mullen och 

van den Borne (2010) har patientundervisning sin begynnelse i den 

hälsobefrämjande vården. Patientundervisningen har utvecklats från att enbart 

ha bestått av information till att mer och mer involvera patienten i en 

undervisningssituation. I en undervisningssituation finns, enligt Marton och 

Booth (2000), ett avsiktligt mål att försöka åstadkomma en förändring hos en 

                                                        
48 För utförlig beskrivning av patientundervisning hänvisas till Fribergs avhandling (2001). 
49 En del forskare (Klang, Björvell, Berglund, Sundstedt & Clyne, 1998) gör skillnad mellan 

begreppen patientundervisning och patientutbildning, och menar att patientutbildning avser 

en mer klassrumslik undervisningssituation. I denna avhandling görs inte denna uppdelning. 
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annan person. Enligt Kroksmark (1997) är undervisning ett redskap som 

innehåller ett tydligt och medvetet val av innehåll och metoder.  

 

Patientundervisningens mål är, enligt Loring (1996), att förbättra patientens 

hälsobeteende och hälsostatus. En metasyntes (Cooper, Booth, Fear & Gill, 

2001) av tolv metaanalyser av forskning om undervisning till patienter med 

långvarig sjukdom, visar att förändring av vanor var de vanligaste målen för 

undervisningen. Enligt Wingard (2005) är målet att nå varaktiga förändringar. 

Detta sker i en process där patienten ges relevanta kunskaper om sjukdom som 

leder till färdigheter i att hantera sjukdom och behandling, och möjlighet att 

fatta självständiga beslut. I forskning om patientundervisning vid långvarig 

sjukdom framträder patienters egenvård som särskilt betydelsefull (Kralik, et 

al., 2004; Pagels, 2004; Redman, 2005).   

 

Sökning
50

 i databaserna Academic Search Elite, Cinahl och Medline ger 

många träffar, se tabellen nedan. Litteratursökningen visar att artiklar och 

avhandlingar som berör patientundervisning har många olika aspekter. Bland 

annat tas organisation av vården i syfte att främja patienters egenvård upp 

(Grantham, McMillan, Dunn, Gassner & Woodcock, 2006; Johnson & 

Raterink, 2009; Redman, 2005), liksom sjuksköterskans undervisande roll 

(Macdonald, et al., 2008; Zakrisson & Hägglund, 2010). Utvärdering av 

interventioner (Newman, Steed & Mulligan, 2004; Shariff et al., 2009) utgör 

en betydande del av forskningen. De vanligaste målen för interventionerna är 

sjukdomskontroll och följsamhet till behandling (Weingarten et al., 2002). I 

forskning behandlas för- och nackdelar med individuell undervisning och 

gruppundervisning (Newman, et al., 2004; SBU-rapport, 2009). Olika teorier 

och modeller såsom exempelvis empowerment (Aujoulat, d'Hoore & 

Deccache, 2007) behandlas. 

 

Forskning om patientundervisning startade på 1970-talet (Kruger, 1990). Den 

tidiga forskningen beskrev till en början främst amerikanska och engelska 

förhållanden. Sedan mitten av 80-talet har ett antal svenska studier om 

patientundervisning publicerats. Den tidiga amrikanska och engelska 

forskningen (Redman, 1993, 2002) betonar en beteendeförändring och 

anpassning till ett nytt sätt att leva. Fokus i patientundervisningen var den 

medicinska behandlingen. Samma intention, det vill säga beteendeförändringar 

och följsamhet till behandling, tycks gälla även för svensk forskning, 

                                                        
50 2010-10-31 Academic Search 

Elite 

Cinahl Medline 

Patient education 4 488 36 765 65 132 

and chronic disease   183  1 202  2 818 

and chronic illness    51    199     399 
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exempelvis undervisningsprogram till patienter med övervikt (Björvell, 1985). 

Forskning om patientundervisning har varit inriktad på formell undervisning, 

framför allt i grupp vid olika sjukdomstillstånd, som vid cancer (Grahn, 1996), 

vid kronisk njursvikt (Klang, 1997) och kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(Pettersson, Gardulf, Nordstrom, Svanberg-Johnsson & Bylin, 1999). 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion har studerats av flera forskare (Gedda, 

2001; Zakrisson & Hägglund, 2010; Öhman, 2003). Det finns också studier där 

båda parter, det vill säga patienter och sjuksköterskor, har studerats (Friberg, 

2001; Opdahl, 1996). Fribergs och Opdahls forskning skiljer sig från övrig 

forskning genom att ha fokus på den informella undervisningen och lärandet 

som sker i vården. Den skandinaviska forskningen om patientundervisning har 

ökat på senare tid. Ökningen har enligt Pilhammar-Andersson (2007) skett i 

samma takt som de ekonomiska ramarna för sjukvården har minskat. 

 

Att patientundervisning ska vara effektiv har flera aspekter. Dessa kan gälla 

patientens välbefinnande och överlevnad, men också kostnadseffektivitet ur 

hälso- och sjukvårdens perspektiv. Mätning av effekter av olika pedagogiska 

interventioner har varit föremål för en rad studier inom 

patientundervisningsområdet (Drevenhorn, 2006; Tingström, 2005; Vég, 

2006). Newman, Steed och Mulligans (2004) har gjort en genomgång av 

forskning av interventionsstudier inom patientundervisningsområdet. 

Genomgången rör åren 1997–2002 och visar att interventioner riktade mot 

patienters egenvårdsförmåga vid kroniska sjukdomar har ökat under dessa år. 

De konstaterade att den teoretiska grunden för interventionen ofta är otydlig. 

Effekter av interventioner är till övervägande del mätta i biomedicinska 

värden, kroppslig funktion och symtom. Författarna förklarar den starka 

betoningen på mätbara effekter till att randomiserade kontrollerade studier är 

golden standard inom vetenskapssamhället. De varnar för att den så starka 

betoningen på mätbara effekter leder till att följsamhetsproblematiken
51

 

förstärks.  

 

Patientundervisning ges enskilt eller i grupp, vilket kan tänkas ha olika 

effekter. Enskild undervisning ger möjligheter till att individanpassa innehållet 

och metoden. Gruppundervisning ger möjligheter till delande av erfarenheter 

och upplevelsen av att inte vara ensam om sina problem. En forskningsöversikt 

genomförd av SBU (2009) visar att gruppundervisning är effektivast på lång 

sikt då det gäller sänkt HBa1c
52

. Översikten efterlyser flera studier som utöver 

sänkta biomedicinska värden också väver in livskvalitetsaspekter i patienters 

lärande. Även om gruppundervisning bedöms kostnadseffektiv, finns det 

                                                        
51 Se kapitel II. 
52 HBa1c är ett blodprov som ger en genomsnittsvärde av blodsockret under de senaste fyra 

till sex veckorna. HBa1c anses ge en bättre bild av den faktiska blodsockerhalten än vad 

enstaka blodsockervärden ger. 
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studier som talar mot gruppundervisning. Det är enligt Hansson Scherman 

(2002) inte säkert att personer med samma diagnos har samma behov av 

kunskap. Dessutom kan patienter ha olika lärstilar
53

 (Boyde et al., 2009), vilket 

medför att information och undervisning måste vara individanpassad för att 

svara upp mot behovet. Newman m.fl. (2004) menar dock att det vore 

värdefullt att studera vilka teorier som bäst stödjer lärandet för personer inom 

olika sjukdomsgrupper. Ett livsvärldsperspektiv stödjer såväl individuell 

undervisning som gruppundervisning, då lärandet anses ske individuellt men 

kan stödjas av relationen till andra. Ett livsvärldsperspektiv är inte förenligt 

med uppfattningen om att en grupp patienter har samma lärandebehov och 

lärstil.   

 

Fribergs (2001) studier av pedagogiska möten i vården visar att en stor del av 

den undervisning som sker på vårdavdelningar är informell. Hon beskriver de 

pedagogiska mötena som möten på olika planhalvor där oro, underläge och 

utanförskap blir konsekvenser av mötet. I dessa möten hinner inte patienten 

formulera frågor. Vidare upplever de att information undanhålls och de känner 

sig bemötta som inkompetenta. Friberg visar också på möten på samma 
planhalva. Det är möten där en dialog mellan patient och vårdare uppstår. 

Frukten av dessa möten är delaktighet, trygghet och en känsla av att vara 

förberedd. Något som i sin tur leder till en känsla av att ha kontroll och 

förståelse för situationen och beredskap att handla. Det finns således mycket 

att vinna på att skapa goda möten mellan patient och vårdare. Friberg och 

Hansson Scherman (2005) menar att patienter och vårdare visserligen har olika 

kunskaper om sjukdomen men att dessa kunskaper är lika värda, och föreslår 

en modell för patientundervisning som de kallar att följas och låta sig följas. 

De menar att det finns lärandemöjligheter för både patienten och vårdaren i ett 

möte. På detta vis kan förutsättningar för delaktighet skapas. 

 

I patientundervisning används ett flertal teorier och modeller
54

. I den forskning 

som beskriver vilka modeller som används, framträder framför allt modeller 

som syftar till att förändra patienters vanor. Enligt Ruderfelt och Axelsson 

(2004) är Health belief model, Social learning theory, Transtheoretical model 
of health behavior change särskilt framträdande. Health belief model anses av 

Bellamy (2004) vara den flitigast använda modellen i diabetesundervisning. 

Modellen är utvecklad av socialpsykologer på 1950-talet, och syftar till att öka 

patientens förståelse för sjukdomen och till att patienten ska upptäcka 

fördelarna med att förändra sitt beteende. Inom diabetesvården är förutom 

Health belief model, även Orems egenvårdsteori vanligt förekommande 

                                                        
53 Se under rubriken patienters lärande. 
54 Här görs endast en kort orientering i olika teorier och begrepp av betydelse för 

patientundervisning. Syftet med detta är att styrka den problematisering som görs i detta 

kapitel. 



43 

(Ruderfelt & Axelsson, 2004). Orems egenvårdsteori används förutom vid 

undervisning till patienter med diabetes, även vid undervisning till patienter 

med andra långvariga sjukdomar (Pagels, 2004). Målet med teorin är att hjälpa 

patienter till självständighet genom att tydliggöra det egna ansvaret. 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som på senare tid
55

 har 

utvecklats inom psykologin. Metoden har rötter i kognitiv beteendeterapi 

(Miller & Taylor, 2002). Metoden är inriktad på att finna patientens egen 

motivation till att förändra sitt beteende. Metoden har vunnit gehör framför allt 

inom den förebyggande vården. 

 

Förutom de ovan nämnda teorierna används teorin om coping, vilket är en 

psykologisk teori utvecklad av Lazarus och Folkman (1984). Enligt Lazarus 

och Folkman bedömer individen kognitivt varje stimulus som irrelevant, 

neutralt eller hotfullt. Denna bedömning benämns coping och de åtgärder 

individen vidtar för att hantera stimuli benämns copingstrategier. 

Copingstrategierna är, enligt Lazarus och Folkman, antingen 

problemfokuserade
56

, vilket innebär att personen på ett aktivt sätt försöker lösa 

problemet, eller emotionsfokuserade
57

, vilket innebär att personen försöker 

ändra på sin inställning till problemet. Forskning inom 

patientundervisningsområdet beskriver copingstrategier vid exempelvis 

långvariga hjärtbesvär (Nahlén & Saboonchi, 2010) och långvarig smärta 

(Leyshon, 2009). Forskning om patienters copingstrategier används framförallt 

för att öka förståelsen för patienters olika sätt att hantera en sjukdom och för 

att kunna mäta och se om det med utbildning går att påverka en persons 

copingstrategier (Larsson, 2007). Dessutom används Antonovskys (1991) 

salutogenetiska teori, vilket är en sociologisk teori som i stället för att fokusera 

på sjukdom fokuserar på hälsa. Känsla av sammanhang (KASAM) är 

människans uppfattning av hur livet ter sig ifråga om att vara begripligt, 

hanterbart och meningsfullt
58

. Centralt i denna modell är att mäta vilken grad 

av KASAM en person har. En person med låg grad av KASAM anses behöva 

mer stöd än en person med högt KASAM. Antonowsky menar att valet av 

                                                        
55 Tekniken utvecklades av Miller under 1980–1990- talet i syfte att hjälpa personer med 

missbruksproblem. 
56 Problemfokuserad coping innebär aktiva försök att lösa problem genom att definiera 

problemet, söka alternativa lösningar, värdera handlingsalternativ, bestämma sig för ett 

handlingssätt och handla utifrån det. 
57 Emotionsfokuserad coping innebär förändrad inställning till problemet, såsom 

undvikande, minimering eller distansering. 
58 För utveckling av vårt KASAM är generella motståndsresurser (GMR) betydelsefulla. 

Med detta menar Antonovsky (1991) alla de krav man upplever och som man inte 

omedelbart kan adaptera till. Han skiljer på tre olika typer av stressorer: kroniska, viktiga 

livshändelser och dagsaktuella förtretligheter. KASAM är enligt Antonovsky relativt stabilt 

i vuxen ålder. 
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copingstrategier är beroende på hur individen ser på sin KASAM. I 

patientundervisningssammanhang används denna teori för att mäta och stärka 

en persons KASAM, för att exempelvis hantera mentala hälsoproblem 

(Langeland et al., 2006), långvariga hjärtproblem (Nahlén & Saboonchi, 2010) 

eller långvarig njursjukdom (Harwood, Wilson, Locking-Cusolito, Sontrop & 

Spittal, 2009). 

 

Förutom olika teorier och modeller för patientundervisning, framträder olika 

begrepp av betydelse för synen på patientundervisningen. Ett sådant begrepp 

är bemyndigande (empowerment), vilket kan förstås som att vårdaren genom 

att dela med sig av sina kunskaper till patienten överför makt till patienten 

(Falk-Rafael, 2001). En risk med begreppet är att det kan tolkas som att 

ansvaret för sjukdom och behandling helt och hållet förs över till patienten. 

Björvell (2001) menar dock att vårdpersonalens sjukdomsfokusering minskar 

och att patientens egna resurser lyfts fram då personalen arbetar efter 

empowermentbegreppet. Aujoulat, d'Hoore och Deccache (2007) har 

analyserat 55 artiklar om hur termen empowerment har använts i relation till 

vård och undervisning av patienter med långvarig sjukdom. De har funnit att 

det ofta saknas en teoretisk grund för vad som avses med empowerment. De 

har dock funnit att målet för vården inte ska sättas av vårdare, eller utifrån 

sjukdomen eller behandlingen, utan att det ska diskuteras med varje enskild 

patient i relation till dennes situation och livsmål. Begreppet empowerment har 

sitt ursprung inom sociologisk vetenskap (Kuokkanen & Leino-Kilpi, 2000). 

Ett annat begrepp som förekommer är frigörande (emancipation), vilket även 

det är ett sociologiskt begrepp. Den frigörande pedagogiken (Freire, 1972) har 

utgått från att ge förtryckta människor mer makt genom att deras kunskaper 

ökar. Begreppet relaterar till empowermentbegreppet (Redman, 2002), då båda 

hävdar att kunskap är makt som leder till frihet i beslutsfattande. Ytterligare ett 

begrepp som förekommer är möjliggörande (enabling), vilket beskrivs av 

Stamler (1996) som att hjälpa en patient att förvärva resurser, förmåga och 

möjligheter att utföra en uppgift på det sätt patienten själv vill. Numera 

används begreppet också för att beskriva teknikens möjliggörande av kontakt 

mellan patienter och vårdare (Nilsson, Skär & Söderberg, 2010). 

 

Modeller och begrepp kan vara till hjälp för att lyfta fram, diskutera och 

förändra synsätt i vården. Exempelvis ter sig innebörden av 

empowermentbegreppet användbart som motvikt till den problematik som 

finns i följsamhetsbegreppet
59

. Patientundervisningen får olika innehåll och 

mål beroende på vilket begrepp som är i fokus för vårdarna. Det är till exempel 

stor skillnad på om målet för undervisningen är följsamhet till behandlingen 

eller om målet är att patienten själv ska ta ansvar och fatta egna beslut, såsom 

avses med empowermentbegreppet. Utan ett livsvärldsteoretiskt perspektiv i 

                                                        
59 Se avsnittet om rätten till information och delaktighet, kapitel II. 
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patientundervisningen finns det risk för att vårdarna mer fokuserar på en 

modell eller ett begrepp än att de är följsamma mot den enskilde patienten. 

Patienters lärande 

Forskning som tar sin utgångspunkt i och som beskriver patienters lärande, är 

mer sparsam än den som beskriver patientundervisning. Detta syns inte minst i 

skillnaden vid databassökning
60

, exempelvis ger patient education i Cinahl 

36 765 träffar och patient learning 341 träffar.  Den beskrivna problematiken, 

att patientundervisningen inte utgår från patienters lärande, får stöd av en 

omfattande forskningsgenomgång genomförd av Svensk sjuksköterskeförening 

(2007). Forskningsgenomgången omfattar 340 vetenskapliga artiklar. 

Slutsatserna från denna är att vårdpersonal tycks vara fångade i ett 

behavioristiskt tänkande. De interventioner som genomförs, utvärderas genom 

faktakontroll och genom att kontrollera om patienten följer de givna råden. 

Studier som tar sin utgångspunkt i patienters lärande, och som studerar 

lärandeprocesser, är alltså sparsamt förekommande
61

. I sammanställningen 

efterfrågas även studier som har ett filosofiskt perspektiv på patienters lärande, 

vilket anses vara nödvändigt för att förstå den komplexitet som lärande och 

undervisning innebär. Ovanstående ligger därmed i linje med och motiverar 

ytterligare avhandlingens perspektiv och mål. 

 

Forskning om patienters lärande vid långvarig sjukdom beskriver patienters 

olika lärstilar (Boyde, et al., 2009), vad informationen ska innehålla (Boyde, et 

al., 2009; Myers & Pellino, 2009), hinder för patienters lärande (Boyde, et al., 

2009; Hernandez, Rupnow, Currie, Procious & Adams, 2003) och patienters 

aktiva delaktighet (Zubialde, Eubank & Fink, 2007). Lärandet vid långvarig 

sjukdom behandlar lärande i interaktion med andra patienter (Lawton & 

Rankin, 2010) och i interaktion med familjen (Friesen, Pepler & Hunter, 

2002). Studier om patienters lärande behandlar också hur vårdare lär av 

patienter med långvarig sjukdom (Mann et al., 2009; Wamsley, Dubowitz, 

Kohli, Cooke & O'Brien, 2009) och av patientsimulator (Parker & Myrick, 

2010). Nedan redovisas forskning som är inriktad på patienters lärande ur 

                                                        
60 2010-10-31 Academic Search 

Elite 

Cinahl Medline 

Patient learning 450 341 621 

and chronic disease 8 6 18 

and chronic illness 6 4 2 

 
61 En slutsatts som även Leino-Klipi (2011) drog efter en omfattande forskningsgenomgång 

presenterad vid The State of Science of Patient Education and Learning – a multi-

professional conference for researchers and practitioners. 
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följande aspekter: information och lärandebehov, lärstilar, sammanhangets 

betydelse, hur patienter tänker om sjukdom och hälsa samt lärande som 

process och som ett kroppsligt lärande. 

 

Den forskning som beskriver patienters lärande handlar till viss del om 

informations- och lärandebehov (Carlson, Ivnik, Dierkhising, O'Byrne & 

Vickers, 2006). Patientundervisningens innehåll ska enligt deras studie framför 

allt fokusera på överlevnadskunskap, men också innehålla anatomi och 

fysiologi, sjukdomskontroll, livsstils- och psykologiska frågor. Boyde (2009) 

beskriver hinder för patienters lärande, såsom att informationen inte är relevant 

för personen, är motsägelsefull och att vårdare inte delar med sig av sin 

kunskap. Hindren kan också bero på patientens tillstånd och förmåga att lära 

sig (Boyde, et al., 2009; Hernandez, et al., 2003). Myers och Pellino (2009) 

konstaterar att patienter lär på olika sätt och har olika behov av information. 

Resultatet av deras studie är att patienter som ska genomgå 

organtransplantation får en dvd med information.   

 

Patienters lärstilar
62

 har studerats i relation till olika sjukdomsdiagnoser. 

Exempelvis så lär sig patienter med hjärtsjukdom främst om hjärtsjukdom 

(Boyde, et al., 2009) genom att leva med sjukdomen och genom att läsa 

informationsmaterial. De flesta patienter med långvarig lungsjukdom (Carlson, 

et al., 2006) visade lära sig bäst i ”face-to-face”-möten i strukturerade 

utbildningsprogram och genom att se på videoband. 

 

Forskning visar att patienter lär sig i sammanhang med andra människor. 

Exempelvis lär sig patienter som vistas på sjukhus genom att berätta för 

varandra om sina erfarenheter av sjukdom och livet (Album, 1995; Friberg, 

2005; Watson-Gegeo, 2005). Kvinnor som drabbats av bröstcancer (Rager, 

2004), patienter med hjärtsjukdom (Tingström, 2005) och patienter med 

diabetes (Lawton & Rankin, 2010) lärde sig själva mycket genom att dela 

erfarenheter med andra i samma situation. Zubialde, Eubank och Fink (2007) 

anser att patienters delaktighet i vården måste öka och det är genom ett ökat 

samarbete mellan vårdare och patienter som patienter med långvarig sjukdom 

kan nå bättre egenvårdsstrategier.  

 

                                                        
62 Begreppet lärstilar härstammar från USA och är från 1970-talet. Det utvecklades för att 

hitta andra förklaringar än människans intelligens till varför människor lär på olika sätt 

(Illeris, 2001/2007). Kolb beskriver detta utifrån fyra element i en lärocirkel, konkret 

upplevelse, reflekterande observation, abstrakt begreppsbildande och aktivt 

experimenterande. Boström (1998) beskriver lärstilar som visuella, auditiva, taktila och 

kinestetiska. 
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Hur personen själv tänker om sjukdom har visat sig vara viktig. Exempelvis 

har Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) visat att vad personer med 

diabetes själva tror om sin sjukdom, diagnos och framtid har betydelse för hur 

de kan integrera och hantera sjukdomen i sina liv, och hur de i mötet med 

vårdarna ska kunna planera en meningsfull vård. Audulv, Asplund och 

Nordberg (2010) har kommit fram till att personens tankar om eget ansvar för 

sjukdomen har stor betydelse för hur personen lyckas med sin egenvård. 

Hansson Scherman, Dahlgren och Löwhagen (2002) har visat att personer med 

astma/allergi har 14 olika uppfattningar om varför sjukdom uppkommer, vad 

sjukdom är och vad den leder till. Resultatet visar att efter åtta år med 

besvären, distanserar sig patienterna från det medicinska perspektivet och 

finner egna vägar för att tänka om och hantera sjukdomen. Berntsson (2001) 

beskriver hur lärandet påverkas av det som personer som nyligen blivit blinda, 

uppfattar som meningsfullt. Berntsson beskriver lärandet i fyra dimensioner; 

det kroppsligt situerade, det sociala, det reflexiva och det erfarenhetsbaserade. 

Därmed visar hon att lärandet är en komplex företeelse, en företeelse som inte 

kan reduceras till en aspekt. 

 

Lärande som process beskrivs i relation till ett tidsligt förlopp och till 

kroppsligt lärande. Lärandet som en tidslig process är framförallt beskriven vid 

cancersjukdom. Krook (2007) redogör för lärandet som ett tidsligt förlopp från 

diagnos till bokslut. Lärandet delas in i katalog, dialog och analog. Det 

kataloga lärandet handlar om införskaffande av kunskaper om sjukdom, 

prognos och behandling. Det dialoga lärandet sker i samspel med vårdare och 

det analoga lärandet symboliserar patientens individuella bearbetning och 

införlivande av kunskap. Krooks forskning har fokus på hur livsåskådning och 

lärande inverkar på hur personer som lever med palliativ cancer hanterar sina 

liv. Friberg och Öhlén (2007) har studerat hur en patient med obotlig cancer 

söker efter kunskap och förståelse i slutet av livet. Deras resultat beskrivs i tre 

faser: det stabila skedet, vändpunkten och väntan. De menar att det är 

konfrontationen med den existentiella osäkerheten som leder till vändpunkten.  

 

Heggdal (2003) beskriver lärandet vid långvarig sjukdom som ett kroppsligt 
lärande. Lärandet sker enligt henne i en process från ovisshet och flykt från 

den sjuka kroppen och förlust av livsgnista, till kroppsligt lärande och slutligen 

integrering av kroppskunskap i livet som då öppnar sig för nya möjligheter. 

Flera forskare (Berndtsson, 2001; Friberg, 2003; Hansson Scherman, 1994; 

Heggdal, 2003) betonar de egna erfarenheterna som grund för lärandet och 

menar att lärandet inte kan separeras från individens livssammanhang.  

 

I redovisad forskning kan utläsas att patienters lärande till skillnad mot 

patientundervisning inte har varit ett prioriterat område. Ett växande intresse 

för patienters lärande kan dock noteras. Det är sparsamt med teorier om 
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lärandet som har sin grund i ett vårdvetenskapligt och livsvärldsteoretiskt 

perspektiv. 

Sammanfattning 

Det finns ett stort antal forskningsprojekt som beskriver patientundervisning 

och problematiken kring denna. I tidigare kapitel (II) har det framkommit att 

patienter och vårdare har olika perspektiv på sjukdom och på vad som ska 

läras. Patientundervisningen som erbjuds utgår oftast från vårdarnas perspektiv 

och är av normativ karaktär. Patienter som inte följer råden riskerar att 

skuldbeläggas och ses som icke följsamma. Dessutom finns en överhängande 

risk att patienter utestängs från sin egen hälsoprocess, vilket innebär att 

patienterna inte ges möjlighet att vara delaktiga i den vård som ges och som 

hälso- och sjukvårdslagen föreskriver.   

 

I detta kapitel framkommer att förhållandevis stor del av forskningen om 

patientundervisning har varit inriktad på effekter av olika utbildningsprogram. 

De utbildningsprogram som varit föremål för studier har vilat på en annan 

vetenskaplig grund än vårdvetenskap, och i synnerhet saknas ett 

livsvärldsdidaktiskt perspektiv. Forskning om patienters lärande beskriver vad 

patienter med olika sjukdomsdiagnoser har för lärande behov och lärstilar. 

Med ett livsvärldsperspektiv förefaller det inte vara relevant att anta att en viss 

grupp patienter har samma lärstil och/eller lärandebehov. Sammanhangets 

betydelse för lärandet, liksom hur patienter tänker om sjukdom, har 

synliggjorts i forskning, något som med en livsvärldsansats anses 

betydelsefullt för att förstå lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Lärande 

som tidslig process är lättare att förstå vid cancersjukdom än vid livet med 

långvarig sjukdom. Långvarig sjukdom har tidigare beskrivits som en 

oavslutad händelse, och i relation till det så måste lärandeprocessen också, 

enligt min mening, ses som en ständigt pågående process. Inga studier som 

beskriver lärande i förhållande till en ständigt pågående process i det dagliga 

livet med sjukdom har funnits. Däremot finns det några studier som betonar 

patienters erfarenheter som grund för lärandet, vilket också föreliggande 

avhandling gör. Forskning om patienters lärande är överlag sparsam. För att 

formulera adekvata forskningsfrågor och komma åt lärande i en djupare 

bemärkelse, och för att förstå patienten i sitt levda sammanhang, har det 

ansetts nödvändigt att utreda begreppet och företeelsen lärande innan en 

intervjustudie om patienters lärande genomförs.  

  



Kapitel 5
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LÄRANDE SOM BEGREPP OCH FÖRETEELSE  

Den forskningsgenomgång som presenterats i det tidigare avsnittet visar att 

relativt lite forskning har ägnats åt patienters lärande. Därför görs i detta 

avsnitt en fördjupning i begreppet och företeelsen lärande. Att utreda detta har 

även ansetts nödvändigt för att öppna upp för olika sätt att förstå lärande, 

vilket har betydelse för att kunna formulera forskningsfrågor och komma åt 

lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Detta kapitel kan därmed förstås 

som en förstudie till avhandlingens empiriska studie. Lärande är en komplex 

och vanligt förekommande företeelse, som kan förstås och beskrivas på olika 

sätt. I föreliggande kapitel presenteras lärande som begrepp utifrån en 

semantisk analys och en empirisk studie av lärandet som företeelse i 

människors vardagsliv. Dessutom redovisas lärande utifrån 

pedagogisk/didaktisk teoribildning och lärande i vårdvetenskapligt kontext. 
Hela detta avsnitt ska ses som en sammanhållen fördjupning av lärande som 

begrepp och företeelse. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Lärande som begrepp 

Lärande är ett ofta använt ord, ett ord där betydelsen tas för given. Genom att 

göra en begreppsanalys (Walker & Avant, 1994) kan begrepp som är vaga och 

tvetydiga klargöras, liksom begrepp som används så ofta att deras betydelse 

blivit oklar. Säljö (2005) säger att ”lärandet är osynligt och svårt att observera 

och få syn på. Det är svårt att se och veta när det exakt händer” (a.a. s. 16). En 

analys av ett begrepp kan hjälpa till att klargöra, och det blir därmed lättare att 

studera begreppet. Inom vårdvetenskaplig forskning görs begreppsanalyser i 

syfte att analysera och bestämma begrepp ur såväl ett ontologiskt som ett 

kontextuellt perspektiv. Dessa analyser utgör en del av den vårdvetenskapliga 

grundforskningen
63

 (Nåden & Eriksson, 2003). Att göra en begreppsanalys 

som utgår från ordböcker kan tyckas vara ett avsteg från avhandlingens 

livsvärldsperspektiv. Asp och Fagerberg (2005) har dock visat på möjligheten 

att inom vårdvetenskap arbeta med begreppsanalyser ur ett 

                                                        
63 En tradition som har sina rötter vid Åbo akademi, institutionen för vårdvetenskap och 

som Eriksson (2010) ytterligare befäster. 
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livsvärldsperspektiv. De beskriver analysen som en dialektisk process mellan 

språket och erfarenheter i livsvärlden. De tar stöd i Merleau-Pontys (1964) 

filosofi om språket, där han beskriver cirkulariteten mellan språk, mening och 

erfarenhet. Asp och Fagerbergs (2005) begreppsanalys innefattar ett 

fenomenologiskt sökande efter den oreflekterade förståelsen av ett fenomen, 

ett semantiskt sökande efter ordets historia och betydelse, och ett sökande efter 

den pragmatiska användningen av begreppet. Samtliga dessa delar återfinns i 

föreliggande begreppsanalys. Den metod för begreppsanalys som har använts i 

denna avhandling härstammar från Koorts (1975), semantiska analysmodell
64

 

men har också inspirerats av Asp och Fagerberg (2005).  

 

Koorts (1975) semantiska analysmetod omfattar momenten etymologisk och 

semantisk analys samt diskriminationsanalys. Dessutom har begreppets 

innebörder studerats, såsom Koort föreslår, i den värld vi människor lever i, 

det vill säga i en empirisk studie
65

. Till detta kommer, som tidigare nämnts, 

lärande att studeras i pedagogisk/didaktisk litteratur, för att slutligen också 

beskrivas i ett vårdvetenskapligt sammanhang. Även avhandlingens 

övergripande perspektiv, som är en livsvärldsteoretisk förståelse av lärandet, 

kommer att diskuteras.  

Ordets ursprung 

Etymologisk analys innebär en undersökning av ordets historia och ursprung 

och dess förändring över tid (Koort, 1975). Ordets betydelse och historia har 

beskrivits utifrån följande ordböcker: Svensk etymologisk ordbok (Hellquist, 

1980), som utkom första gången 1922, Nationalencyklopedins ordbok (1996) 

och nätversionen NEO (2007), Svenska Akademiens ordbok, utgiven från år 

1521 och nätversionen (SAOB) av densamma. 

 

Enligt Svensk etymologisk ordbok (Hellquist, 1980) kommer verbet lära från 

fornsvenska læra, lära och lära sig. Samma förklaring om ordets ursprung ges i 

Nationalencyklopedins ordbok (2007). Ordet lära har använts före år 1520 

med samma betydelse som i dag. Ordet lära jämförs med lärjunge och lärling. 

Lärjunge är en person som ansluter sig till eller håller på att tillägna sig viss 

lära eller metod. Lärande sker med eller utan undervisning. Lärjunge är 

synonymt med elev, vars starkaste betydelse ges från texter om Jesus och hans 

lärjungar. Ordet lärjunge används ännu i dag, men i en försvagad form i ordet 

skolelev. Lärling är en ung person som går i lära hos en hantverkare, gesäll 

eller mästare. Lära heter på isländska lǽra, på danska lǽre och på tyska lehren. 

I engelskan finns två ord för verbet lära, nämligen lära ut ”teach” och lära sig 

”learn”.  

                                                        
64 Koorts begreppsanalys är den metod som Nåden och Eriksson (2003) hänvisar till. 
65 Se lärande som företeelse längre fram i kapitlet.  
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Ordets betydelse 
Utifrån den semantiska analysen betyder66 lära att förmedla kunskaper eller 
färdigheter till någon så att en viss kompetens eller färdighet uppnås. En 
särskild betydelse av lära är att nå insikter som kan jämföras med fullständigt 
tillägnande. Ordet ges även betydelsen av att uppfostra någon genom att hota. 
Lära betyder också att avlära, det vill säga att sluta göra något. Ordet har en 
mer aktiv betydelse i att skaffa sig själv kunskaper och färdigheter men också 
en mer passiv betydelse i att tillägna sig en vana. Lära har även en betydelse i 
att genom erfarenhet inse något. Lärande anses vara något som pågår hela 

Albihn, 2006, s. 631). I Svenska Akademiens ordbok, (SAOB, 1942) 
framkommer också betydelsen av att förkunna Guds ord. Synonymer till ordet 
lära redovisas i en synonymtablå (bilaga 1). I analysen framstår två skilda 
aspekter av termen lära, nämligen lära sig och lära ut. Utifrån synonymtablån 
har en figur över synonymerna till lära skapats (figur 1). I figuren presenteras 
de vanligaste synonymerna överst. 

 
Figur 1: Synonymer till lära uppdelat i lära sig och lära ut. 
                                                        
66 Semantisk analys innebär analys av språkliga uttryck eller symbolers betydelse (Koort, 
1975). Huvudsyftet är att fastställa begreppets plats i en semantisk struktur, vilket 
underlättar tolkningen av begreppets betydelse (Eriksson, 1992). Den semantiska analysen 
startade i en ordboksanalys över begreppets synonymer, vilka ordnades i en synonymtablå 
(bilaga 1). Då två mycket lika synonymer fanns slogs dessa ihop, vilket också framgår av 
tabellen. Till denna analys användes sju ordböcker från Svenska Akademiens ordbok 
(SAOB) som har sitt ursprung från 1942 till ordböcker och webbversioner av 
synonymlexikon som är daterade till 2007. Svenska Akademiens ordböcker visade sig ha 
samma innehåll som den webbpublicerade versionen publicerad 2007-04-22, så de två 
ursprungliga kolumnerna i synonymtablån slogs samman till en. Till denna analys är det 
verbet att lära som har analyserats.  
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Ordets relationer 

En diskriminationsanalys
67

 är en analys över de närbesläktade begreppen i 

syfte att få fram kännetecken och diskriminerande kännetecken till begreppet 

(Eriksson, 1992). Begreppets relationer har sammanställts i en 

diskriminationsmatris (bilaga 2). I denna matris visas ord som har bindning 

med verbet lära. Utifrån matrisen är ett diskriminationsparadigm upprättat och 

kan studeras i bilaga 3. I paradigmet visas de samband som finns mellan ordet 

lära och de utvalda synonymerna. I den etymologiska och semantiska analysen 

har två huvudsakliga inriktningar av lära framkommit, dels i betydelsen lära 

ut och dels i betydelsen lära sig. Dessa två inriktningar stärks av 

diskriminationsanalysen som visar att lära har starkast bindningar med 

synonymerna undervisa, uppfostra, handleda, erfara, tillägna och inhämta. 

Diskriminationsparadigmet visar på samma mönster, det vill säga att det finns 

en sida som handlar om att lära sig och en om att lära ut.  På lära sig-sidan 

finns orden erfara, tillägna, inhämta, inse och öva. Öva visar sig dock ha mer 

beröring med delen lära ut av begreppet än vad tidigare analys visat, det vill 

säga öva eller träna någon i något. På lära ut-sidan finns orden undervisa, 

uppfostra, handleda, utbilda, visa och förkunna. 

                                                        
67 Vid en diskriminationsanalys bildar de olika medlemmarna, det vill säga de närbesläktade 

begreppen, en begreppsfamilj. Begreppen ställs i relation till varandra i ett 

diskriminationsparadigm, där samstämmigheten mellan begreppen (synonymitetsgraden) 

räknas ut. Diskriminationsanalysen delas in i en matrisfas, en paradigmfas och en 

tolkningsfas. I matrisfasen sammanfattas ordböckernas synonymer i en 

diskriminationsmatris (bilaga 2). Av diskriminationsmatrisen kan utläsas hur många av 

ordböckerna som har med begreppet som synonym. Från synonymtablån över verbet att 

lära valdes femton synonymer ut för det fortsatta analysarbetet. De synonymer som valdes 

ut förekom som synonym till lära i mer än två ordböcker. Begrepp som var sammansatta, 

med flera ord, uteslöts. För att få ett så rikt material som möjligt användes till denna analys 

ytterligare tre synonymordböcker, dessa är: Nya stora synonymordboken (Strömberg, 

1998), Svenska språkets synonymer (Dalin, 1971), samt Bernces nya synonymordbok 

(Liungman & Liungman, 1988). Resultatet sammanställdes i en diskriminationsmatris som 

visar vilka ord som hade bindning med ordet lära. I paradigmfasen räknas den procentuella 

samstämmigheten, eller synonymitetsgraden, fram (Koort, 1975) för varje synonym som 

ingår i begreppsfamiljen (anges med en procentsiffra). (Synonymitetsgraden = antal 

befintliga bindningar gånger 100 delat med antal möjliga bindningar). Därefter ställs 

medlemmarna i familjen upp i ett diskriminationsparadigm (bilaga 3). I 

diskriminationsparadigmet visas sambandet som finns mellan begreppet lära och de utvalda 

synonymerna (medlemmarna i begreppsfamiljen). Synonymitetsgraden åskådliggörs i 

paradigmet genom procentsiffrorna, vid pilarna, vilka visar styrkan på sambandet mellan 

begreppen. För varje synonym i figuren finns några undersynonymer. Dessa valdes från 

www.synonymer.se. För dessa undersynonymer har varken synonymtablåer eller 

beräkningar gjorts. 
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Sammanfattning av lärande som begrepp 

I analysen av begreppet lärande har två dimensioner framträtt. Dessa är lära ut 
och lära sig. Lära ut betyder att undervisa, visa och utbilda någon annan. I 

detta är innebörden att någon med viss kompetens, erfarenhet, insikt ska 

förmedla kunskap till någon annan. Som medel används undervisning, 

handledning, information, predikan och uppfostran. I många av synonymerna 

finns en innebörd i att det är den som har kunskapen som lär ut, som till och 

med har rätt att ge den lärande en avhyvling eller upptuktelse, allt i syfte att få 

den lärande att inse vikten av att ta till sig det som läraren säger. Lära sig har 

en annan betydelse än lära ut. Här handlar det om att individen själv är aktiv i 

att inhämta kunskap. Det sker genom erfarenhet och insikt. Här ligger orden 

reflexion och förstå nära, men de berörs inte i de ordböcker som denna analys 

bygger på. Lära sig handlar också om att lägga sig till med en vana, vilket kan 

ske såväl aktivt som passivt. Andra mer aktiva synonymer är öva, träna och 

studera.  Till lära sig-dimensionen av lärande hör att lära känna sig själv och 

även att lära känna andra människor. Lärandet anses ha skett då kunskapen är 

införlivad och erhållen av individen. 

 
Lärandet som begrepp framstår som: 

 en undervisande del som ger legitimitet att uppfostra andra 

 en aktiv kunskapsinhämtande del som ger egna insikter och 

färdigheter 

 ett oreflekterat tillägnande av en vana 

 

En semantisk analys baseras inte på människors erfarenhet och skiljer sig 

därför från forskning som tar sin utgångspunkt i livsvärldsteorin.  Dock är 

ordböcker skrivna av människor och kan på så vis förstås som nedtecknade 

mänskliga erfarenheter. Framträdande i denna analys är att termer som är 

centrala i livsvärldsteorin, som reflexion och förändring, inte finns med som 

synonymer till verbet lära. För att nå en fördjupad förståelse av lärande har 

företeelsen lärande studerats empiriskt i människors vardagsliv, utan att vara 

kopplad till långvarig sjukdom. 

Lärande som företeelse 

Med avhandlingens kunskapsteoretiska ansats är företeelsen lärandet ett 

fenomen, och benämns lärande i vardagslivet. De teoretiska 

ställningstagandena för denna studie
68

 finns i kapitel III och de metodologiska 

ställningstagandena för denna empiriska del i begreppsanalysen återfinns i 

                                                        
68 Studien skall ses som en förstudie, se avhandlingens design i kapitel VI. 
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kapitel VI. Resultatet bygger på 17 skrivna berättelser
69

 från elva informanter
70

 

(15–70 år). Skrivna berättelser anses vara en användbar metod för att på ett 

enkelt sätt få tillgång till informanternas erfarenheter (Dahlberg, 1997; 

Ekebergh, 2001; Giorgi, 1985). Analysen av berättelserna har varit 

innebördssökande (Dahlberg, et al., 2008). I resultatredovisningen återfinns 

citat. Citat används för att konkretisera och kontextualisera de presenterade 

innebörderna. Längre citat är indragna från marginalen, skrivna med mindre 

teckenstorlek. Citat i texten är markerade med ” ”. Då text utlämnats från 

citatet är det markerat med […]. 

 

Lärande i vardagslivet presenteras i följande innebördselement: lärandet är 

dubbelsidigt, lärandet innebär utveckling och växt, lärandet drivs av 

nyfikenhet och vilja, lärandet kräver ett aktivt arbete, lärandet påverkas och 

styrs av känslor.  

Lärande är dubbelsidigt  

Lärandet i vardagslivet är dubbelsidigt i den mening att samtidigt som 

individer lär ut så lär de sig själva. Lärande innebär att lära i enskildhet men 

också i gemenskap med andra. Lärande sker av såväl lyckade som mindre 

lyckade försök till att lära. Lärandets dubbelsidighet framträder även i att 

lärande förutsätter såväl utmaning som trygghet. Lärandet beskrivs vidare som 

mer eller mindre medvetet. Lärandets dubbelsidighet ska dock förstås som en 

pendlande rörelse där alla nyanser förekommer.  

 

Att lära sig själv innebär utmaning av de egna kunskaperna, där individen 

testar sitt kunnande i olika situationer och därmed medvetandegör sitt 

kunskapsbehov. Lärandets dubbelsidighet visar sig i en situation där en person 

först på egen hand lär sig använda datorn: 

                                                        
69 Enlig Giorgi (1985) ska skrivna berättelser präglas av en fri och berättande stil och de bör 

vara så konkreta och detaljrika som möjligt om de ska bli till en rik kunskapskälla. 

Nackdelen med skrivna berättelser är att forskaren inte får samma möjligheter som vid 

intervjuer att fördjupa och klarlägga vissa aspekter av fenomenet. Giorgi rekommenderar 

därför att berättelserna kompletteras med samtal. I föreliggande studie ställdes vid två 

tillfällen fördjupande frågor till informanterna. 
70 Informanterna har rekryterats via kollegors bekanta. Målet var ett så brett urval av 

personer som möjligt i fråga om ålder, yrke och kön i syfte att få ett variationsrikt 

datamaterial. Berättelserna bestod av tio lära sig- och sju lära ut-situationer. Berättelserna 

handlar om att lära sig köra moped, köra bil, baka bullar, äta glutenfri kost, skriva maskin, 

lära sig ett mer professionellt förhållningssätt i arbetet, att stanna upp och våga vara kvar i 

en svår situation, använda almanackan i mobiltelefonen, använda dator samt att rida in en 

häst. Lära ut-situationerna handlar om att lära sina barnbarn handarbeta, lära sin kusin 

matematik, lära en skolklass geometri, lära kollegor en arbetsuppgift, lära sitt barn köra 

moped, lära sin hund att sitta och att lära en patient att ta sina mediciner. 
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En dag när jag var själv hemma tog jag fram introduktionsboken och följde den från 

punkt till punkt. Det här var ju roligt, jag kanske kan lära mig! Efter ett tag köpte jag 

mig en ny bok om datorkunskap som var lite mer utförligt förklarad för mig. […] 

Efter ett tag fick jag erbjudande genom facket att vara med i en datakurs för 

nybörjare. Skulle jag våga gå med, ja det gjorde jag. 

 

Glädjen över att ha klarat av någonting själv ger ökat självförtroende och mod 

att fortsätta utmana sitt lärande. Det enskilda lärandet övergår i situationen till 

en möjlighet till lärande i gemenskap med andra. I situationen blir även en 

annan aspekt av lärandets dubbelsidighet tydlig.  Personen som själv håller på 

att lära sig får tillfälle att lära andra personer. Att lära ut synliggör och befäster 

här det egna lärandet: 

 

Vi började från grunden och döm om min förvåning när en hel del av gruppen inte 

visste hur man öppnade datorn, det hade ju jag läst mig till. Min osäkerhet blev 

mindre och mindre, tänk att JAG kunde hjälpa dessa välutbildade människor! 

 

Förtroende att lära någon annan något medför en utmaning av den egna 

kunskapen men också förmågan att lära ut. På så vis möjliggörs ett eget 

lärande för personen som lär ut. Genom reflexion över situationen blir 

personen medveten om sin förmåga att lära ut, vilket syns i följande citat: 

 

Även fast jag inte känner att jag är så bra på att lära ut så funkade stunden med Lars 

[kusinen] bra. Jag tror det beror mycket på att han var insatt i vad vi höll på med och 

att han verkligen ville lära sig det jag visade. Det kändes kul att lära ut på det sättet 

och jag tror att båda fick något ut av den lilla stunden vi tillbringade tillsammans 

[…] Man lär sig att lära ut, jag trodde inte jag var så bra på det men man lär sig ju. 

 

Lärandets dubbelsidighet visar sig i att det sker både av ett lyckat men också 

ett mindre lyckat resultat, ”man lär av sina misstag”. Ett lärande som sker via 

misslyckande kräver reflexion över de gjorda erfarenheterna för att 

synliggöras. Ett misslyckande kan ses som en möjlighet till ytterligare träning 

och möjlighet till att lära mer. För att lära av sina misstag krävs en trygghet i 

sig själv eller stöd och uppmuntran från andra. Hur detta sker framträder i 

citatet nedan: 

 

Misslyckande gjorde att jag reflekterade över vad som hade blivit fel och jag sög i 

mig av tipsen jag fick. Visst har jag misslyckats efter detta men jag vet i grunden att 

jag kan och kan dra slutsatser av var i processen det blev fel. 

 

Lärande sker såväl medvetet som mer omedvetet, vilket framkommer tydligt i 

de olika situationerna. Det lärande som framträder tydligast är avgränsade 

aktiviteter. Aktiviteter som den lärande startar för att lära sig något och som på 
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ett självutvärderande sätt visar sig i att ny kunskap har uppnåtts. Exempel på 

detta är att lära sig köra bil. Resultatet är tydligt i att få körkort. Det lärandet 

som inte visar sig lika tydligt kräver reflexion för att framträda, vilket visar sig 

i citatet nedan:  

 

Att lära är något jag gör hela livet, varje dag. Det går inte en dag utan att jag lär mig 

något nytt […] Jag kanske inte inser det genast, men när jag reflekterar och 

analyserar det jag mött, finns det nästan alltid någon ny lärdom som jag tar med mig 

i mitt ”livsbagage”. 

Lärande innebär utveckling och växt 

Lärande innebär att vara i utveckling och växa som människa. Lärandet ger en 

ökad självkänsla och bidrar till självständigheten. För att växa och utvecklas 

krävs att den lärande stannar upp och synliggör de erfarenheter som gjorts. 

Annars riskeras det medvetna lärandet, som bygger på förståelse för 

kunskapen om sig själv och andra, att gå förlorad. Lärandet beskrivs av 

informanterna som en insikt, vilket skapar behov och motivation för att 

fördjupa sina kunskaper med målet att fortsätta växa som människa, vilket 

framträder i följande citat: 

 

Jag kände stolthet över att jag bemästrat en svår situation och även tacksamhet mot 

min kropp som inte givit vika när jag som bäst behövde den. Jag visste att det inte 

skulle bli lika svårt nästa gång även om jag även då skulle behöva vara fullt 

koncentrerad på uppgiften och fast besluten att inte ge upp. 

 

Det är genom att klara av något nytt som glädjen över att ha lyckats och 

utvecklats infinner sig. Även om lärandet sker i livets helhet, så är det denna 

avgränsning som möjliggör upplevelsen av att ha lärt sig något. Glädjen över 

att ha lyckats erhålls genom beröm och bekräftelse av andra eller från sig själv, 

vilket framträder i citatet nedan: 

 

Även om man inte är bäst på saker så kan man faktiskt klara dem och när man väl 

har gjort det så känner man sig så stolt, man blir mer stolt om någon säger åt en att 

man har varit duktig. 

 

Att ett lärande har skett bekräftas genom att kunskaperna testas i olika 

situationer eller genom att personen klarar av prov som andra har utformat. På 

detta sätt upplever personen att en utveckling och växt har skett. Att ha lärt sig 

något innebär att en ny förståelse har nåtts och att kunskapen sitter i kroppen, 

vilket framkommer i följande citat: 

  

Stoltheten var stor och känslan av att veta hur man gör infann sig raskt då jag insåg 

att också jag kunde! […] Jag har lärt mig från grunden och att kunskapen inte bara 
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finns på pappret, det måste också till erfarenhet för att nå ett bra resultat. En god 

gemenskap har bidragit till ljusa minnen av det jag lärde mig. 

 

Att hjälpa andra att växa och utvecklas innebär att ge akt på och lita på andras 

förmåga och att våga utmana den. Målet för undervisningen handlar inte enbart 

om att lära ut en specifik företeelse, utan innefattar även att utveckla den 

lärandes mod och självinsikt.  

Lärande drivs av nyfikenhet och vilja  

Lärandets nav utgörs av en vilja att lära, med målet att nå självständighet. 

Genom att utmana sig själv, eller genom yttre utmaningar, skapas inspiration 

och motivation för lärandet. En annan sporre för lärandet är att kunskapen kan 

användas i flera situationer och att lärandet innebär förmåga att göra något till 

glädje för andra och för sig själv. Insikten om vad som händer om de givna 

råden inte följs motiverar också till lärande. En variation av lärandets drivkraft 

innebär att lära sig för att andra ställer krav på att inhämta ny kunskap, och att 

förändra sitt arbetssätt, vilket visar sig i citatet nedan: 

 

När jag varit på mitt nya jobb i cirka sex månader ville de som jag jobbade ihop 

med att jag skulle skicka kallelser till möten med mera i MS Outlook. Övriga i 

gruppen använde elektronisk almanacka. Jag använde en vanlig Filofax där jag 

antecknade mina möten.  

 

Lärande förutsätter att intresse och vilja till lärande finns. Att lära ut innefattar 

att motivera till lärande genom att väcka och ” fånga deras intresse”. Att skapa 

intresse för lärandet beskrivs även som att hitta och möta den lärande på rätt 

nivå, och att utmana den lärandes förståelse. Genom att ställa frågor och visa 

intresse för hur den lärande kan använda sig av kunskapen i olika situationer, 

frambringas viljan att lära. Det handlar om att ”kittla deras nyfikenhet”, att 

vara uppmärksam på när intresse och vilja finns, och att underhålla detta. ”Det 

gäller att smida medan järnet är varmt”. Det handlar vidare om att inte ta död 

på lusten att lära genom att vara för petig i sina krav, utan att anpassa kraven 

och berömmet efter den lärandes förutsättningar, vilket en informant som lär 

sina barnbarn att handarbeta visar på: ”Nästa sak jag ville lära dem var att 

sticka. Det blev mindre lyckat, det var svårt att låta bli att påpeka om de hade 

tappat en maska.” 

 

Genom att få pröva på uppgifter skapas lust till ytterligare kunskapssökande. 

Ibland behövs tid för att viljan och lusten ska infinna sig. Genom att få distans 

till misslyckade försök återkommer suget över att lära mer för att lyckas. 

Misslyckandet kan i sig göra att personen blir mer mottaglig för andras råd, 

och mer aktiv i att själv söka efter kunskap. Det kan vara råd som det tidigare 

har varit svårt att lyssna till innan insikten om svårigheten i uppgiften har nåtts, 

vilket kommer till uttryck på följande vis: 
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Jag minns att jag försökte ett antal gånger men gav sedan upp ett tag, efter att ha 

känt att tiden var onödig att lägga på sådant som ändå inte blev bra. Efter ett tag så 

återkom dock tanken, att det vore konstigt om inte jag skulle klara det […] Jag 

bestämde mig för konsultation hos experten, mamma. 

 

Genom utmaningar lockas den lärande in i de krafter som finns i viljan att lära. 

Utmaningar som lockar till lärande spänner från rimliga att klara av till att de 

upplevs på gränsen till omöjligt. Viljan till lärandet innefattar att göra det som 

tar emot och känns omöjligt, med insikt i att annars missa något i livet som är 

av betydelse för en. 

Lärande kräver ett aktivt arbete  

Lärande innebär ett aktivt arbete för både den lärande och den som lär ut. 

Lärande är en aktivitet som förutsätter vilja, inlevelseförmåga och engagemang 

med en strävan att lyckas lära sig eller lära någon annan något. Genom 

utmaning och testning av kunskaper och färdigheter i olika miljöer, och genom 

stegvis ökning av svårighetsgraden sker lärandet. Det aktiva arbetet i lärandet 

innebär ett sökande, prövande och aktivt tränande där hela kroppen involveras.  

 

Genom aktivt sökande för att hitta den lärandes nivå skapas förutsättningar för 

att anpassa svårigheten i uppgiften som ska läras ut. Detta sker genom att 

frågor ställs och uppgifter testas. Det handlar om att börja med det lätta och 

sedan med hjälp av fantasi och inlevelseförmåga höja svårigheterna så att 

lusten att lära hålls vid liv. Att lära ut innebär att inte ta över, utan enbart att 

hjälpa till med det som den lärande behöver ha hjälp med, det vill säga att låta 

den lärande vara aktiv, vilket illustreras i följande citat: 

  

Jag tror att han hade kunnat klara av det mesta själv om han hade ansträngt sig lite 

extra. Därför kändes det som att jag inte behövde ingripa allt för mycket, utan mera 

vara med och hjälpa till för att han skulle känna sig mer säker i det han gjorde. Det 

förekom dock tillfällen där jag fick beskriva och förklara. 

 

Vidare krävs ett aktivt arbete för att göra allmän information till personlig 

användbar kunskap. ”Jag upplever att jag fick information men att jag fått vara 

ganska aktiv själv för att få den anpassad för mig och mitt liv”. Det aktiva 

arbetet medför här att information testats i olika situationer så att den till slut 

blir personlig kunskap. 

 

Om uppgifterna uppfattas som för lätta riskerar det aktiva arbetet och 

engagemanget att avta eller att helt utebli. Avtagande respekt för uppgiften, 

med övermod och minskad skärpa, är andra följder av för små utmaningar. 

Genom att ge akt på hur uppgiften tas emot, i relation till att stegvis öka 
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svårigheterna, hålls intresset för lärandet vid liv, vilket blir synligt i en 

övningskörningssituation: 

 

Vi åkte så en stund, jag svängde och min självsäkerhet växte, jag tyckte att det här 

var ju enkelt, blev lite våghalsig, trodde nog att jag var färdiglärd i och med detta. 

Hon sa till mig att köra till en viss plats på planen och stanna där, jag hade svårt 

med att beräkna stoppsträckan och jag kom till insikt om att jag nog inte kunde allt 

ändå. 

 

Lärande skildras också som ett aktivt arbete då ett problem uppstått som 

individen vill förstå och lära sig hantera. Ett aktivt kunskapssökande startas. 

Sökandet sker efter litteratur som kan förklara och därmed hjälpa den lärande 

till förståelse och kunskaper som sedan kan tillämpas. Ett aktivt 

kunskapssökande sker även genom att söka upp en person som besitter den 

kunskap som eftersöks och be personen berätta och visa. Genom att själv få 

pröva på det som man vill lära sig, erhålls en känsla och förståelse för vad 

förmågan innebär och motivation att lära mer, vilket visar sig i följande 

situation: 

  

Jag bestämde mig för konsultation hos experten mamma. Vi diskuterade bullbak 

över en kopp kaffe, jag frågade om alla detaljer och ingen fråga var för dum, fick 

alla de där tipsen om rätt temperatur i köket, jästid och framför allt om att hälla upp 

mjölet så att inte degen skulle bli för stabbig. Jag minns speciellt att mamma sa till 

mig att du måste lära dig att se på degen, i det ögonblick den släpper bunken, ”hellre 

för lite än för mycket mjöl”, hörde jag flera gånger under kaffestunden. Jag tog 

tacksamt emot alla tips men vis av skadan så ville jag vara med nästa gång hon 

bakade. Vi bakade tillsammans. 

 

För att lära genom erfarenhet krävs ett aktivt granskande av sig själv och sitt 

handlande i relation till andra människor. Det är genom denna medvetna 

granskning, som man lär sig om beteende, relationer och reaktioner, vilket 

beskrivs som en annan nyans av kunskap, som är svårare och inte lika självklar 

att bli medveten om. 

Lärandet påverkas och styrs av känslor 

Känslorna är ständigt närvarande i lärandet. De utgör en kraftkälla för lärandet 

men kan också vara ett hinder och spela personen ett spratt. I lärandet finns en 

oro för att misslyckas att lära sig själv eller att lära någon annan något. Flera 

misslyckade försök kan leda till att individen ger upp och tvivlar på sin 

förmåga. Oron framträder och förstärks i nya främmande situationer, och 

känslan av att vara ute på hal is kan infinna sig. 

  

Jag vet att jag tänkte att jag kanske skulle misslyckas […] men jag visste också att 

det inte fanns någon återvändo … 
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För att möjliggöra lärande krävs det att personen vågar utmana tvivlet på sin 

förmåga och ge sig i kast med nya, främmande situationer. Det krävs vidare att 

personen orkar hålla ut i situationen. Genom att mobilisera mod erhålls 

möjligheten att prova något nytt, även om det känns oöverkomligt. Det handlar 

om att inte låta känslorna stå i vägen för lärandet, utan låta dem vara en 

drivkraft. Känsla av lycka infinner sig då individen har klarat av en utmaning 

och därmed lärt sig något nytt. Det beskrivs som ”en porlande känsla genom 

kroppen av lycka”. Lyckokänslan skapar mod till att våga utmana sig själv och 

sitt lärande ännu mer.  

 

Känslorna måste tillåtas och tas tillvara i lärandet. Ibland behövs tid för 

bearbetning av känslorna, så att de inte står i vägen för att ta itu med 

situationen. Känslor beskrivs också som betydelsefullt och nödvändigt innehåll 

för att lärande ska nås. Det handlar om att involvera hela människan och 

hennes känslor och reaktioner inför det som ska läras. Av den som lär ut krävs 

en medvetenhet om hur lätt det är att påverkas och styras av känslor. 

Oreflekterat påverkar känslorna så att fokus tappas på situationen och på den 

lärande personen. Känslorna i lärandet kräver distans till, reflexion över och 

mod till att handla för att inte tillåtas att spela ett spratt, vilket framkommer på 

följande sätt: 

 

Det jag lärt mig av denna händelse är att jag ska försöka särskilja mina känslor och 

inta ett mer professionellt förhållningssätt till de personer jag möter […]. Att jag 

bättre ska lyssna in kroppsspråk och den enskildes känslor och upplevelser. 

 

Den som lär ut måste vara trygg med uppgiften, denna trygghet skaffas genom 

att repetera och testa uppgiften så att den rätta känslan finns. ”För att kunna 

lära ut var jag tvungen att provköra lite själv för att känna mig för”. Genom att 

experten tror på och visar novisen förtroende skapas trygghet för den lärande 

vilket också är nödvändig i utmanandet. ”... det är klart att du kan, det kommer 

med tiden, det lovar jag”. 

 

Lärande ger trygghet och är samtidigt en förutsättning för lärandet. Känslan av 

att vara trygg i situationen skapar förmåga att se, lyssna, känna av och därmed 

upptäcka mer. Trygghet hjälper därmed till att öppna upp för lärandet. 

Trygghet i situationen gör det lättare att ta ställning, fatta beslut och handla, 

vilket i sin tur stärker personens självkänsla. ”Jag kände mig trygg i den 

situation som var, och det var tryggheten i situationen som gav mig modet att 

vara tydlig”. 

 

En otrygg miljö, stress, tidspress och känslan av att inte duga eller inte bli 

lyssnad på utgör hinder för lärandet. Trygghet skapas i ett lugnt och tillåtande 

klimat, där ett ömsesidigt lyssnande på varandra finns och där inga frågor är 
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för dumma. Det trygga klimatet beskrivs medföra att ”sinnen var helt öppna 

för att ta in ny kunskap”. Genom att ge beröm och visa tilltro till den lärande, 

förhöjs tryggheten och tron på den egna förmågan. Detta kan i sin tur främja 

modet att vara i den utmanande och på så vis otrygga situationen som lärandet 

beskrivs som. 

Sammanfattning av lärandet som företeelse 

Av analysen framkommer att livet innehåller många tillfällen till lärande. Men 

för att människan ska ta tillvara dessa tillfällen och lära sig något, måste hon 

vara i en dynamisk rörelse där hon utmanar sina tidigare kunskaper och tvivel 

på sig själv. Nyfikenhet, intresse och mod möjliggör ett utträde ur den 

naturliga inställningen. Detta sker med hjälp av reflexion, och är 

förutsättningar för ett mer medvetet lärande. Osäkerheten och tvivlet, liksom 

vetgirigheten och strävan efter att vara i utveckling, är lärandets drivkrafter. 

Lärandet förutsätter närvaro i situationen, och dess närande miljö är trygghet 

och gemenskap. I lärandet är känslorna ständigt närvarande och de utgör på 

samma gång både en drivkraft och ett hot för lärandet. Att vara lärande innebär 

att vara i en rörelse mot målet, att utvecklas och växa som människa. I denna 

rörelse sker en pendling mellan å ena sidan osäkerhet och tvivel och å andra 

sidan glädje och tillfredställelse över att ha lyckats. I lärandets rörelse finns 

och behövs både mod, kraft och energi. Lärandets rörelse innefattar också en 

balansgång mellan utmaning och trygghet. Lärandet är således dubbelsidigt. 

Det innefattar både att lära sig själv och att lära andra. Förtroendet att lära ut 

innebär en utmaning av den egna kunskapen och de didaktiska skickligheterna 

där reflexion och kritisk granskning av den egna rollen i andras lärande 

synliggörs. Att lära ut innebär att vara närvarande i lärandets rörelse med ett 

pendlande fokus på var den lärande befinner sig, hur lärandet sker och på den 

egna rollen i relation till de uppsatta målen. 

 

Lärande som företeelse kännetecknande av:  

 en dubbelhet, att lära sig själv och att lära ut till andra personer  

 en samtidighet, det vill säga samtidigt som personer lär ut så lär 

de sig själva  

 en vilja och nyfikenhet som driver lärandet eller lockas fram för 

att möjliggöra lärande  

 en växt och utveckling och då ofta i mer än vad som har varit 

själva syftet  

 en utmaning i kunskaper och i hantering av känslor  

 en avgränsning i upplevelsen av att ha lärt sig något 

 

Lärandets komplexitet och dubbelsidighet framträder tydligt då det studeras 

med ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. Lärandet är frivilligt och avgränsat, och 

drivs av nyfikenhet och vilja till utveckling. Lärandet i vardagslivet kan dock 
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antas ha andra förutsättningar än vad lärandet i att leva med långvarig sjukdom 

har. 

Lärande utifrån pedagogiska teorier  

Utredningen av lärande utifrån pedagogiska/didaktiska teorier
71

 är också en del 

av det arbete som gjorts för att öka förståelsen för lärande som begrepp och 

företeelse. Nedan redovisas teorier som har ansetts betydelsefulla för 

förståelsen av lärande utifrån avhandlingens livsvärldsteoretiska perspektiv. 

Då den syn på lärandet som utvecklats inom den fenomenografiska 

forskningen också utgår från människors erfarenheter, presenteras den mer 

utförligt. Avsnittet syftar också till att ge en ökad förståelse för avhandlingens 

kritiska hållning till tidigare teorier som använts i patientundervisning. 

Avslutningsvis introduceras kunskap som lärandets resultat liksom termen 

didaktik. 

 

Pedagogiska teorier har under olika tider influerat utvecklingen och synen på 

lärande och didaktiken. Dessa teorier har även varit styrande över hur 

kroppen
72

 uppfattas i undervisande sammanhang (Bengtsson, 1998). Under 

pedagogikämnets uppbyggnad i slutet av 1800-talet var ett naturvetenskapligt, 

medicinskt synsätt rådande. Kroppen sågs som fysiologisk och lärandet 

studerades via psykologiska experiment. Behaviorismen fick sitt genombrott i 

början på 1900-talet, och en naturalistisk kroppsuppfattning blev rådande. 

Själen ansågs, liksom kroppen, bestå av fysiska egenskaper. Behaviorismen 

förklarar en persons beteende som en respons på stimuli. Den klassiska 

betingelsen upptäcktes av Ivan Pavlo och är vidareutvecklad av Skinner 

(1968/2006), som menar att respons kan stärkas med belöningar eller dämpas 

med bestraffningar. Beteendeförändring framställs ofta som ett eftersträvsamt 

mål i patientundervisning, då den exempelvis syftar till att få människor att 

sluta röka.  

 

Under 1970-talet blev den kognitivistiska synen på lärandet dominerande. 

Lärandet blev skilt från den fysiska kroppen, vilket Bengtsson (1998) uttrycker 

som ”kroppslöst”. Målet för lärandet är att förändra människans tänkande 

(Piaget, 1972). Säljö (2000) framställer det kognitivistiska perspektivet på 

människors lärande som frukten av Descartes
73

 distinktion mellan kropp och 

intellekt.  I det kognitivistiska perspektivet förstås lärandet som en konstruktiv 

                                                        
71 För utförligare beskrivning av dessa teorier hänvisas till pedagogisk och didaktisk 

litteratur. 
72 I avhandlingens ontologiska utgångspunkter redogörs för kroppen som en subjektiv, levd 

kropp, se kapitel III. 
73 Se kapitel III, under den levda kroppen. 
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process där tänkandet och förnuftet är källor till kunskapssökandet. Ur detta 

perspektiv är motivationen till lärandet en inre process till skillnad från det 

behavioristiska perspektivet där yttre påverkan utgör lärandets motivation. 

 

Lärandeteorier som är utvecklade från humanistisk psykologi har ett 

helhetsperspektiv på människan, ett perspektiv där människan ses som mer än 

summan av delarna. Dessutom anses människans värde och självständighet 

som centralt. De humanistiska teorierna fokuserar på ”självet” och på den 

lärandes personliga utveckling (Maslow, 1970; Rogers, 1961). Molander 

(1996) kritiserar teorierna för att vara ”inåtvändande”, då de endast söker 

kunskap inom människan. De humanistiska teorierna har starkt influerat teorier 

inom patientundervisning (Engström & Petersen, 2007; Friberg, 2003), men de 

kritiseras även för att vara reduktionistiska, då de inte ser hela människan och 

dennes situation.  

 

En sociokulturell tradition på lärandet har utvecklats som efterföljare till de 

kognitivistiska teorierna (Säljö, 2000; Vygotskij, 1981). Intresset riktas mot 

människan som social varelse, och lärandet antas ske i intersubjektiva 

situationer där individen ingår (Säljö, 2000). Mening skapas i dessa situationer 

och inte i den enskilda människan. Språket ses som redskapet till att skapa 

mening. Sättet att använda ord och skapa mening anses som kunskapskälla för 

forskning om lärandet. Lärandet har generellt kommit att förknippas med 

undervisning. En uppfattning, som enligt Säljö (2000), har skapats av skolan, 

vilket innebär en tro på att undervisning föregår lärandet. I stället menar Säljö 

att lärandet är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Lärandet finns enligt 

honom i varje samtal, handling eller händelse och är något som människor tar 

med sig någonting ifrån till framtida situationer. Han skriver: ”Lärandet är med 

andra ord, ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte på något 

enkelt sätt kopplas till bestämda arrangemang som skola och undervisning” 

(a.a. s. 13). Att undervisning föregår lärandet är en uppfattning som vården 

förlitar sig på och som tydligt visar sig i den beskrivning som gjorts om 

patientundervisning, se kapitel IV. Väsentligt, enligt ovanstående, är att alla 

vardagliga aktiviteter i sig innehåller ett lärande, vilket har betydelse när en 

människa ska lära sig leva med en sjukdom, och då stöd för detta lärande ska 

studeras och utvecklas. Lärandet är därmed beroende av det sociala 

sammanhang som den lärande lever i och lärandet är därför både en individuell 

och en social företeelse. 

 

De teorier som nämnts ovan lyfter alla fram olika kvaliteter på lärandet 

(beteendet, tänkandet, självet, språket och kommunikationen) men ingen av 

dessa integrerar de olika kvaliteterna med varandra. Livsvärldsperspektivet, 

som används i denna avhandling, kan därför antas bidra med en vidgad syn på 

lärandet, då detta perspektiv ser hela människan i sitt sammanhang, och där 

forskningen utgår ifrån den lärandes värld. 
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Bengtsson (2005) har sedan mitten av 80-talet lett en forskningsgrupp inom 

pedagogik, som utvecklat fenomenologin som en forskningsansats baserad på 

ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. Forskning som tagit sin utgångspunkt i 

fenomenologisk livsvärldsansats är exempelvis Claesson (1999), Öhlén 

(2000), Berndtsson (2001) och Friberg (2001). Lärandet ses i denna 

forskningsansats som en komplex företeelse, som involverar hela människan 

som en subjektiv levd kropp och ligger i linje med föreliggande avhandling. 

Lärande som förändring 

Avhandlingens livsvärldsperspektiv är, som tidigare nämnts, förankrat inom 

fenomenologisk filosofi. Fenomenologi, men också fenomenografi, har 

människors erfarenhet som utgångspunkt för forskning, vilket gör den 

fenomenografiska synen på lärandet intressant i denna avhandling. 

Fenomenografin är en forskningsansats som har utvecklats av en 

forskningsgrupp ledd av professor Marton
74

 (1981). Fenomenografin utgår 

från människors erfarenhet och syftar till att beskriva kvalitativt skilda sätt att 

uppfatta företeelser på. Flera forskare har försökt att ge fenomenografin en 

teoretisk grund genom att knyta den till fenomenologi (Dahlberg, 1992; 

Kroksmark, 1987; Uljens, 1992).  Marton och Booth (2000) menar att 

fenomenografin kan ses som en gren inom och/eller som en avlägsen släkting 

till fenomenologin. De betonar att fenomenografin framför allt ska förstås som 

en empirisk vetenskap. 

 

Enligt Marton, Hounsell och Entwistle (1986/2000) är lärande en process där 

individen växer och förändrar sin syn på den omgivande verkligheten. Lärande 

definieras av Marton och Booth (2000) som en kvalitativ förändring av en 

individs sätt att se, erfara, hantera och förstå olika aspekter av världen. Som 

grund för denna definition ligger Säljös (1982) men även Giorgis (1986) 

identifiering av fem olika kvalitativa uppfattningar om vad lärande är. 

Lärandet är enligt dessa uppfattningar: 1) att utöka sina kunskaper, 2) att 

memorera och återge, 3) att tillämpa, 4) att förstå, 5) att se på något på ett 

annat sätt. Marton (1994) identifierade dessutom en sjätte uppfattning, 6) att 

förändras som människa. De tre första uppfattningarna handlar om att återge 

information medan de tre efterföljande handlar om sökande efter mening. 

Detta betyder att människor kan ha olika uppfattning om vad lärandet är, vilket 

i en undervisningssituation innebär att de lärande har olika förväntningar på 

vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska ske. 

 

Lärandet är alltid riktat mot något, det vill säga det har ett innehåll (vad), och 

det tillägnas på ett speciellt sätt (hur) (Marton & Booth, 2000). Vad och hur är 

                                                        
74 I den ursprungliga gruppen som utvecklade fenomenografin ingick förutom Marton, 

också Dahlgren, Svensson och Säljö (Marton, et al., 1979). 
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beroende av varandra och måste därmed studeras tillsammans. Marton m.fl. 

har utvecklat en variationsteori. Teorin förklarar erfarenheter och lärande 

utifrån tre bärande begrepp: urskiljning, variation och samtidighet (Marton & 

Booth, 2000; Marton & Ming, 2006; Marton & Tsui, 2004). Enligt teorin är 

mening och struktur tätt sammanlänkade i en helhet. Detta innebär att om ett 

lärande ska ske, måste en del av helheten urskiljas och undersökas men också 

sättas i relation till helheten. Variationer i sättet att förstå fenomen 

sammanhänger med hur delar urskiljs och sammanlänkas med helheten. Med 

samtidigheten avses att människan hela tiden är medveten om allting, även om 

vissa saker sätts i förgrunden och andra ställs i bakgrunden. För att lära måste 

människan alltså själv kunna kontrastera en egenskap mot något annat och se 

det i sitt sammanhang. Lärandet är på detta sätt något annat än att få 

information om något. Denna beskrivning av lärandet är viktig att ställa i 

relation till den starka tro på information som i dag genomsyrar vården. 

 

I den pedagogiska forskningen har alltför mycket forskning enligt Marton m.fl. 

(1986/2000) varit inriktad på kvantitativa studier av hur mycket studenterna lär 

och på lärarens undervisande förmåga/metoder, och mindre på vad lärandet 

innebär och hur lärandet går till utifrån den lärandes perspektiv. Liknande 

förhållanden har varit rådande inom patientundervisningen, vilket har 

redovisats i kapitel IV. Martons studier är genomförda på studenter, oftast i 

klassrumssituationer, vilket kan tänkas skilja sig från lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom, som sker i en annan miljö och under andra villkor. Dock 

kan lärandet förstås som en process i vilken personen växer, utvecklar och 

förändrar sitt sätt att se, erfara, hantera och förstå olika aspekter av världen. 

Detta innebär att lärandet som process och som tillväxt av förmågor också kan 

tillämpas på studier i lärandet i livet med långvarig sjukdom.  

Kunskap – lärandets resultat 

Lärandets resultat kan uttryckas som att utöka sin kunskap, att kunna 

memorera och återge, att kunna tillämpa kunskapen, att förstå, att se något på 

ett nytt sätt och att förändras som människa (Marton & Booth, 2000). Därmed 

är det relevant att här också kort redogöra för begreppet kunskap. Gustavsson 

(2000) beskriver kunskap som något som finns i olika former
75

 knutna till 

olika verksamheter. Detta innebär att kunskap som begrepp inte kan definieras 

entydigt. Kunskapen är enligt honom både knuten till människan och skapad 

av människan i en ständig process. Enligt Säljö (2000) är kunskap något som 

individer använder i sitt handlande i vardagen då de löser problem och hanterar 

olika situationer. Molander (1996) beskriver kunskap i handling som den 

levande kroppens kunskap. Kunskapen beskrivs vara i en ständig rörelse, i en 

växling mellan inlevelse och distans, mellan reaktion och reflexion, mellan del 

                                                        
75 Kunskapens former är enligt Gustavsson teoretisk – episteme, praktisk – techne och 

praktisk klokhet – fronesis, vilket kommer ifrån Aristoteles tankar om kunskap.  
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och helhet samt mellan kritik och tillit. Med dessa beskrivningar av innebörder 

av kunskapsbegreppet, framträder även begreppet kunskap som en komplex 

företeelse. I denna avhandling förstås begreppet kunskap som en i individen 

integrerad förståelse, en förmåga att tänka och att handla. Kunskapen är 

beroende av situation och sammanhang. Därmed kan behovet av kunskap 

tänkas förändras då en människa drabbas av och lever med långvarig sjukdom. 

Didaktik 

Didaktiken handlar om undervisningens och lärandets teori och praktik. Ordet 

didaktik härstammar från grekiska verbet didaskein. Det kan översättas dels 

som ett aktivt verb ”att undervisa”, dels som ett passivt verb ”att lära” eller ”att 

bli undervisad”, och dessutom som ett ”begrundande/mediterande” sätt, att lära 

av sig själv det vill säga, att tillägna sig (Jank & Meyer, 1997). Det finns i dag 

mer eller mindre snäva tolkningar av vad innehållet i didaktisk teori ska vara. I 

föreliggande avhandling väljs en vidare syn på ämnet där såväl lärande som 

undervisning ingår. Didaktiska teorier och modeller används vid planering av 

undervisning och lärande. Med en didaktisk modell avses en teorikonstruktion 

för analys och planering av didaktiskt handlande i undervisnings- och 

inlärningssituationer (Jank & Meyer, 1997). Didaktiken innehåller på så sätt en 

självkritisk analys. I didaktisk teori kopplas flera forskningsområden samman, 

nämligen ämnesteori, metodik och pedagogik (Westlin, 2000). I denna 

avhandling tillhör patienters lärande och vårdarnas undervisning ämnet 

vårdvetenskapens didaktik, vilket kommer att beskrivs nedan.  

 

Lärandet kan utifrån pedagogisk/didaktisk teoribildning sammanfattas som: 

 fokuserande på olika kvaliteter, såsom beteendet, tänkandet, 

självet, språket och kommunikationen  

 kognitivt inriktat 

 att den levda kroppen inte involveras  

 en individuell eller en social process 

 en process där personen växer, utvecklar och förändrar sitt sätt att 

se, erfara, hantera och förstå olika aspekter av världen  

 kräver aktivitet i handling 

 

Pedagogisk/didaktisk teori, betonar lärandet som en kognitiv akt, ofta med 

fokus på en kvalitet
76

. Utifrån ett livsvärldsperspektiv ses lärandet som en 

komplex företeelse som involverar samtliga nämnda kvaliteter av att vara 

människa. I ett livsvärldsteoretiskt perspektiv betonas dessutom den kroppsliga 

aspekten av lärandet. Med ett livsvärldsperspektiv ses lärandet som både en 

social och en individuell process. Livsvärldsperspektivet som används i denna 

                                                        
76 Se punkt 1 i den sammanfattning av lärande utifrån pedagogisk/didaktisk teoribildning 

som finns redovisad ovan. 
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avhandling kan därmed tänkas tillföra den pedagogiska/didaktiska forskningen 

en helhetssyn på lärande. 

Lärande i vårdvetenskaplig kontext  

Avhandlingen är, som tidigare framkommit, grundad i vårdvetenskap. I det 

följande klarläggs lärande inom vårdvetenskap. Inledningsvis framställas 

vårdandets centrala ide´ och lärande i relation till de i vårdvetenskapen 

centrala begreppen hälsa och lidande. Därefter redovisas livsvärldsdidaktik i 

vårdvetenskaplig kontext. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.   

 

Att lärande är en del av vårdandet har bland annat formulerats av Eriksson 

(1987), som menar att vårdandets basala idé är: 

 

att genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av 

tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag och en känsla av att vara i 

utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna 

(a.a. s. 9).  

 

Som framgår är lärandet centralt i vårdandet, vilket enligt Eriksson (1987) blir 

synligt i leken som medel för att uppnå hälsa. Leken i vårdandet kommer till 

uttryck i termer som öva, pröva, lust, skapa och önska. Leken ger möjlighet till 

lärande, som innebär en utveckling och en förändring i syfte att uppnå hälsa. 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom kan handla om att ge sig själv 

injektioner, men också om att hantera och uttrycka känslor i relation till 

sjukdom och livet i stort.  

 

Erikssons ontologiska beskrivning av hälsa och lidande består av tre nivåer: 

görandet, varandet och vardandet (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, 

Lindholm & Matilainen, 1995). Människan rör sig mellan dessa nivåer, i olika 

riktningar. När graden av integration av sjukdom och lidande i livet ökar, tilltar 

människans upplevelse av sig själv som en enhet i relation till andra. 

 

Den yttre dimensionen, görandets nivå, innebär en strävan efter att ha hälsa. 

Det handlar om att leva hälsosamt, att följa råd och rekommendationer som 

kan bedömas på ett objektivt plan (Eriksson, 1989/2000). Ohälsa upplevs här 

som problem, som något som ska åtgärdas och lösas.  Då det är yttre 

omständigheter såsom normer och värderingar som styr, är görandet på denna 

nivå inte förankrad i människan själv. Den egna kroppen kan upplevas som 

främmande och människan kan få svårt för att se sina behov och möjligheter. 

Lidande på denna nivå innebär att ha lidande (Eriksson, 1993). Människan 

drivs också här av yttre omständigheter. Om hälsa inte uppnås flyr människan 

sitt lidande genom förnekelse eller genom att döva lidandet med olika medel.  
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Nästa nivå, varande, innebär ett sökande efter hälsa i relation till sig själv, 

vilket syftar till en upplevelse av välbefinnande (Eriksson, 1989/2000). 

Människan drivs inte längre av yttre omständigheter och normer, utan förstår 

här hur allt hänger samman och strävar efter en balans i tillvaron. Att vara 

lidande på varandets nivå (Eriksson, 1994) handlar om att söka efter och att 

uppleva hälsa. Människan försöker tillfredsställa sina behov och utifrån 

situationen anpassa sina mål. På så vis skapas möjligheter att uppleva balans i 

tillvaron.  

 

Den innersta nivån, vardandet, utgår från tanken att människan är i en ständig 

tillblivelseprocess (Eriksson, 1989/2000) och har möjlighet att utveckla sig 

själv. Vardandet handlar då om att människan konfronteras med sig själv och 

sin livssituation. Människan kan här upptäcka sig själv, och utveckla sig själv 

och sina möjligheter. Vardandet handlar också om att konfronteras med det 

som är svårt, att tvingas att möta sitt lidande. Eriksson (1994) beskriver detta 

som lidandets kamp. Många människor har svårt för att kännas vid sitt lidande 

och flyr ifrån det genom att skapa distans med hjälp av olika strategier. Hur 

människor lär sig leva med långvarig sjukdom kan därmed ses som en kamp 

och en konfrontation med det som är svårt i livet, men en möjlighet att 

utvecklas som människa. Frågan är om vården kan stödja ett lärande som leder 

till denna utveckling och hur detta lärande i så fall kan stödjas. 

Livsvärldsdidaktik i vårdvetenskaplig kontext 

I den vårdvetenskapliga kontexten benämns lärandets och undervisningens 

teori och praktik för vårdvetenskapens didaktik. Vårdvetenskapens didaktik 

växte fram under 1980-talet vid Åbo akademi i Vasa, som en disciplin inom 

vårdvetenskap (Eriksson, 1985). Vårdvetenskapens didaktik vilar på samma 

ontologiska och epistemologiska ställningstagande som vårdvetenskapen för 

övrigt. Denna didaktik har framför allt varit inriktad på att stödja studenters 

och vårdares lärande i att vårda, men jag menar att den också måste kunna 

stödja patienters lärande. 

 

I den vårdvetenskapliga teoribildningen ses varje individ som unik och i någon 

mening fri att välja sitt handlingssätt och att ta ansvar för det. Friheten är dock 

situationsbunden (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 2001; Eriksson, 

1993), vilket här förstås som att människan inte väljer att få en sjukdom, men 

hon väljer hur hon lever med den. I didaktiska sammanhang utgör denna 

ambiguitet mellan begränsningar och möjligheter en viktig medvetenhet och 

en utmaning, vilket särskiljer lärandet i att leva med långvarig sjukdom från 

lärandet i vardagslivet eller inom utbildningsväsendet. I denna avhandling, 

intas en kritisk hållning till en stor del av det som i dag benämns 

patientundervisning, och som stödjer sig på andra teorier än vårdvetenskapliga. 
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Med detta som grund finner jag det angeläget att inom ramen för 

vårdvetenskap utveckla didaktiska kunskaper om patienters lärande. 

 

I vårdvetenskapen anses varje individ ha möjlighet att utvecklas med hjälp av 

sina egna resurser. Tilltro till varje människa spelar en avgörande roll för hur 

vårdaren möter patienten, och hur denne visar respekt och intresse för 

patientens unika lärande (Ekebergh, 2001; Eriksson, 1993). Med detta som 

utgångspunkt bör vårdvetenskapens didaktik, enligt Ekebergh (2001), vara 

grundad i livsvärldsteorin. Ytterligare skäl för att vårdvetenskapens didaktik 

bör utgå från livsvärldsteori är förståelsen för den sjukdomsdrabbades 

existentiella frihet och bestämdhet (Dahlberg & Segesten, 2010; Heidegger, 

1927/1992) och för att människan är en komplex och mångdimensionell 

varelse som måste ses och förstås i sitt sammanhang. Av detta följer att jag i 

fortsättningen kommer att använda benämningen vårdvetenskaplig 

livsvärldsdidaktik. 

 

Den vårdvetenskapliga didaktiken med fokus på livsvärlden inbegriper enligt 

Ekebergh (2001; 2004b; 2007) tre didaktiska grundsatser: 1) att didaktiken är 

förankrad i vårdvetenskapens substans, 2) att didaktiken bejakar reflexionens 

möjligheter att integrera vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med 

livsvärlden, 3) att didaktiken formar en relation som möjliggör en lärande 

gemenskap. Ekeberghs studier har haft studenters lärande i att vårda som 

fokus. De didaktiska utmaningarna, menar hon, ligger hos läraren i att stödja 

och vägleda studenters/vårdares reflexionsprocesser, så att de leder till en 

fördjupad förståelse av vårdandet. Jag menar, att för patienter som drabbats av 

långvarig sjukdom, handlar det i stället om att få fördjupad förståelse för hur 

sjukdom och lidande kan införlivas med livet. Detta kräver att didaktiken tar 

sin utgångspunkt i patientens värld. Didaktiken bör också ta tillvara 

reflexionens möjligheter att integrera nya kunskaper om sjukdom och 

behandling med tidigare erfarenheter, och att skapa möjligheter för en lärande 

gemenskap med vårdare och närstående.  

 

En didaktik på livsvärldsgrund är enligt Ekebergh (2004a) en taktfull didaktik. 

Det handlar om att med känslighet förstå den lärandes värld och dennes sätt att 

lära och förstå. van Manen (1993) beskriver taktfullheten som en hållning där 

uppmärksamheten är riktad mot den andre. Mötet kännetecknas av eftertanke 

där bekräftelse av den andre grundas i lyhördhet och känslighet. Taktfullhet 

växer fram i mötet och har inga givna regler, men förutsätter en medveten 

reflexion hos läraren.  

 

Med hjälp av en didaktik med utgångspunkt i livsvärldsteori och i ett etiskt 

patientperspektiv bör det finnas möjlighet att stödja människors lärande då de 

drabbats av långvarig sjukdom. Men för att kunna uttala mig om detta måste 



72 

först lärandet i att leva med långvarig sjukdom studeras utifrån människors 

erfarenheter.  

 

Lärande kan utifrån vårdvetenskaplig kontext sammanfattas med: 

 Lärande utgör en dimension av och mål för vårdandet. 

 Hälsa och lidande består av tre nivåer: görandet, varandet och 

vardandet, vilka antas ha betydelse för lärandets djup. 

 Patienten ses i sitt lärande som unik och fri att välja handlingssätt, 

men friheten är villkorad av sjukdomen och till viss del av 

situationen.  

 Begränsningar och möjligheter utgör en särskild didaktisk 

utmaning. 

 Vårdvetenskapens didaktik bör vara grundad i livsvärldsteori. 

 Didaktiken måste utgå från patientens värld. 

 Reflexion möjliggör integrering av nya kunskaper om sjukdom 

och behandling med tidigare erfarenheter och kan skapa 

möjligheter för en lärande gemenskap med vårdare och 

närstående. 

 

I den vårdvetenskapliga kontexten framträder lärandets grund i livsvärldsteorin 

som mycket relevant. Inte minst för att möta och involvera hela människan 

som levd kropp, men också för att möta den komplexitet som finns i den av 

sjukdom villkorad frihet. 

Sammanfattning 

Begreppet lärande har två dimensioner. Den ena handlar om undervisning och 

uppfostran. Den andra handlar om att lära sig själv, bland annat genom att göra 

erfarenheter i livet. I den undervisande dimensionen finns en maktposition som 

framstår som mer aktiv än det egna lärandet, då den som lär ut undervisar, 

uppfostrar och tar i upptuktelse. I lära-sig-själv-dimensionen finns aktiva delar 

som att studera, träna och öva, men också mer passiva i ett oreflekterat 

tillägnande av vanor. I människors vardagsliv är dessa två dimensioner mer 

sammanflätande och visar sig som pågående parallella processer. I lärande 

situationer lär både den som lär ut och den som ska lära sig. Båda parter är 

aktiva och lär mer än vad som är själva avsikten med situationen. I relation till 

pedagogisk/didaktisk litteratur framträder lärandet som både en individuell och 

en social process, där den lärande förändras som person. Anmärkningsvärt är 

att termen förändring, som är framträdande i teorier om lärandet, inte finns 

med som synonym term till begreppet lärande. Detsamma gäller termen 

reflexion som i vårdvetenskapens didaktik och det empiriska resultatet av 

företeelsen lärande visar sig ha stor betydelse för hur lärandet sker. Termerna 
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förändring och reflexion har i kapitlet III framställts som betydelsefulla för 

förståelsen av lärande ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. 

 

I det empiriska resultatet, av lärande som företeelse, framträder upplevelsen av 

att ha lärt sig något som betydelsefull. För att få denna upplevelse är en 

avgränsning viktig, en avgränsning som tydliggör att ett mål har nåtts. 

Lärandets potential är stor. Personerna lär sig mer än vad som är avsikten med 

själva lärsituationen. Reflexionen har en given roll i att synliggöra lärande. För 

att lärandet ska ske framstår utmaningen av sig självt, i såväl kunskaper som 

hantering av känslor, som central. Lärandet kan därmed antas vara mycket 

komplext och ska därför inte reduceras till undervisningssituationer.  

 

Pedagogiska/didaktiska teorier har främst utvecklats inom discipliner som 

skiljer sig från den vårdvetenskapliga.  Förutsättningar för patienters lärande i 

sjukvården är annorlunda än för personer i andra pedagogiska sammanhang. I 

den pedagogiska/didaktiska traditionen skildras lärandet utifrån olika 

kvaliteter, såsom beteendet, tänkandet, självet, språket och kommunikationen. 

Vidare beskrivs lärandet oftast som en kognitiv företeelse där den levda 

kroppen inte involveras i lärandet. I den fenomenografiska forskningen 

framställs emellertid lärandet som en process där personen växer, utvecklar 

och förändrar sitt sätt att se, erfara, hantera och förstå olika aspekter av 

världen. Gemensamt, med visst undantag av den semantiska analysen, är att 

lärande skildras som en aktiv handling. 

 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv utgör lärande en central dimension av 

och mål för vårdandet. Sjukdom kan utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

uppfattas som ett lidande. Människan kan i dessa situationer tänkas behöva 

stöd i att återfå hälsa och balans i livet, det vill säga lära sig leva med sjukdom. 

Inom vårdvetenskap ses patienten i sitt lärande som unik och fri att välja 

handlingssätt. En frihet som är villkorad av sjukdomen och till viss del av 

situationen. Frihetens begränsningar och möjligheter utgör en särskild 

didaktisk utmaning. Utifrån detta perspektiv är vårdvetenskapens didaktik 

grundad i livsvärldsteori. Didaktiken tar sin utgångspunkt i patientens värld 

och i denna didaktik spelar reflexionen en central roll i lärandet. Inom 

vårdvetenskapens didaktik har lärandet studerats, och didaktiska strategier 

utvecklats. Denna forskning har främst haft studenters lärande i fokus. 

Följaktligen kan det anses nödvändigt att inom vårdvetenskapens didaktik 

även utveckla kunskaper om patienters lärande. 

Reflexion och avstamp i lärande som begrepp och företeelse 

Genom detta kapitel har förståelsen för begreppet och företeelsen lärande ökat, 

och fler termer som beskriver lärandet har framträtt. Påfallande är att lärande 

vid långvarig sjukdom kan antas skilja sig från lärandet i vardagslivet och 

inom utbildningsväsendet. Påfallande är också behovet av att utveckla 
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kunskaper som fokuserar på lärande utifrån ett patientperspektiv på 

livsvärldsteoretisk grund. 

  



Kapitel 6
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METODTEORI OCH GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel görs en beskrivning av hur de epistemologiska 

ställningstagandena har omsatts i den reflekterande livsvärldsansatsen 

(Dahlberg, et al., 2008). Särskilt kommer den fenomenologiska hållningen att 

ytterligare beskrivas och konkretiseras i en öppen och tyglad hållning. Därefter 

beskrivs avhandlingens design, metod och tillvägagångssätt samt etiska 

ställningstaganden. 

Reflekterande livsvärldsforskning 

Dahlberg, Drew och Nyström (2001) har utifrån fenomenologisk filosofi på 

livsvärldsteoretisk grund
77

 utvecklat en forskningsansats, vilken benämns 

Reflective Lifeworld Research
78

 (RLR). Det övergripande målet med den 

reflekterande livsvärldsansatsen (Dahlberg, et al., 2008) är att beskriva och 

tydliggöra levd erfarenhet på ett sätt som ökar kunskaperna om människans 

existens och erfarenheter. Den reflekterande livsvärldsansatsen kännetecknas 

av att vara innebördssökande och fenomenorienterad. Genom att analysera och 

beskriva fenomenens essentiella
79

 innebörder förstås det aktuella fenomenet i 

                                                        
77 I fortsättningen kommer termen livsvärldsteori att användas i texten, i betydelsen den 

fenomenologiska filosofin på livsvärldsteoretiskgrund, som finns beskriven i kapitel III.  
78

 Den reflekterande livsvärldsansatsen beskrevs första gången år 2001. Den har efter hand 

utvecklats med en fördjupad förståelse för öppen hållning (Dahlberg & Dahlberg, 2003) 

avseende diskrepansen mellan innebördssökande och tolkande i analysen (Dahlberg & 

Dahlberg, 2004). Vidare har en utveckling skett vad gäller innebörden av essens som 

resultat av analys (Dahlberg, 2006). Dessa utvecklade delar har tillsammans med tidigare 

kunskaper inom reflekterande livsvärldsforskning sammanställts (Dahlberg, et al., 2008). 

Forskningsansatsen har inom det vårdvetenskapliga fältet tidigare använts i ett flertal studier 

samt i doktorsavhandlingar exempelvis Sjögren (2004), Källerwald (2007) och Hörberg 

(2008). 
79 De essentiella innebörderna är de innebörder som gör fenomenet till det fenomen som det 

är. 
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relation till dess specifika kontext
80

 (Dahlberg, 2006). Dahlberg (2006) 

framhåller, med hänvisning till Merleau-Ponty, att essenser tillhör livsvärlden. 

En essens finns i den intentionala relationen mellan fenomen och människor. 

Således är essens inte något som forskaren lägger till fenomenet. Dahlberg 

menar att den forskande aktiviteten är baserad på idén om att mening tillhör 

livsvärlden och konstrueras i relationen mellan subjekt och fenomen, i detta 

sammanhang mellan forskaren och fenomenet
81

. För att kunna se och förstå 

den mening som fenomenen bär på krävs, enligt Dahlberg, öppenhet för det 

som visar sig. I ansatsen är följande begrepp centrala: livsvärlden, den levda 

kroppen, intentionalitet och reversibilitet, vilka har beskrivits tidigare. Vidare 

är den fenomenologiska hållningen central, vilket kommer till uttryck i 

öppenhet och tyglande som beskrivs nedan.  

 

Den reflekterande livsvärldsforskningen innebär således att på ett öppet sätt 

möta levd erfarenhet och att utifrån detta analysera och beskriva fenomenens 

essentiella innebörder. Ansatsen ansågs därmed motsvara kraven från 

avhandlingens teoretiska perspektiv och forskningens syfte. Med stöd av 

ansatsen har kunskaper utvecklats om lärandet i att leva med långvarig 

sjukdom. 

Öppenhet och tyglande 

Forskarens uppgift är att vara nyfiken och att med öppenhet söka fenomenets 

mening (Dahlberg, et al., 2008). Att som forskare vara öppen för de fenomen 

som visar sig är en svår men angelägen strävan för forskningens trovärdighet. 

Enligt livsvärldsteorin är människans naturliga inställning till världen (Husserl, 

1929/1992) präglad av snabb förståelse styrd av människans tidigare 

erfarenheter. I vetenskapliga sammanhang kan den snabba förståelsen utgöra 

problem, då innebörder kan missas eller fenomen tillskrivas mening som de 

inte har. Källerwald (2007) menar att om forskaren inte problematiserar sin 

förförståelse föreligger risk för att forskaren bara verifierar de erfarenheter 

som redan finns hos forskaren. Därmed finns risk att kunskapsutvecklingen 

stagnerar och att ny kunskap går förlorad. 

 

Med hjälp av en reflekterande hållning kan forskaren inta distans till den 

naturliga inställningen och därmed ifrågasätta
82

 sin snabba förståelse 

(Dahlberg, et al., 2008; Ekebergh, 2001). I den reflekterande 

livsvärldsforskningen är det nödvändigt att så långt som möjligt vara medveten 

                                                        
80 Fenomen är beroende av sin kontext. Det är exempelvis skillnad mellan fenomenet 

delaktighet i vården, delaktighet i skolan eller delaktighet i fängelse.  
81 På så vis kan datainsamling och analys förstås som en intersubjektiv relation, eller som 

den forskande akten. 
82 

Gadamer (1997) beskriver detta som att sätta sina fördomar på spel och menar att 

människan, i detta fall forskaren, måste vara villig att förändra sin förståelse.  
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om den naturliga inställningen och inta en fenomenologisk reflekterande 

hållning, vilket Dahlberg (2003; 2008) beskriver som en tyglad hållning.  

 

En tyglad hållning Dahlberg (2003; 2008) innebär att tygla sin förståelse. 

Forskaren saktar ner sin förståelse av fenomenet och ifrågasätter 

förståelseprocessen i syfte att se fenomenets annanhet
83

. För detta krävs, enligt 

Gadamer (1997), att förståelsen utsätts för prövning och fördomar sätts på 

spel. Detta förutsätter att forskaren håller tillbaka det som i stunden ter sig som 

självklart. Dahlberg och Dahlberg (2003) menar att detta medvetna tankearbete 

är att vara tyglad, vilket kräver en ständigt ifrågasättande hållning till det som 

visar sig och till det som inte visar sig. Med andra ord handlar det om ”To not 
make definite what is indefinite as bridling the pre-understanding” (Dahlberg 

& Dahlberg, 2003, s. 45). Frågor som ställs är: Är detta verkligen fenomenet? 

Hur påverkas det av min tidigare förståelse? Vad är det som medpresenterar 

sig? Ser jag allt? Vad är det jag inte ser? Är det något som jag gärna vill se? 

För att lyckas med detta måste följaktligen förståelseprocessen saktas ner i en 

sann vilja att försöka upptäcka något nytt. Det handlar om att inte bestämma 

det obestämda för fort, utan att vara öppen och följsam mot fenomenet. 

Tyglad hållning i föreliggande forskning 

För att möjliggöra en tyglad hållning var det för mig viktigt att först försöka bli 

medveten om min egen förståelse av fenomenet. Min förståelse hör samman 

med mitt tidigare arbete som sjuksköterska inom njurmedicinsk vård, men 

också av egna erfarenheter av långvarig sjukdom och av att vara närstående 

och vän till personer som drabbats av långvarig sjukdom. I mitt arbete som 

sjuksköterska var jag alltid intresserad av att förstå hur patienter som drabbats 

av långvarig sjukdom lärde sig leva med den och den ur min synvinkel tuffa 

behandlingen. För mig har ökade kunskaper om behandlingen förknippats med 

möjligheter till att patienten själv ska kunna ta större ansvar för sin behandling. 

På detta sätt har jag uppfattat att patienterna nått en ökad frihet i livet med 

sjukdom och behandling. I min tidigare förståelse framkom också att den som 

lärt sig leva med långvarig sjukdom klarade av att hålla sjukdomen i 

bakgrunden och i stället gav det vanliga livet mer plats.  

 

Denna förståelse skrevs ner och lästes då analysen av den empiriska studien 

var avslutad. Vid denna läsning upptäcktes att resultatet på ett påtagligt sätt 

skilde sig från min tidigare förståelse. Resultatet visade att lärandet handlar om 

att ge sjukdomen mer plats i livet, vilket därmed på ett radikalt sätt kan sägas 

skilja sig från min tidigare förståelse. Med detta vill jag visa att det är möjligt 

att tydliggöra den egna förståelsen vilket kan göra det lättare att förhålla sig till 

den. I mitt fall innebar det att jag kunde släppa min tidigare förståelse och med 

                                                        
83 Med annanhet menar Gadamer (1997) en vilja att förstå annorlunda, det vill säga att se 

det som inte redan finns i vår förförståelse.  
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äkta nyfikenhet gå in i forskningsmaterialet och på djupet söka efter 

fenomenets innebörder. 

 

I intervjusituationerna har min erfarenhet av vård både varit en tillgång och en 

svårighet. En tillgång har varit min förtrogenhet med att samtala med 

människor i svåra situationer. Jag har även varit väl insatt i hur vården 

fungerar, vilket både har varit en tillgång och en svårighet. Det har varit en 

tillgång på så vis att jag har kunnat ställa riktade frågor, men samtidigt har det 

varit en svårighet då jag ibland har tagit saker för givet och inte ställt 

fördjupande frågor. Här har den tyglade hållningen varit avgörande för att 

kunna se fenomenet ur ett patientperspektiv. 

 

Den tyglade hållningen har även framträtt i mina försök till att förlångsamma 

analysprocessen, i syfte att inte dra för snabba slutsatser. Jag har vid upprepade 

tillfällen lyssnat på bandinspelningarna och läst intervjumaterialet för att finna 

innebörder. Här har det varit viktigt att inte förlora sig i informanterna som 

personer, utan troget arbeta för att få fatt i fenomenet. Här har mina handledare 

varit ett stöd. Då de har läst mitt material eller hört mig resonera har de ibland 

sagt ”nu är du för subjektnära”, vilket lett mig till att ta ett steg tillbaka och 

försöka bli mer fenomenorienterad.  
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Forskningens design 
Då avhandlingen är grundad såväl ontologiskt som epistemologiskt i 
livsvärldsteorin har detta väglett val av forskningsansats. Det har följaktligen 
också påverkat forskningens design och process, vilket illustreras i figuren 
nedan. 
  
 

 

 
 

Figur 2: Schematisk bild över forskningens design och process 
Avhandlingens teoretiska ramverk är vårdvetenskap och vårdvetenskapens didaktik. 
Livsvärldsteorin utgör grund för såväl de ontologiska som epistemologiska 
utgångspunkterna, och för förståelsen av lärande. Livsvärldsteorin har i den Reflekterande 
livsvärldsansatsen transformerats till en forskningsansats, vilket har anfört metod och 
genomförande. Forskningen genererar en modell för vårdvetenskapens didaktik i syfte att 
stödja patienters lärande i att leva med långvarig sjukdom. 
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Den reflekterande livsvärldsansatsen kännetecknas av en öppen och följsam 

design (Dahlberg, et al., 2008), vilket innebär en strävan efter att verkligen få 

fatt på fenomenet. Följsamhet innebär att forskningen inleds med att försöka 

nå en första förståelse av fenomenet. När en första preliminär bild av 

fenomenet och dess horisonter framträtt, planeras nästkommande steg i 

forskningen. Detta ger forskaren unika möjligheter att utforska sitt fenomen, 

men utgör samtidigt en utmaning då designen succesivt utvecklas. Enligt 

Dahlberg m.fl. är trogenheten mot de epistemologiska och metodologiska 

ställningstagandena samt ett väl definierat fenomen viktigt för att 

forskningsarbetet ska vara effektivt. Strävan efter att få fatt i fenomenet 

föranledde att en förstudie inledningsvis genomfördes över begreppet och 

företeelsen lärandet. Denna förstudie har haft betydelse i formuleringen av 

forskningsfrågorna och ökat min öppenhet och följsamhet för fenomenets 

variationer. 

 

I avhandlingens empiriska studie riktades intresset mot 1) vad lärandet 

innehåller 2) hur lärandet sker 3) hur lärandestödet erfars och 4) vad som är 

lärandets resultat
84

. Intervjuer genomfördes och datamaterialet analyserades 

avseende fenomenets essens och dess innebördselement. I 

resultatredovisningen benämns denna studie Lärandet i att leva med långvarig 

sjukdom.  

 

Från resultatet i den empiriska studien framstod lärandet vara tätt sammanflätat 

med livet i övrigt och berörde de drabbades existens på ett djupgående sätt. För 

att fördjupa förståelsen ytterligare belystes resultatet med hjälp av 

existensfilosofiska texter. De existensfilosofiska texterna som valdes är 

skrivna av filosofer som har grundat sin syn i livsvärldsteorin. Denna studie 

benämns därmed för en livsvärldsfilosofisk belysning. I resultatet presenteras 

den under rubriken Existens, lärande och hälsa. 
 

Forskningen avslutades med att fyra didaktiska teser formulerades, vilka bildar 

den didaktiska modellen Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig 
sjukdom. Med stöd av avhandlingens teoretiska utgångspunkter, den valda 

ansatsen och forskningens design är den didaktiska modellen framtagen utifrån 

ett livsvärldsperspektiv med ett etiskt patientperspektiv i fokus. Modellen är 

tänkt att vara en hjälp i utformandet av vården till patienter med långvarig 

sjukdom med syfte att uppnå så god hälsa och välbefinnande som möjligt.  

 

                                                        
84

 Då lärandet dels har ett innehåll, ett vad, och dels sker på ett specifikt sätt, ett hur, har det 

medfört att lärandet i avhandlingen studerats utifrån de fyra vad- och hur-aspekterna.  
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Datainsamling och analys 

Forskningen har varit fenomenorienterad
85

, vilket innebär att forskaren 

fokuserar på fenomenet vid såväl datainsamling som analys. Centralt under 

både intervju och analys har varit att få levda beskrivningar av fenomenet, det 

vill säga hur det levs och hur det visar sig. Nedan beskrivs metodteori för 

intervju och analys. 

Intervju som datainsamlingsmetod  

Den kvalitativa intervjun har enligt Kvale och Brinkmann (2009) formen av ett 

samtal och är ett sätt att nå en innebördsrik spegling av människors unika 

vardagsvärld. Den kvalitativa intervjun är beskriven av Dahlberg m.fl. (2008) 

som en dialog med avsikt att få informanten att reflektera över sina 

erfarenheter. Ansatsen påbjuder öppenhet och följsamhet, vilket gör att 

Dahlberg m.fl. även beskriver intervjun som ett samtal, där informanten 

uppmuntras att berätta om sina erfarenheter. Med stöd av frågor igångsätts 

reflexion (Ekebergh, 2001), vilket leder till att nya tankar kan genereras. 

Frågorna utgår från samtalet och syftar till att rikta uppmärksamheten mot 

fenomenet och nå djupare in i dess innebörder. I föreliggande forskning har 

intervjun setts som ett samtal där öppenhet och följsamhet eftersträvats. 

Informantens uppmärksamhet har riktats mot fenomenet och reflexionen har 

främjats med hjälp av fördjupande frågor. Det har alltså inte varit frågan om ett 

vardagligt samtal utan som Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det, ett 

professionellt samtal med en viss struktur och syfte. 

 

Reflexionen innebär att informanten sätter ord på sina tankar och erfarenheter, 

vilket medför att fenomenets mening blir tillgänglig för forskaren. Dahlberg 

(2006) hänvisar till Merleau-Ponty som menar att språk och tankar är i en 

dynamisk relation som inte kan separeras från varandra. Detta innebär att 

tankar och mening kan upptäckas och bli förstådda annorlunda genom att de 

uttrycks i språk. Intervjun syftar till att informanten ska komma nära sina 

förkroppsligade erfarenheter och få fördjupad förståelse för fenomenet 

(Dahlberg, et al., 2008). I situationer då informanten uttrycker att de inte har 

tänkt på fenomenet på samma vis förut eller att de faktiskt inte berättat om 

detta förut, har troligtvis intervjuaren lyckats väl. 

 

Forskningsintervjun kan vidare beskrivas som en intersubjektiv interaktion där 

forskaren respekterar och beaktar informantens integritet (Dahlberg, et al., 

2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Forskarens strävan är att skapa en atmosfär 

präglad av tillit och omedelbarhet, utan att den öppna hållningen går förlorad 

(Dahlberg, et al., 2008). Tillit i intervjusituationen är förutsättningen för att 

informanten ska börja reflektera och dela med sig av sin livsvärld (Ekebergh, 

                                                        
85 Fenomen inkluderar både subjekt och objekt. 
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2001). Omedelbarhet innebär att informanten ges odelad uppmärksamhet på 

det som berättas.  I denna fulla koncentration på informantens berättelse krävs 

en tyglad hållning, som upprätthåller forskarens fokus på fenomenet. 

Källerwald (2007) beskriver detta som en balansgång mellan omedelbarhet, 

närhet och distans, där forskaren måste kunna distansera sig, samtidigt som det 

ska finnas en närhet, så att informanten känner ett äkta intresse för det som 

berättas. Med för lite distans finns risk för att samtalet övergår i ett vårdande 

samtal, där fokus på fenomenet förloras. Som intervjuare gäller det att vara 

nyfiken och öppen, att ställa fördjupande frågor. Då informanterna beskriver 

sina erfarenheter, presenterar sig olika aspekter och innebörder av det 

undersökta fenomenet. Forskaren måste vara öppen och vaksam då det är svårt 

att omedelbart avgöra om dessa aspekter verkligen hör till fenomenet. Genom 

att ställa riktade frågor kan forskaren vaksamt leda informanten mot fenomenet 

samtidigt som öppenheten och följsamheten bibehålls. 

Analys enligt den reflekterande livsvärldsansatsen 

Analysen kan på ett övergripande plan beskrivas som en rörelse mellan helhet–

delar–helhet i strävan efter att få grepp om fenomenets innebördsstrukturer 

(Dahlberg, 2006;  Dahlberg, et al., 2008). Under hela denna process intas en 

tyglad hållning, för att bevara öppenheten och inte i obetänksamhet och för 

fort bestämma det obestämda (Dahlberg & Dahlberg, 2003). Centralt i 

analysarbetet är att varje del förstås i relation till helheten och att helheten 

förstås i relation till dess delar och under denna process förändras förståelsen 

av helheten (Dahlberg, et al., 2008). Analysen innebär att avgränsa fenomenets 

yttre horisonter. Att avgränsa ett fenomens horisonter låter sig dock inte lätt 

göras, vilket beror på att fenomen tillhör livsvärlden och därmed är 

sammanflätade med andra fenomen. Det handlar om att alltid förstå det 

studerade fenomenet eller dess delar i relation till en större helhet
86

. 

 

För att essensen ska framträda förutsätts att datamaterialet är rikt på innebörder 

(Dahlberg 2006). Ett innebördsrikt material betyder att fenomenet finns 

beskrivet i datamaterialet i form av varierande innebörder. I en 

fenomenologisk studie är det innebörderna i det informanterna berättar som är 

av betydelse och inte ordagranna utsagor (Dahlberg & Dahlberg, 2004). Därför 

är det svårt att i en tabell visa hur analysen exakt har gått till. Analysen 

beskrivs bäst som en innebördssökande rörelse mellan delar och helhet i syfte 

att beskriva fenomenet såsom det visar sig. Denna rörelse kan även beskrivas 

som en process (Dahlberg, et al., 2008) från att finna meningsbärande enheter, 

klustra dem i grupper, abstrahera till fenomenets essens med 

innebördselement. Här är det dock viktigt att påpeka att det inte rör sig om en 

linjär rörelse, utan forskaren rör sig fram och tillbaka i materialet. Intentionen 

med denna rörelse är att inte bestämma det obestämda för snabbt, utan vara 

                                                        
86 Jämför reversibilitetsteori (Merleau-Ponty, 1964/1968). 
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öppen för annanheten. Analysarbetet kan också skildras som ett arbete med 

figur–bakgrund (Dahlberg 2006), där en figur i form av en innebörd i texten 

lyfts fram och studeras i relation till helheten. Därefter får innebörden träda 

tillbaka och i stället lyfts en annan innebörd fram som figur och granskas i 

relation till helheten. Det handlar om att vara öppen för att se det som inte 

direkt visar sig, det vill säga att möjliggöra för innebörder som tidigare varit 

osynliga att bli synliga. 

 

Analysen startar enligt Dahlberg m.fl. (2008) med den initiala helheten, där 

forskaren bekantar sig med texten, genom att läsa den ett upprepat antal gånger 

tills en känsla av en helhetsförståelse nås. Denna initiala läsning har till syfte 

att låta texten tala till forskaren. Därefter förändras läsningen till att söka efter 

och förstå mening av varje del av texten. För att underlätta sökandet efter 

mening delas texten in i meningsbärande enheter, vilka kan vara ett ord, en 

mening eller ett längre stycke. I detta arbete sker en uppackning av innebörder 

vilket betyder att forskaren ur texten lyfter upp innebörder som speglar 

fenomenet. Varje innebörd speglas mot bakgrund av helheten i 

intervjutexterna. Nästa fas är bildande av kluster, vilket är det samma som 

grupper av mening. Innebörder som hör ihop eller relaterar till varandra förs 

samman i denna fas. Dahlberg m.fl. påtalar att klustren är en väg till att nå 

essensen. Klustren är inte direkt synliga i det färdiga resultatet. När allt 

datamaterial är tömt på mening och klustrat i grupper är det dags att övergå till 

nästa fas, formandet av essens. Dahlberg (2006) beskriver essenstexten som en 

abstraktion och syntetisering av den struktur av innebörder som gör fenomenet 

till just det aktuella fenomenet och inte till något annat. Essensen kan på så vis 

förstås som en ny helhet. Den essens som analysen leder till är, enligt 

Dahlberg m.fl. (2008), både kontextuell och generell och den är en abstraktion 

över den konkreta nivån. En essens som är invariant och generell ger enligt 

Dahlberg m.fl. större möjlighet till generalisering, men den är och förblir en 

del av en specifik kontext
87

. Då essenstexten är formulerad kan dess 

beståndsdelar, det vill säga innebördselementen, identifieras och beskrivas. 

Innebördselementens syfte är att individualisera fenomenet (Dahlberg, et al., 

2008). I resultatredovisningen utgår innebördselementen från essensen och 

innefattar utöver den mer abstrakta nivån även en mer konkret nivå. Detta 

innebär att innebördselementen innehåller både det som är generellt och det 

som är partikulärt. På den konkretaste nivån innehåller texten även citat. 

Citatens funktion är att konkretisera och kontextualisera fenomenet. Viktigt är 

dock att ha i åtanke att analysen och presentationen av resultatet är och förblir 

fenomenorienterad. Presentationen av resultatet sker bäst, enligt Dahlberg 

m.fl., genom att fenomenets essens presenteras först och därefter dess 

                                                        
87 Essensen som beskrivs ska alltså inte förväxlas med den universella essensen som är 

filosofisk och inte empiriskt kontextuell.  
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innebördselement. På så vis blir det lättare att se vad innebördselementen är 

element av.  

Genomförande av empirisk studie 

I detta avsnitt presenteras rekrytering och beskrivning av informanter. 

Dessutom ges en redogörelse för hur intervju och analys har utförts samt 

reflexioner över genomförandet. 

Informanter  

Sjuksköterskor som arbetar i en kommun i västra Sverige informerades om 

studien efter skriftligt beviljat tillstånd från verksamhetschefer. Information 

om studien och hur informanter skulle rekryteras, gavs av mig på enhetens 

arbetsplatsträff (APT) där cirka 20 sjuksköterskor deltog. En av 

sjuksköterskorna fungerade sedan som kontaktperson. Information gavs även 

till arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid ett mindre möte med fem deltagare.  

 

Kriterierna för urval av informanter var att de skulle ha levt med långvarig 

sjukdom under minst ett år och att de skulle vara villiga att berätta om hur de 

hade lärt sig att leva med långvarig sjukdom. Urvalet bestämdes också för att 

erhålla variation ifråga om ålder, kön, livssituation och sjukdomar. Med hjälp 

av dessa kriterier valde den informerade personalen ut personer som var 

lämpliga att tillfrågas om deltagande. Personer som kunde vara aktuella för 

studien var patienter, tidigare patienter och närstående eller bekanta till 

personalen. På detta sätt rekryterades sju möjliga informanter, varav fem sedan 

blev aktuella för studien
88

. Kollegor till mig vid högskolan informerades också 

om studien i samband med ett personalmöte. På så vis rekryterades ytterligare 

tre informanter. En informant anmälde sig själv att delta då jag under ett 

tillfälligt möte berättade om mitt arbete. Detta resulterade i totalt nio 

informanter. 

 

De personer (sjukvårdspersonal och kollegor) som fått information om studien 

gav i sin tur information till tänkbara informanter. De personer som efter 

muntlig och skriftlig information var intresserade skrev ner sitt namn och 

telefonnummer som sedan lämnades till mig. Därefter kontaktade jag 

informanterna via telefon och gav ytterligare information och de gavs 

möjlighet att ställa frågor. Vid telefonsamtalen bestämdes dessutom tid och 

plats för intervjun. 

                                                        
88 En person avböjde deltagande, då hon vid telefonsamtalet inte mindes den informationen 

hon tidigare fått. En informant som tillfrågats, men som var tveksam, blev senare inte 

aktuell då det också visade sig att hon var i en liknande situation som två tidigare 

informanter då det gällde ålder, social situation och sjukdomens påverkan på livet. 
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Personerna som deltagit i studien hade olika långvariga sjukdomar. Det 

gemensamma för sjukdomarna var att de förutom att de var långvariga också 

påverkade det dagliga livet. Informanterna benämnde själva sina sjukdomar. 

Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar beskrevs:
89

 reumatoid artrit 

(RA), Mb Bechterew, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), bensår (2), 

hjärtinfarkt (2), hjärtsvikt (2), lårbensamputerad utan protes, dubbelt 

underbensamputerad med två proteser, coxartros (2), multipel skleros (MS) 

(2), diabetes, typ 1 (2), njursvikt (2), blindhet, nedsatt syn (2), neuropati (2), 

gastropares (2), subkortikal vitsubstansdemens, Mb Binswangers sjukdom 

(småkärlssjuka), ryggont, alkoholism.  

 

Åldern varierade mellan 21 och 84 år (21, 36, 42, 48, 49, 61, 62, 76, 84). Fem 

män och fyra kvinnor ingick i studien. 

 

Informanterna kom från fyra olika kommuner i västra Sverige. Två av 

informanterna var ålderspensionärer, en sjukpensionär, en helt sjukskriven, två 

halvt sjukskrivna, tre arbetade heltid. Två var ensamstående, en var särbo, sex 

var gifta, och samtliga bodde i hus/radhus. Två informanter hade 

hemmavarande barn, en informant hade inga barn. Sju informanter hade 

husdjur. Samtliga var svensktalande. 

Intervjuer 

Informanterna bestämde själva plats för intervjun, vilket resulterade i att fem 

intervjuer genomfördes i informanternas hem, en på informantens arbetsplats, 

en på ett bibliotek och två intervjuer genomfördes i högskolans lokaler. Innan 

intervjun startade informerades informanterna återigen om studien, det 

frivilliga deltagandet och rätten att avbryta studien när som helst. Dessutom 

undertecknade informanten ett dokument om samtycke till deltagande i 

studien. 

 

Intervjuerna pågick mellan 35 minuter och 117 minuter (med ett genomsnitt på 

drygt 60 minuter). 

 

En av informanterna önskade ha sin maka med under intervjun. I början 

försökte jag enbart rikta frågorna till informanten, vilket visade sig vara svårt. 

När makan inbjöds i samtalet blev det mer naturligt. Intervjun tog nästan två 

timmar, och har analyserats ur den sjukdomsdrabbades perspektiv. I 

resultatredovisningen finns endast citat från den drabbade med.  

 

                                                        
89Siffran inom parentes talar om hur många informanter som uppgav samma 

sjukdomsbesvär. (2) = att två informanter hade samma sjukdom eller funktionsnedsättning. 
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Intervjuerna inleddes något olika beroende på situation och informant. En 

gemensam ingång i samtalen var att be informanten berätta om hur det är att 

leva med långvarig sjukdom. Därefter ställdes frågor som riktade informanten 

mot fenomenet lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Dessa frågor 

varierade i intervjusituationerna, och syftade till att rikta uppmärksamheten 

mot hur informanten lärt sig hantera sin situation och de problem som 

sjukdomen orsakat. Informanterna uppmanades att beskriva olika konkreta 

situationer av betydelse för deras lärande. Frågorna har varit öppna och syftat 

till att bjuda in informanten att berätta.  

 

Då intervjuerna skedde i informanternas hem hände det att de under tiden jag 

var där utförde olika sysslor. Till exempel var det en informant som eldade i 

spisen, en annan dukade fram kaffe och en tredje demonstrerade hur hon 

förflyttade sig. Vid dessa tillfällen blev det aktuellt att också be informanten 

beskriva hur de lärt sig göra på det vis de gjorde. Detta var förknippat med att 

sjukdomen hade utgjort ett hinder, och på något vis hade de införlivat en annan 

vana, en vana som de sällan reflekterat över men som på detta vis blev 

synliggjord. 

Reflexion över intervjuerna 

Informanterna valde ofta att berätta sin historia i kronologisk ordning. Detta 

kan vara ett sätt att disponera sitt berättande och att undvika att missa viktiga 

händelser. Ytterligare en orsak kan vara att tidsordningen är ett sätt att skapa 

struktur i det som hänt. Intervjuerna har avslutats med att be informanterna 

beskriva vad det innebär att lära sig leva med sjukdom. Denna fråga, som jag 

inledningsvis uppfattade att informanterna hade svårt att besvara, hade de nu 

inte svårt att sätta ord på. Detta, menar jag, tyder på att fenomenet hade 

synliggjorts även för informanterna. I intervjun har därmed kunskaper 

verbaliserats och blivit tillgängliga för såväl informanten som för mig. 

 

Den tyglade hållningen sattes särskilt på prov då det visade sig att några av 

informanterna hade vårderfarenheter från den avdelning där jag tidigare 

arbetat. Mitt nyfikna frågande för att förstå vad informanten menade avtog för 

en kort stund. Min nyfikenhet gick till viss del förlorad då jag ansåg mig veta 

vad de pratade om. Detta upptäckte jag under intervjun och kunde vid 

passande tillfälle i intervjusituationen gå tillbaka och ställa fördjupande frågor. 

Analys av intervjumaterial 

Analysen startade redan på vägen hem från informanterna. Jag lyssnade på 

inspelningen med alla intryck från intervjusituationen i färskt minne. Jag 

försökte tänka igenom vad som hade sagts och gjorts, och vad min första 

sammanfattande tanke var efter varje intervju. Detta sammanfattades i några 

meningar som sparades och togs fram då analysen var avslutad. Ett exempel 

från den första intervjun är ”håller sjukdomen i bakgrunden av livet, vill ej 
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vara sjuk, döljer sjukdomen”. Från min andra intervju har jag skrivit ”vilja och 

kraft” och från den tredje står det ”sjukdomen är tvingande, begränsande”. Då 

dessa meningar togs fram kunde jag konstatera att innebörderna var synliga i 

resultatet. 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades till text för att kunna analyseras och 

bearbetas. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver transformering som att 

ändra något från en form till en annan, i detta fall de talade inspelade orden till 

text. Vid denna transformering förloras nyanser, såsom exempelvis betoningar. 

Kvale och Brinkmann menar att transkriberingen ofta är något som förbises 

och inte problematiseras vid intervjustudier. Enligt Dahlberg (2008) tjänar 

forskaren på att själv skriva ut sina intervjuer, då han/hon samtidigt hör 

betoningar, tystnader och känslouttryck, och kan ta med dessa. 

 

I så nära anslutning som möjligt till intervjun, transkriberades intervjuerna till 

en så ordagrann text som möjligt. Tal och skriftspråk är inte identiska, och 

även om strävan har varit att återge det informanten sagt så ordagrant som 

möjligt, har jag anpassat det talade språket till ett skriftspråk. Med så stor 

lyhördhet som möjligt har jag försökt sätta punkt och kommatecken efter hur 

informanten uttrycker sig, men också så att texten ska gå att läsa. Även orden 

har behandlats med lyhördhet, det vill säga, så nära talspråk som möjligt. 

Därmed förekommer en del dialektala uttryck, dock har till exempel ett ”nä” 

skrivits som ett ”nej”. Då informanten gjort paus har detta markerats med …, 

namn på personer har bytts ut mot fingerade namn, ibland har förtydligande 

gjorts inom hakparentes [maken]. Tydliga känslouttryck såsom skratt, gråt, 

snyftningar har lagts till inom hakparenteser. Min strävan har varit att inte 

ändra någon betydelse i det informanten har sagt. Efter att intervjuerna var 

transkriberade till text lyssnades de återigen igenom och jämfördes med texten 

och vissa korrigeringar gjordes. Materialet omfattar 177 sidor text
90

. 

 

Genom att jag själv genomförde intervjuerna, lyssnade på banden och 

transkriberade data, fick jag en första känsla för vad fenomenet handlade om. 

Materialet lästes sedan tills en känsla av att det riktigt satte sig i kroppen hade 

uppnåtts. Därefter delades texten in i meningsbärande enheter, och innebörder 

började packas upp. Alla innebörder, även de tveksamma (hörande till 

fenomenet), plockades upp, vilket är ett sätt att inte bestämma det obestämda 

för fort. I innebördssökandet ställdes frågor som: Vad betyder det informanten 

säger? Vad är egentligen innebörden i denna utsaga? Hur kan det förstås? 

Finns det fler sätt att förstå detta på? Under innebördssökandet skedde 

analysen med figur–bakgrunds-tanke.  

 

                                                        
90 Textsnitt: Times New Roman, storlek 12, enkelt radavstånd. 
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Konkret hade jag intervjutexten i en kolumn (den vänstra). I denna kolumn 

gjordes styckesindelningar efter meningsbärande enheter. I den högra 

kolumnen förde jag anteckningar över de innebörder jag såg. Jag skrev 

frågetecken och återgick många gånger till texten, för att försäkra mig om att 

jag inte var för snabb i min förståelse. Då hela texten var indelad i 

meningsbärande enheter och innebörder var uppackade och granskade ett 

flertal gånger, gavs varje innebörd en siffra. Detta gjorde det lättare för mig att 

hela tiden kunna återvända till den specifika innebördens sammanhang i 

intervjutexten. Mina handledare läste intervjuerna, följde och granskade mitt 

innebördssökande. Detta utgjorde en hjälp att rikta uppmärksamheten ännu 

mer mot fenomenet vid nästkommande intervju.  

 

Då samtliga intervjuer var genomförda och innebörder uppackade påbörjades 

klustringen. Detta innebar att innebörder som hörde ihop eller relaterade till 

varandra fördes samman. De olika klustren granskades sedan kritiskt och 

jämfördes avseende innebörder, varefter de omorganiserades ett antal gånger. 
Under detta arbete var det flera kluster som kunde slås ihop. Återigen krävdes 

en tyglad förståelse. Denna process följdes noggrant av mina handledare och 

granskades även vid doktorandseminarier. Klustren abstraherades till texter. 

Successivt bildades ett mönster, en struktur, av innebörder som var invariant, 

det vill säga fenomenets essens.  

 

Texten abstraherades och granskades kritiskt i förhållande till att den verkligen 

var essentiell. Detta skedde vid upprepande tillfällen. Kriterier var att 

essenstexten skulle vara invariant, skulle gå att återfinna i samtliga kluster, och 

att essensen fanns med i samtliga informanters berättelser. Efter formulerandet 

av essensen riktades analysarbetet mot att ur essensen lyfta fram de 

beståndsdelar som byggde upp essensen, det vill säga innebördselementen.  

 

Innebördselementen explicitgjordes och illustrativa citat valdes ut. Citaten har 

under hela analysen och granskningsprocessen varit numrerade (med 

respektive informants nummer), men dessa nummer är i avhandlingens 

slutversion borttagna. Förfaringssättet har valts för att möjliggöra för olika 

granskare att se från vilka informanter citat har hämtats, även om det i en 

fenomenologisk studie saknar betydelse, då citat inte ses som personbundna 

utan bundna till sin innebörd. 

Reflexion över analysen 

En utmaning i analysen har varit att beskriva och abstrahera innebörder utan 

att förlora kontexten. En annan utmaning har varit att vara innebördsorienterad 

och därmed inte stanna på en innehållsbeskrivande nivå. Detta visade sig både 

vid intervjutillfällena och vid analys av materialet. Informanterna sa att ”man 
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måste acceptera
91

 sjukdomen för att kunna leva med den”. Vid intervjuerna 

frågade jag vidare, Vad innebär acceptera? Hur menar du? Vid analysen 

ställdes samma fråga, denna gång till den utskrivna texten. I analysen framkom 

tvånget att lära känna sjukdomen. Enligt informanterna har de inget val utan 

måste på något sätt förhålla sig till och därmed lära sig leva med sjukdomen. 

Detta innebär att sjukdomen existerar och inte att den drabbade måste 

acceptera sjukdomen. Meningssökandet har inneburit att på ett djupt och 

grundligt sätt nyfiket fråga vidare i såväl intervju som analyssituation.  

 

Datamaterialet har varit omfångsrikt vilket medfört en särskild utmaning att se 

fenomenets horisonter. Med stor försiktighet i en tyglad hållning har 

fenomenets horisonter steg för steg avgränsats. Utmaningen har bestått i att det 

fenomen jag valt att studera är komplext och sammanflätat med livet i övrigt. 

De epistemologiska antagandena innebär att livet och lärandet är 

sammanflätat, vilket kan förstås via Merleau-Pontys (1964/1968) 

reversibilitetsteori. Med ett komplext fenomen krävdes en ansats som tillät 

fenomenet att studeras utan att reduceras. Jag anser att den valda ansatsen 

(Dahlberg, et al., 2008) har gett fenomenet denna möjlighet. 

Genomförande av livsvärldsfilosofisk belysning 

Efter att den empiriska studien var genomförd, fanns frågor som var 

nödvändiga att belysa ytterligare för att fördjupa förståelsen av fenomenet. 

Frågor som jag ställde mig var: Hur kan det förstås att lärandet är så 

sammanbundet med livet? Finns det ett inbäddat motstånd mot kunskap och 

lärande? Det stöd informanterna fick av sjukvården tycktes otillräckligt och 

vården framstod till och med som hinder för lärandet. Resultatet visade alltså 

att lärandet inte går att särskilja från hur det är att leva med långvarig sjukdom, 

och att lärandet berör den mänskliga existensen på ett djupgående sätt. För att 

komma åt en djupare innebörd av fenomenet söktes svar på frågorna i 

existensfilosofiska texter
92

.  

 

För att fördjupa förståelsen av det empiriska resultatet har valda delar av 

Heidegger och Gadamers filosofiska verk studerats. Martin Heidegger (1889–

1976) beskriver människans existens, människans vara, som tillvaro Dasein 
(1927/1992). Denna tillvaro beskriver Heidegger som vara-i-världen. De verk 

där valda delar har använts är Sein und Zeit (1927) översatt till svenska Varat 

och tiden (1981). Hans texter öppnar upp för en fördjupad förståelse av 

                                                        
91 Med acceptans menas godkänna, mottaga, låta sig nöjas med (SAOB, 2010-11-26).  
92 De filosofer som skrivit texterna som använts är existensfilosofer med en tydlig 

livsvärldsteoretisk grund, därför benämns denna fördjupning av resultatet för 

livsvärldsfilosofisk belysning. 
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lärandet i att leva med långvarig sjukdom, specifikt då det gäller att förstå den 

situation de drabbade är i och de möjligheter som de drabbade har genom att 

göra mer medvetna val. Hans-Georg Gadamer (1900–2001) har skrivit om 

hälsan och människans förståelseutveckling, vilket har ansetts som 

betydelsefullt för att öka förståelsen av lärandet i att leva med långvarig 

sjukdom. I texten Wahreit und Methode (1960), på svenska Sanning och metod 

(1997), diskuterar han motsättningen mellan sanning och metod samt utvecklar 

kunskaper om hermeneutik och människans förståelseutveckling. I 

föreliggande belysning är det framför allt hans beskrivning av 

förståelseutvecklingen som har varit av intresse. Gadamer var även intresserad 

av medicinsk vetenskap och människans tillvaro. Då hälsa är ett centralt mål 

för vårdvetenskapen används också Gadamers text Über die Verborgenheit der 
Gesundheit (1993), vilken översatt till svenska heter Den gåtfulla hälsan 

(2003).  

 

För att öka min egen förståelse för de filosofiska texterna har jag haft stöd av 

Fredrik Svenaeus Sjukdomens mening (2003). Svenaeus utgår från Heideggers 

och Gademers filosofiska tankar i sina studier av den västerländska medicinen. 

Svenaeus utvecklar en fenomenologi om hälsa och sjukdom, vilken varit 

värdefull i detta sammanhang. Ett stöd i läsandet av Heidegger har jag haft i 

Benktssons (1971) Introduktion till Heideggers Varat och tiden samt Runs 

(2005) Kommentar till Heideggers Varat och tiden.  

 

Dahlberg m.fl. (2008) påtalar att det kan vara betydelsefullt att belysa 

resultatet av fenomenologiska innebördsanalyser med hjälp av teori i syfte att 

nå en djupare förståelse för fenomenet. Det finns dock enligt Dahlberg och 

Dahlberg (2004) en risk att teorier tar över och fördunklar den levda 

erfarenheten. För att minska risken för detta är den filosofiska belysningen 

genomförd med det empiriska resultatet som grund. Valet av filosofiska texter 

har skett efter det att det empiriska resultatet var färdiganalyserat. Det är 

utifrån dessa grunder som jag valt att inte kalla den filosofiska belysningen för 

en tolkande studie
93

. Liknande filosofiska belysningar har gjorts av Sjögren 

(2004), Källerwald (2007) och Hörberg (2008). 

 

Med utgångspunkt i det empiriska resultatet gjordes kopplingar till nämnda 

filosofiska texter. De kopplingar som gjordes hade alla i syfte att ytterligare 

fördjupa förståelsen av lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Dessutom 

var två frågeställningar ledande i belysning. Dessa är: Finns det betydelsefulla 

lärande händelser? Vilken roll spelar reflexionen i dessa sammanhang? För att 

                                                        
93 Dahlberg (2008) menar att skillnaden mellan en hermeneutisk, tolkande ansats och en 

beskrivande fenomenologisk ansats är att i en hermeneutisk studie innefattar själva analysen 

olika former av teorier. Teorier i en fenomenologisk studie används för att belysa resultatet 

först när analysen är klar. 
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belysningen inte enbart skulle hamna på en abstrakt nivå har citat från det 

empiriska resultatet använts, vilket är ett sätt att inte låta filosofin ta överhand. 

Genom den livsvärldsfilosofiska belysningen har några innebörder framträtt 

och genererat djupare förståelse för lärandet. De framträdande innebörderna 

har senare använts för att utveckla en didaktisk modell. 

Utformande av didaktisk modell 

Med det empiriska resultatet som grund, och med hjälp av den fördjupade 

förståelsen som nåtts med hjälp av den livsvärldsfilosofiska belysningen, har 

resultatet här sammanvävts med vårdvetenskaplig livsvärldsdidaktik. Syftet 

har varit att utveckla kunskaper som kan stödja lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom. Under arbetet har samma tyglande och följsamhet som 

tidigare beskrivits beaktats (Dahlberg, et al., 2008). Det är med stor varsamhet 

mot resultatet som vårdvetenskap och livsvärldsdidaktik har använts för att 

utforma denna didaktiska modell. Modellen kan således förstås som en syntes 

av avhandlingens teoretiska utgångspunkter och forskningens resultat. 

Modellen är uppbyggd av fyra didaktiska teser. Tidigare har didaktiska teser 

utformats utifrån empiriska resultat med hjälp av reflekterande 

livsvärldsforskning. Detta har gjorts av Ekebergh (2001), då det gäller 

sjuksköterskestudenters tillägnande av vårdvetenskaplig kunskap, och av 

Wireklint Sundström (2005), då det gäller ambulanspersonalens 

bedömningskunskap.  

Etik i föreliggande forskning 

I livsvärldsansatsen ligger en etisk hållning inbäddad (Dahlberg, et al., 2008). 

Den visar sig i lyhördhet, öppenhet och följsamhet mot informanterna och mot 

deras utsagor. I syfte att göra informantens beskrivningar rättvisa, tyglas och 

förlångsammas förståelseprocessen i både datainsamling och analys. Den 

tydliga fenomenfokusering som ansatsen påbjuder medför en minskad risk för 

att informanterna ska kunna identifieras i resultatredovisningen.  

 

Förutom den etiska hållningen har denna avhandlings etiska överväganden 

utgått från forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet (2002) och 

Helsingforsdeklarationen (2000). Dessa lyfter fram informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav, vilka samtliga har tillämpats i 

föreliggande forskning. Dessutom framkommer kravet att informanter inte får 

komma till skada. I Sverige behövdes vid den tidpunkt
94

 som datainsamlingen 

för den empiriska studien genomfördes inget skriftligt godkännande från etisk 

                                                        
94 September 2007–januari 2008 
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kommitté (SFS 2003:460)
95

. Däremot krävdes informerat samtycke, vilket 

också har erhållits såväl muntligen som skriftligen. Studiens syfte och 

tillvägagångssätt har diskuterats i forskningsgruppen, Hälsa och välbefinnande 

vid Högskolan i Skövde, 24 september 2007, i forskningsgruppen och med 

vetenskapliga ledare för forskarutbildningen i vårdvetenskap vid Växjö 

universitet, 30 september 2007.  

 

Urvalet av informanter har skett på ett genomtänkt etiskt sätt, där 

informanterna tillfrågats av någon annan än mig som forskare. Hur detta har 

skett finns redovisat på sidan 86–87.  

 

Konfidentialitetskravet har beaktats på följande sätt: I metodkapitlet sker 

presentationen av informanterna i grupp, i fråga om ålder, kön, social situation 

och sjukdom Detta gör det svårare att identifiera informanterna. Kravet på 

konfidentialitet har även tillgodosetts i resultatredovisning, där citaten inte är 

numrerade. 

 

Kravet att inte skada informanterna finns i den etiska hållningen som ansatsen 

påbjuder. Denna hållning visar sig i forskarens möte med informanten och kan 

enligt min mening bara bedömas av informanten själv. De reaktioner som jag 

fått efter intervjuerna utgör tecken på att deltagandet i denna typ av forskning 

snarare är en hjälp än en belastning för den enskilde informanten. Samtliga 

informanter var positiva och tacksamma efter intervjun. De tyckte att det hade 

varit bra att få prata med någon som lyssnade uppmärksamt, och att de hade 

önskat få sådana samtal tidigare i vården. Vidare ansåg de att de hade lärt sig 

om sig själva vid intervjun. Detta har informanterna delgivit mig direkt efter 

intervjun. Två närstående har tagit kontakt med mig och talat om hur nöjd 

informanten varit efter intervjun. Efter en intervju fick jag ett sms med texten 

”Hej ville bara tacka för det fina bemötandet i fredags på intervjun”. Till 

samtliga informanter har jag skickat ett vykort med orden ”Tack för att du 

delade med Dig av dina erfarenheter till forskningen om patienters lärande”, 

vilket varit uppskattat. Jag har till samtliga informanter varit välkommen att 

höra av mig igen. 

 

Kravet på forskningens nytta diskuteras i metoddiskussionen se kapitel IX. 

 

                                                        
95 Skriftligt godkännande krävdes för forskning som innehöll metoder som syftade till att 

påverka människor fysiskt eller psykiskt, vilket denna studie inte bedömdes göra. Lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning på människor fick ett tillägg då det gäller 

läkemedelsprövning (2004:198). Lagen 2003:460 ändrades till SFS 2008:192 (träde i kraft 

2008-06-01). Med denna ändring är det numera praxis med etikprövning för forskning av 

föreliggande studies karaktär. 
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En etisk svårighet för mig som forskare har varit att härbärgera alla de 

berättelser om vårdlidande som informanterna delgivit mig. Jag har stundtals 

varit både arg och besviken över hur patienter far illa i vården. Vid några 

tillfällen har jag efter intervjun förhört mig om informanten varit i behov av 

någon hjälp, vilket inte varit fallet. Jag har försäkrat mig om att de hade 

kunskap om vart de skulle vända sig. En orsak till varför jag har fått ta del av 

så många vårdlidande berättelser kan ha att göra med att jag som forskare inte 

har riktat mig mot en speciell sjukdomsgrupp. Jag har inte heller varit en del 

av vården och platsen för intervjun har inte förknippats med vård. 
  



96 

  



Kapitel 7
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RESULTAT 

Först presenteras resultatet av den empiriska studien Lärandet i att leva med 
långvarig sjukdom. Detta resultat avser att besvara forskningsfrågorna: Vad 

innebär lärandet i att leva med långvarig sjukdom? Vad innehåller lärandet? 

Hur sker lärandet? Hur erfars lärandestödet? Vad är lärandets resultat? Först 

presenteras essensen följt av åtta innebördselement.  

 

Därefter presenteras den livsvärldsfilosofiska belysningen Existens, lärande 
och hälsa. Resultatet av den empiriska studien har legat till grund för denna 

filosofiska belysning som avser att besvara forskningsfrågorna: Hur kan det 

empiriska resultatet förstås utifrån ett livsvärldsfilosofiskt perspektiv? Finns 

det betydelsefulla lärande händelser? Vilken roll spelar reflexionen i dessa 

sammanhang? I belysningen har lärande händelser identifierat och framträtt 

som lärande vändpunkter. Med lärande vändpunkter avses en insikt av 

betydelse för förändring av förståelse. En vändpunkt kan vara en avgörande 

händelse, men också något som långsamt mognat fram. 

 

I hela resultatredovisningen återfinns citat som syftar till att konkretisera och 

kontextualisera de presenterade innebörderna
96

.  

                                                        
96

 Längre citat är indragna från marginalen och skrivna med mindre teckenstorlek. Citat i 

texten är markerade med ” ”. Då ingen markering finns är citatet hämtat från informanternas 

utsagor. Då intervjuaren citeras är detta markerat med att citatet inleds med texten 

intervjuare. Då text utlämnats från citatet är det markerat med […], kortare paus är 

markerade med …, de namn som förekommer är fingerade, inom [ ] finns kommentarer och 

tillägg i syfte att förtydliga citatet. 

 



100 

Empirisk studie, lärandet i att leva med långvarig 

sjukdom 

Essensen i lärandet i att leva med långvarig sjukdom innebär att vara i en 

rörelse mot en förändrad förståelse av tillgången till världen, en rörelse där 

vardagslivet och relationen till andra och sig själv påverkas och ständigt måste 

hanteras på nytt sätt. Lärandet som följer livet med långvarig sjukdom pressas 

fram på ett nödvändigt sätt för att svara an mot strävan efter att leva det 

vardagliga välbekanta livet. För att kunna skjuta undan sjukdomen till förmån 

för det välkända livet krävs ett lärande där de drabbade paradoxalt nog ger 

sjukdomen mer plats i livet. Lärandet drivs av vilja, envishet och möjligheten 

att påverka den egna hälsoprocessen. Lärandet sker genom ett vägande, 

balanserande och prioriterande, där det som är betydelsefullt i livet synliggörs i 

kontrast till det lidande som sjukdomen medför. Lärandet innebär att ny 

förståelse för den egna personen utvecklas. Att lära sig balansera på livets lina 

är ett hårt arbete som handlar om att på djupet reflektera över sig själv och 

livet. Genom att lyfta fram och tydliggöra den förändrade förståelsen av sig 

själv infinner sig känslan av att vara i utveckling och att växa som människa.  

 

Långvarig sjukdom påverkar och förändrar livet och ses framför allt i ljuset av 

de hinder sjukdomen utgör. Hindren träder fram som figurer att kämpa mot. 

Genom att hinder synliggörs och studeras lär sig personen att hantera dessa. 

Lärandet kräver utvecklande av förståelse för sambandet mellan livets och 

sjukdomens krav. Lärandet innebär ett sökande efter kunskap och förståelse. 

Lärande har skett då ny förståelse och sätt att handla har införlivats. Detta 

resulterar i att hindren inte längre utgör samma begränsningar i livet. I livet 

med långvarig sjukdom lurar emellertid ständigt nya hinder som måste 

övervinnas.  

 

Lärandet innebär mer än att hantera sjukdomen i vardagen. Det handlar om att 

lära sig hantera hotet mot den egna identiteten och existensen. Detta lärande är 

djupare och svårare då det kräver en medveten reflexion. Reflexionen utgör 

lärandets redskap, och kan både hindras och stödjas av andra människor. 

Livssammanhanget är lärandets grundplattform, vårdare som inte ser den 

lärande i sitt sammanhang framstår som hinder för lärandet. 
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Fenomenet, tillika den essentiella innebörden av lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom konstitueras av följande innebördselement: 

 

 Att lära känna och leva med en främling  

 Lärandets drivkrafter      

 Lärandets väg är en balanskonst 

 Synliggörande av sjukdom och lärande  

 Sökandet efter kunskap och förståelse 

 Livssammanhanget är lärandets ankare 

 Vård som försvårar lärandet 

 Lärandets resultat, att ge sig själv mer plats i livet. 

 

Att lära känna och leva med en främling  

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom gestaltas här som att lära känna och 

leva med en främling som oönskat tränger sig på i livet. Främlingen ska förstås 

som sjukdomen, men också som den sviktande kroppen. Lärandet innebär att 

lära känna främlingen, förstå hur den påverkar kroppen och att lära sig hantera 

det förändrade liv och de hinder som ständigt dyker upp. Det innebär också att 

lära sig hantera rädslan inför en osäker framtid och att lära sig lita på och stå ut 

med att vara beroende av andra.  

 

Då främlingen gör entré i livet försöker den drabbade att inte släppa in den, 

vilket sker genom att vägra erkänna att främlingen överhuvudtaget finns. Ett 

sätt är att inte nämna sjukdomsdiagnosen vid namn. En kvinna berättar att det 

tog henne 24 år innan hon uttalade diagnosens namn. Att det är svårt att släppa 

in främlingen i livet visar sig också i att den drabbade ”hittar på” andra orsaker 

till sina symtom, orsaker som känns mer bekanta i den drabbades livsvärld. 

Detta kommer till uttryck i följande citat:  

 
Ja, jo det var ju det att jag vägrade att erkänna att jag hade ledgångsreumatism. […] 

Jag vet inte, jag var inte sjuk. Ibland när det var för jäkligt då fick jag linda en 

elastisk binda runt och då frågade folk. ”Vad har du gjort? Jag har stukat mig”, 

svarade jag. Och min bror när han ringde så frågade han alltid ”Hej, du hur är det 

med det där som du inte har?” Nej, jag ville inte prata om det, jag ville inte erkänna 

det. 

 
Främlingen orsakar hinder från att leva det välbekanta livet. Hindren kan 

handla om att ha ont, inte kunna röra sig, se eller minnas. De drabbade vill till 

slut veta och förstå vad det är för problem som står i vägen för det välkända 

livet och söker vård. En informant med begynnande demens säger: ”Jag måste 

få någon undersökning för mitt minne svek mig”. 
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Främlingen och de hinder den medför gör att de drabbade inte känner igen sig i 

sin kropp, och måste lära sig hantera tillgången till världen på ett nytt sätt, 

vilket är svårt. ”Ja, det är VÄLDIGT svårt. Det är väldigt svårt att komma in i 

den tanken att man inte är den man har varit”, menar en man som drabbats av 

demenssjukdom. Problemet framställs av en person som är blind på följande 

sätt: 

 

Ja när man inte ser då tappar man ju allt umgänge med folk. Man kan ju inte åka 

som man vill. Man blir begränsad rätt mycket till hemmet och … i och med de 

andra skadorna på hjärtat också så orkar man ju inte heller, njurarna blir dåliga, man 

blir trött. Det är alltid något att ta hänsyn till. Man kan inte bestämma innan att nu 

gör vi det i morgon, för det beror ju på hur jag mår. 

 

Främlingen begränsar på detta sätt livet då den vållar personen svårigheter att 

delta i gemenskap med andra. Kontakten med vänner avtar, vilket leder till 

ensamhet. Ibland väljer den drabbade att själv dra sig undan då gemenskapen 

upplevs som alltför krävande.  

 

Främlingen hotar även möjligheten att vara aktiv i arbete, i att göra och skapa 

saker. Görandet beskrivs som en viktig ingrediens i livet, där bekräftelse och 

känsla av att vara nyttig infinner sig. Ibland handlar begränsningarna om allt 

det som de drabbade tycker är viktigt att göra, och orsakar följaktligen stort 

tomrum. Är begränsningen däremot inte av så stor betydelse fylls tomrummet 

av något som är mer betydelsefullt. Det finns även saker som kan vara 

angenäma att slippa göra som till exempel ”lumpen”. Lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom innebär att hitta strategier för att fortsätta vara aktiv, vilket 

sker genom att testa och pröva olika strategier, och då det lyckas känns det 

”mycket, mycket bra, då blev man ju som en speleman.” Lärandet är även 

inriktat på att hantera det tomrum som ibland uppstått.  
 

I livet med långvariga sjukdomar tillstöter ofta flera problem, då nya 

sjukdomar tillkommer eller då sjukdomen förvärras. Även om främlingen 

håller sig lugn så finns vetskapen om att den lurar bakom krönet. En informant 

med MS beskriver det på följande sätt: 
 

I och med att det har varit så lugnt, så har ju jag vant mig vid att det är lugnt. Det är 

ju bedrägligt det vet jag ju, det kan ju ändra sig när som helst, det vet jag ju att det 

kan det göra. 

 
Under perioder då främlingen inte utgör något större hinder eller hot i 

vardagslivet får andra betydelsefulla saker träda fram i livets förgrund, vilket 

visar sig på följande sätt:  
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Ja, ungarna och hela livet, alla andra saker som har betydelse i livet liksom. I och 

med att jag har fått en skada, jag har ju vissa begränsningar. Men de är stabila och i 

och med att de inte ändar sig, så lär man sig ju leva med det, liksom. Jag vet ju hur 

det är liksom, jag vet ju ungefär, ja just det där kan vara svårt. Där är mina 

begränsningar liksom. 

 
Främlingen är ibland väldigt påtaglig, och ibland tyst i bakgrunden tack vare 

allt annat i livet. Informanterna menar att det är just när sjukdomen finns i 

bakgrunden som de har lärt sig leva med främlingen, vilket visar sig i att de 

drabbade inte behöver tänka på den. 

 

Även familjen blir lidande av främlingen, då den trötthet sjukdomen orsakar 

går ut över dem. Detta visar sig i att den drabbade inte orkar krama om sina 

barn eller ge sin partner kroppslig närhet. En känsla av att svika andra då 

kroppen sviker framträder.  

 
Du vet jag orkade knappt inte att barnen tog i mig för det kändes som om det gjorde 

ont. Det var en konstig värk i hela kroppen. Och hur hemskt är det liksom. Vill du 

inte krama mig, sa Lisa. Jag ville bara vara. Jag kommer sen, sa jag. Och det kunde 

vara två timmar, jag kommer sen, jag somnade om liksom.  

 

Krav ställs på att lära sig och sina närmaste att förstå hur främlingen påverkar 

livssituationen, samma informant som ovan säger: 
 

Jag var dålig men jag kunde i alla fall förklara. Och det har Olle [maken] sagt att 

hade du inte gjort det så hade jag tyckt att det hade varit så mycket jobbigare. 

 

De hinder som främlingen orsakar i livet gör att de drabbade inte känner sig 

hemma i sin livssituation, vilket kommer till uttryck i tvivel på sig själv och 

sin förmåga. Tvivlet förstärks i nya situationer, då den egna kunskapen inte går 

att lita på. Lärandet ställer krav på att våga visa sin oförmåga för andra och att 

våga lita på att andra ser att behovet av hjälp och stöd förändras i olika 

situationer. Förlust av kontroll är ibland mycket stort då världen fullständigt 

har rasat samman och kontrollen över sig själv och livet har gått förlorad. Här 

krävs det att lära sig lita på och stå ut med att vänta på andras hjälp. En kvinna 

beskriver sin hjälplöshet:  
 

Hade jag ätit eller? Det första halvåret var så kaotiskt så jag visste alltså inte om jag 

hade ätit eller hur jag hade gjort. 

 
Beroendet av andra kompliceras av rädslan för vad andra ska tycka och tänka 

om den förändrade kroppen. Detta utgör ibland även hinder för att vara med på 

olika aktiviteter, vilket också är något som den drabbade får lära sig hantera. 
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Information om främlingen som förmedlas av vänner eller av massmedia, 

målar upp mörka bilder av sjukdomen och om framtiden med den. Då dessa 

bilder inte stämmer med hur de drabbade själva erfar sin sjukdomssituation, 

ökar främlingskapet för främlingen och den framtid som väntas blir ännu 

svårare att förstå och greppa. Tidigare erfarenheter i form av att ha levt nära en 

person som haft en liknande sjukdom, i detta fall en demenssjukdom, visar sig 

som filmsekvenser som spelas upp för den drabbade gång på gång:  
 

Min far han satt ju som en kolli ett par tre år innan han fick lämna jordelivet med en 

kraftig demens. Det är ju början på en demens det här. Och det gjorde väl att jag 

kände mig väldigt körd då, det […] Det blev ju så att jag startade ju den filmen då, 

hur han kom bort från verkligheten. 

 
Då de drabbade saknar en variationsrik framtidsbild av sjukdomen, lever dessa 

mörka bilder kvar som framtida hot och utgör samtidigt hinder för lärandet. 

Detta visar sig i att individer inte vill eller vågar ställa frågor om sjukdomen, 

då de fruktar svaret. 
 

Ja så jag har fått rätt dålig information faktiskt av läkarna, sen har jag inte velat 

fråga eftersom man har hört så illa [om sjukdomen].  

 

Lärandet handlar här om att lära sig hantera rädslan över en osäker framtid. Att 

patienter undviker att ställa frågor beror också på att de vill komma bort från 

sjukvården så fort som möjligt, hem till sin trygga miljö där främlingen är 

lättare att hålla i bakgrunden.  

 

De lärande lever i ovisshet om framtiden, en ovisshet som är skrämmande och 

som trängs bort så mycket som möjligt. Lärandet innebär att lära känna 

främlingen i form av den sviktande kroppen, och att lära sig hantera de hinder 

den för med sig från att leva det välkända livet. Lärandet handlar därmed om 

att lära känna det förändrade liv som främlingen har burit med sig.  

Lärandets drivkrafter 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom kan karaktäriseras av strävan mot 

det välkända livet. Denna strävan framstår som en central drivkraft i lärandet 

som visar sig i vilja och envishet. Ytterligare en drivkraft för lärandet är 

möjligheten att påverka den egna hälsoprocessen. 

 

Viljan är en kraft som ”triggar igång” lärandet och utgör på så vis motorn i 

lärandet. En motor som förutom strävan mot det välkända livet drivs av tanken 

på att behålla självständigheten. Vägran att acceptera försämringar 

tillsammans med viljan att bromsa upp försämringar utgör drivkrafter i 

lärandet, vilket framträder i följande citat:  
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Nej, jag ville inte acceptera att jag skulle sluta och sitta och inte veta någonting. Det 

hade jag svårt för. Det fick jag ju lära mig då, att för att jag skulle komma ihåg fick 

jag ju göra små grejer. 

 
Envishet ger möjlighet till ett fortsatt aktivt liv vid långvarig sjukdom, då den 

lärande uppfinner nya strategier för att kunna vara aktiv. ”Ja, för den 

envisheten jag har, den är ju inte av denna världen. Men det är kanske det som 

gör att man går framåt med.” Envisheten är en motor för lärandet, men kan på 

samma gång vara ett hinder för att inse de begränsningar som sjukdomen 

faktiskt utgör. ”Ja, det klart att det har varit en styrka att klara sig i livet, ja, 

envishet i rätt mängd är bra men inte så mycket som jag har.” Drivkraften är 

ibland för stark, vilket kan medföra att de drabbade orsakar sig själva skada. 

”Ja, jag kanske håller på lite för länge med vissa saker för att jag tror att det 

ska fungera.” En dimension av envishet är den uthållighet och det mod som 

krävs i situationer då de lärande lär sig använda kroppen på ett helt nytt sätt, 

som att lära sig gå med proteser.  

 

Målet att klara sig själv är en viktig drivkraft i lärandet, en drivkraft vars syfte 

är att behålla sin identitet. För att bevara självständigheten värderas vikten av 

den i relation till de åtgärder som måste göras för att kunna behålla den. På så 

vis nås insikt och handlingskraft. I strävan att klara sig själva tvingas de 

drabbade göra sig av med ting som inte längre är möjliga att bruka, vilket 

framkommer nedan:  

 
Jag kan inte rensa mina land så jag har lagt ner mina land ett efter ett under årens 

lopp. Jag kan inte gräva, jag kan inte rensa ogräs, jag kommer inte ner till marken. 

Allting har skett successiv. 1980 så sålde jag min segelbåt, jag hade inte kunnat 

segla så många år till ändå. 

 
Då självständighet inte längre är möjlig ställs målet om till att behöva så lite 

hjälp som möjligt. Att vara en oberoende individ är en förebild som är rotad 

sedan barndomen. Uppfattningen är naturligt införlivad och utgör ett nav i 

lärandet, vilken kommer till uttryck som ”Jag vet inte, det är väl någon 

självbevarelsedrift som sitter långt bak.” Viljan att klara sig själv ger styrka 

och kraft att klara mer än vad individen först tror är möjligt.  

 

Sjukdomen kräver uppfinningsrikedom för att kunna lösa olika problem i 

vardagen. Lärandets drivkraft är just viljan att pröva sig fram och lösa 

problem, så att vardagen fungerar. En stegvis känsla av att klara av saker som 

har varit svåra ökar motivationen till att lära för att klara ännu mer. Att bli 

”peppad” av andra understödjer också lusten att lära mer. En del av detta 

lärande sker automatiskt, det vill säga de drabbade märker inte själva hur de 

löser problem, utan uppmärksammas på det av andra, vilket framkommer i 

följande citation: 
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Morsan har ju frågat ibland ”varför gör du så?” När jag till exempel skruvar av en 

kork på en flaska, så håller jag på korken och vrider på flaskan. Ja man kompenserar 

lite, eftersom jag är starkare i den handen. Det är sådant som kommer automatiskt. 

[…] Nej, det bara kommer, det var inget jag kom på ens. Utan det var ju morsan 

som kom på vad jag gjorde. 

 
Det dagliga livet med de aktiviteter det innehåller utgör en grundplattform för 

lärandet.  I görandet testas olika strategier för att klara av de begränsningar 

som sjukdomen orsakat. Viljan, envisheten och målet att klara sig själv visar 

sig i följande situation, där en person som nyligen amputerat ett ben berättar: 

 

Men så en dag då jag hade duschat kände jag att jag måste gå på toa. Det var ju en 

toalett där alldeles bredvid duschen. De satte mig i rullstolen, nej pottstolen, då sa 

jag sätt på mig skon. Ja, det gjorde de. De skulle köra in den vet du, [över toastolen] 

men jag sa sätt på mig skon, [vårdarna, sa:] ”vad ska du göra nu då?” Jag ska se om 

jag kan stå. Det fanns riktiga handtag i toaletten och i stolen och de låste stolen och 

så stod de runt om, de var två som stod runt om. Och då tog jag ett tag i handtagen 

och så reste jag mig upp. ”Och vad ska du göra nu då? Gud om du ramlar”, sa de. Ja 

men ni står ju där, sa jag, då får ni ta emot mig, sa jag. Och så reste jag på mig och 

så flyttade jag på foten. Och de stod och tittade. ”Vad gör du?” [skrattar] Jag 

snurrade på skon och faktiskt jag kom på toaletten. 

 
För att lära sig leva med långvarig sjukdom krävs att rätt förutsättningar finns 

exempelvis i form av olika hjälpmedel. Då hjälpmedlen ses som hjälp till 

självständighet är de lätta att lära sig använda. Hjälpmedlen används efter 

behov och inte mer än nödvändigt för då kan de utgöra en risk för att förlora 

självständighet, som framkommer i följande citat: 

 
… och då går vi ut, jag och hunden, och det är tack vara honom jag är så frisk […] 

det finns massor av olika vägar ute i skogen som vi kan gå. Å sen har jag dessutom 

tjatat mig till en rullstol, en elektrisk maskin för att vissa tider när jag har kommit 

hem från [sjukhusvistelser] så har jag inte gått så där jättebra efteråt och då har den 

varit jättebra. 

Intervjuare: Då tar du elrullstolen och så går du på en hundpromenad? 

Ja och ibland så tar jag den och så ställer jag den och går en liten bit, det som jag 

orkar med. 

 

Möjligheten att själv påverka hälsoprocessen, är en drivkraft för lärande som 

handlar om att förhindra inskränkningar i livet och skadorna i kroppen. Denna 

drivkraft visar sig bland annat i ett citat av en person, som snart är i behov av 

dialysbehandling: ”Det är först nu då de ville sätta in dialys som man började 

på att ändra kosten och sådana grejer.” Genom ”kvitto” på att de förändringar 

som görs påverkar hälsan förstärks drivkraften till att lära mer för att ännu mer 



107 

kunna påverka hälsan. Känslan av att vinna på förändringar gör det lättare att 

upprätthålla förändringarna och inte återgå till gamla vanor. ”Vi frågade han 

[läkaren] om det kunde bero på maten att jag inte har behövt dialys, och han sa 

att det [förändringarna i kosten] till stor del har bidragit.”  

 

De råd som sjukvården ger känner sig de drabbade pressade att följa, då de 

annars riskerar att förvärra sin sjukdomssituation. Då de drabbade väljer att 

inte följa råden de fått, riskerar de att bli utan behandling, som exempelvis en 

”transplantation”. Att bli ställd inför denna valsituation uppfattas dock inte 

som ett hot från vårdens sida, utan som frampressat av sjukdomen och kan 

utgöra en drivkraft för lärande i att genomföra förändringar i livet.  

 

Medvetenhet om risken att skada den egna kroppen ger motivation och 

drivkraft till att ta itu med problemen. Genom att förstå de risker beteendet 

utgör är det lättare att bryta upp de invanda mönstren, vilket visar sig på 

följande sätt:  

 

Jag fick ju börja dricka alkohol för det var det enda som dövade smärtan. Det har 

jag hållit på med rätt länge då tills jag slutade för tre år sedan är det nog nu. För då 

insåg jag att det tog så mycket skada på kroppen. 

 
I lärande finns tillåtelse att misslyckas och att komma tillbaka gång på gång 

med målet att till slut lyckas ändra sitt beteende. 
 

Lärandets väg är en balanskonst  

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom gestaltas här som en balanskonst, 

där de drabbade lär sig balansera mellan livets och sjukdomens krav. För att 

finna en dräglig tillvaro vägs för- och nackdelar mot varandra. För den 

drabbade är lärandet en strävsam väg, eftersom det ständigt tillstöter problem 

som de måste förstå för att kunna hantera. Lärandets väg handlar om att 

utveckla förståelse för livet med sjukdom och att lyfta fram det positiva i livet.  

 

Lärandets väg innebär att vänja sig vid att ha en sjukdom att kampera ihop 

med, att vänja sig vid olika behandlingar som att ”ta sprutor”, och att ”vänja 

sig vid att be om hjälp.” Det handlar om att anpassa sig efter vad som är 

möjligt att göra och inte efter vad som anses vara ett normalt liv. Lärandet 

innefattar att förstå nödvändigheten av att släppa bilden av sig själv som frisk 

och att lära sig hantera de konsekvenser det medför. ”Utan syn så går det helt 

enkelt inte köra bil.” Även om det gör ont så går det att vänja sig vid tanken. 

För att stå ut med vetskapen om sjukdom och hinder i vardagen fokuseras 

andra saker i livet. Det som fokuseras är exempelvis nära relationer, att kunna 

arbeta och att göra något till glädje för sig själv eller andra. På detta sätt 

balanseras begränsningarna som sjukdomen orsakar med livet i övrigt. 
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I lärandet sker försök att stundtals ”skaka av sig” och nonchalera sjukdom och 

smärta genom att sätta fokus på något, exempelvis att ta en promenad i skogen. 

Problemen som sjukdomen orsakar finns kvar då promenaden är slut, men 

genom att för en stund ha tänkt på annat hämtas kraft att ta tag i problemen. Ett 

annat sätt är att nonchalera den smärta som sjukdomen orsakar. En informant 

berättar: ”Ja, hur lär man sig det? Jag vet inte om man nonchalerar sig själv 

eller hur man gör. Det är något konstigt det där förstår du, att man lär sig att 

leva med.” Strategierna anses nödvändiga för att härda ut i livet med sjukdom. 

 

Lärandet visar sig i en inre reflexion där för- och nackdelar balanseras mot 

varandra. En medveten fokusering på det positiva och glädjen i livet är 

framträdande, vilket visar sig i följande citat: 

 
Vi säger så här att jag har ett minuskonto och ett pluskonto. Minuskontot är mina 

sjukdomar och jag vet att njurarna blir sämre och jag vet att min syn också kommer 

att bli sämre, och även cirkulationen. Jag kanske kan hålla mig uppe med hjälp av 

mediciner och det går rätt så bra än så länge. Sen är det ju vetskapen om att det är åt 

det hållet, det får man acceptera. 

Intervjuare: Och hur gör man det? 

Ja, då har man pluskontot. Om vi säger så, det kanske är lite dumt att säga så, men 

det positiva, det är att jag har en underbar fru och en tös. [rörd och har svårt att 

prata].  

 

Genom att fundera över hur livet skulle ha varit utan sjukdom, nås insikt i att 

livet kanske inte hade varit så annorlunda utan sjukdom, men det kan även visa 

sig som att ha blivit intvingad i ”ett helvete” där en stor del av ens liv har 

förlorats. För att hantera livssituationen är det tillåtet ”att vara ledsen och tjura 

ibland”. För att orka med livet med sjukdom balanseras det som är jobbigt med 

att göra något som är roligt, något som sjukdomen egentligen inte tillåter. 

Dessa belöningar ger välbefinnande i form av njutning för en stund, även om 

vetskapen finns om att det kommer att kosta i form av till exempel illamående. 

Att tillåta denna njutning beskrivs som viktigt för att klara av den tristess som 

annars råder, vilket visas i följande citat: 
 

Ja, det är nog tristessen hemma, jag är ju mycket själv hemma och då säger jag att 

nu får vi åka ut och hitta på något och då kanske vi åker ut och äter någonstans. Vi 

kanske åker till X-stad och äter, då får man ju vanlig mat och det går ju inte alltså. 

Det går inte att äta en riktig portion. Jag mår inte bra av det, så att det blir som en 

läxa varje gång. […] Det är väl som med en bakfylla, dagen efter. Man får ju välja. 

Det är roligt men det […] Egentligen är det inte värt att jag mår dåligt, men att 

komma ut lite. 
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Då de drabbade inte upplever att de får hjälp för sina besvär tas ibland andra 

medel till i syfte att döva smärta och ångest. Dessa medel kan vara alkohol, 

godis eller överdriven träning. Genom ett inre resonemang synliggörs 

beteendet. För- och nackdelar analyseras och värderas och de drabbade kan ta 

ställning till om viljan finns till att förändra beteendet. 
 

Lärandet sker genom observationer av vad, hur och när något inträffar i 

kroppen. Genom att pröva och samtidigt analysera händelseförloppet nås insikt 

i effekter av handlandet som sedan utgör underlag för beslut. Beslut som 

bygger på ett balanserande av risker och effekter, vilket illustreras med 

följande citat:  

 
Jag vet inte hur jag ska förklara, först och främst så fick jag en tablett som hette 

Tiparol och den fick jag hallucinationer av förstår du. Så jag såg syner, jag vet inte 

om jag var vaken eller mitt emellan eller om jag sov, men det var alltid på 

morgonen som jag såg människor som kom in i sovrummet och började damma på 

några tavlor som vi har där inne. Och när de vände sig om då såg jag att de där inte 

var i livet. Det hände varenda morgon förstår du. Och det måste ju ha varit den där 

tabletten. Det var väldigt obehagligt […] jag försökte vara utan, jag misstänkte att 

det var […]  Ja, det gick inte, jag klarade mig inte utan, jag var tvungen att ta på 

kvällen, på dagarna klarade jag mig utan. 

 
Genom att leva så normalt som möjligt och vara observant på vad som orsakar 

problem införskaffas kunskaper. Det är kunskaper som sedan används till att 

finna balans livet med långvarig sjukdom. Den trytande orken blir som en 

lärare i sig, som hjälper till att sätta stopp och skapa insikt: ”Att lära sig var 

gränserna gick, hur mycket man orkade och hur mycket man vågade.” Genom 

att vara observant på hur kroppen reagerar i olika situationer lär de drabbade 

mer om sig själva och sjukdomen och får på så vis en ökad förståelse för 

varför vissa reaktioner kommer. Lärandet visar sig i kunskaper om hur, varför 

och när kroppen reagerar på ett avvikande sätt, kunskapen används till att 

lyssna på kroppens signaler. 
 

Kunskaper för att hantera hela livssituationen är nödvändig, men svår att få 

från andra. Ett lärande som bygger på egna erfarenheter av att kunna balansera 

livet med sjukdom pressas fram, vilket beskrivs på följande sätt:  

 
Ja, här pågår det ju hela tiden så man får ju anpassa sig hela tiden och ta hänsyn till 

en massa saker men det är ju också ett sätt att leva.  

 
En annan informant beskriver det på följande sätt: 
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Ja, sjukdomen som sådan gör ju att jag har ju alltid en utförsbacke men så tänker jag 

ju inte varje dag. Det är ju bara ibland som jag får den känslan att varför behöver det 

vara så här? Men jag har ju diabetes då måste jag ju leva med den. 

Intervjuare: Vad gör du då den känslan kommer då? 

Ja, jag kanske tänker på det lite grann och så är det bra och så tänker jag på allt 

annat som är så positivt. Familjen och alltihopa. 

 

På lärandets väg försöker den lärande ta en sak i taget. Olika delmål sätts upp 

för att utvärdera vilken strategi som ger bästa resultat. Styrandet mot mål är ett 

sätt att ta kontroll. Genom utvärdering, kan förbättringar och försämringar i 

hälsan följas. Delmål är en medveten strategi för att orka med kampen i livet 

med sjukdom och ett sätt att se positiva delar i en annars nattsvart framtid. ”… 

jag försöker ju leva så länge som går, det är ju så”. 
 

Lärandet sker genom att de drabbade observerar i vilka situationer som 

sjukdomssymtom kommer, och hur de själva och omgivningen påverkas av 

dessa. Genom att lägga ihop observationer som i ”ett pussel” nås en insikt om 

betydelsen av att balansera livet med sjukdomen, både för sin egen och för sin 

omgivnings skull, vilket framkommer nedan: 

 
Ja, då blir det så, att när jag hade tagit ut mig […] gick det över i aggression. Det 

var också en, jag har alltid vetat vad jag har velat. Men när det gick för långt, det var 

till och med så att jag själv tyckte att det gick för långt. […] jag blev arg och väldigt 

besvärlig [på jobbet] och hemma med för den delen. 

 

Hoppet balanseras mot realistiska förväntningar. Det handlar om att inte ge 

upp hoppet, men att samtidigt inte sätta för stor tilltro till det. ”En skulle ju 

vilja känna sig frisk men det vet jag att det går inte.” Hopp om förbättring, om 

att inte bli sämre, om att kunna skjuta sjukdomen och följdsjukdomar framåt i 

tiden och om att få ett eller flera nya organ. Hoppet fungerar som motvikt mot 

de mörka bilder av sjukdomen som den sjuke har skaffat sig. Hoppet triggar 

viljan att finna bättre balans i livet med sjukdom, vilket visar sig i följande 

citat: 
 

Ja, mina njurar är på väg utför, så att de är på väg att bli sämre […]  Och de har 

halvt om halvt lovat mig att om det går så kanske jag ska få byta en njure och även 

kanske bukspottkörteln, kanske. […] Men då måste man vara frisk [skratt]. För jag 

blev tillsagd att blev inte värdena på mitt socker bra, [d.v.s.] att jag håller dem på en 

någorlunda nivå. Då kommer detta att falla, det kommer inte att ske. […] 

Intervjuare: Det låter nästan som ett litet hot? 

Hon sa så här att ja, hon påvisade mig att du måste försöka hålla dina värden för då 

har du lättare chans att när den tiden kommer att du då får en njure då. Alltså det är 

inget negativt utan hon talar om det positiva, hon försöker peppa mig. Att jag ska 

hålla värdena lite bättre. 
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Humor används som en paus och motvikt mot det som är tungt och jobbigt. Att 

skratta åt sig själv och åt sin situation är befriande. ”… man fick flina lite och 

så flinade de också.” Att skämta om det som annars är genant är ett sätt att lära 

sig hantera besvären, att genom att se andras beteenden från den komiska sidan 

hantera människors okunskap och brist på förståelse. I detta ligger en idé om 

att de som beter sig konstigt har mycket att lära. Det är ett sätt att skapa 

förståelse för andra. 
 

Att skämta om sina besvär och sin behandling är ett sätt att avdramatisera 

sjukdomen för sig själv och andra. Det hjälper också till att införliva 

sjukdomen i vardagen. Det är lättare att skämta om små saker och om sådant 

man redan har lärt sig leva med, exempelvis säger en informant ”… jag har ju 

kommit över det. Man kan ju se det lite från humorsidan också.” Det som de 

drabbade fortfarande kämpar med att lära sig är det dock svårare att skoja om. 

Synliggörande av sjukdom och lärande  

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom gestaltas här i betydelsen av att 

lyfta fram och synliggöra såväl sjukdom som lärande. Synliggörandet sker 

genom att ord sätts på tankar och upplevelser av sjukdom, vilket innefattar att 

vara ärlig och öppen med sin sjukdomssituation för sig själv och gentemot 

andra. Synliggörandet av gjorda erfarenheter skapar förutsättningar för 

reflexion över det egna lärandet. 

 

Genom ord görs det som är svårt att förstå gripbart, vilket underlättar 

uthärdande i livet med sjukdom. Som exempel på detta anges, 

”fantomsmärtor”, och känslan av att vara ”otillräcklig”. I dessa fall blir det 

därför extra betydelsefullt att sätta ord på upplevelserna. Lärandestöd, som de 

drabbade själva tror är bra i detta sammanhang, är att få frågor så att de tvingas 

att sätta egna ord på sina upplevelser. Att kunna uttrycka sina upplevelser är 

dessutom viktigt för att få ens partner eller andra närstående, och inte minst 

sjukvårdspersonal, att förstå. Berättandet är påfrestande, då det innebär ett 

upptäckande av den egna otillräckligheten. Att av sin arbetsgivare bli tvingad 

att berätta om sig själv upplevs som kränkande och som ”att blotta sig” inför 

andra. I berättandet kommer påfrestande minnen och rädslor för framtiden 

fram, men berättandet gör också personen starkare och säkrare på sig själv och 

på sina upplevelser.  
 

Genom att synliggöra behovet av förändringar i livet skapas möjlighet att ta 

tag i situationen. Sjukdomen ställer krav på förändringar i livet. Förändringar 

som innebär att ändra på sättet att leva. Även om den drabbade kan förstå 

betydelsen av förändringarna, är de svåra att genomföra. Stress och 

illabefinnande utgör fallgropar för att falla tillbaka till det välkända beteendet. 

Genom att aktivt påminna sig själv om de förändringar som gjorts, tydliggörs 
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och underlättas förändringarna, vilket visar sig i följande citat: ”Jag går upp 

varje morgon och tar ett beslut, att vad som än händer i dag så ska jag vara 

nykter. Jag tar det beslutet varje morgon”. 
 

Ett sätt att synliggöra det egna lärandet är att skriva ner sina upplevelser i form 

av tankar och känslor över sjukdom. En person berättar: ”Jag har skrivit 

dagbok över tiden för att kunna gå tillbaka och titta. Ja, jag tror det är ganska 

värdefullt att ha gjort det även om det inte är så roligt att läsa det jämt”.  På 

detta sätt blir det möjligt att följa den egna utvecklingen och därmed 

möjliggörs upplevelsen av lärande. 
 

Den synliggörande dimensionen av lärandet i att leva med långvarig sjukdom 

visar sig också i att prata med sig själv. Genom att säga saker till sig själv, ge 

sig själv råd, skapas insikt för att lära sig leva med sjukdom. Att prata högt 

med sig själv tycks vara ett naturligt förhållningssätt, som används som stöd 

för minnet och för att få de förändringar som den lärande försöker arbeta med 

införlivade i kroppen, vilket visar sig i intervjusituationen nedan: 
 

Ja, jag bara talar om för mig själv, att så blir det då man blir 76 år. Du är snart 77 år 

och det blir ännu sämre sedan. 

Intervjuare: Vad svarar du? 

Ja, det är inte mycket att göra något åt, det är bara att acceptera att det är så. 

Intervjuare: Du har sagt rätt så mycket till dig själv under tiden? 

Jaha, det kanske jag har, det måste du ju höra.  

Intervjuare: Ja du har sagt, att det sa jag till mig själv och jag tränade mig att säga 

att jag hade ledgångsreumatism. 

Ja, det trodde jag alla gjorde. 

 
Synliggörandet kommer i uttryck i möjlighet att ställa frågor till sig själv och 

andra. Frågandet understödjer lärandet. Det handlar dock inte enbart om att 

ställa frågor och få svar. Minst lika viktigt är det att själv få fundera över 

möjliga lösningar och att överväga lösningsförslagen. Att själv få tänka efter 

hur beteenden och händelser hänger samman framställs som viktiga länkar i 

lärandet. Lärande på detta sätt sker i gemenskap med närstående och/eller 

vårdare eller via egen reflexion. I frågandet ligger ett aktivt kunskapssökande. 

Genom att vara aktiv och själv tänka ut lösningar nås en känsla som sporrar 

och bidrar till delaktighet i behandling, och en känsla av att vara betydelsefull. 

Lärandet handlar om att räkna ut hur de lärande kan göra samma saker som 

tidigare fast på ett annat sätt, som visas i följande citat: 

 
Det kan vara saker som att jag gör något med mina händer. Till exempel att spika 

och snickra och svetsa och hålla på med sådant. Jag har alltid varit intresserad utav 

sådant och sen då så när man fick den här prognosen då var det bara rätt ner. Då 
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tänkte jag nu är det kört och sen när man tar sig upp då lugnt och sansat, då tänker 

jag att då klarar man det på ett helt annat sätt. 

 
Lärandet synliggörs också genom att förståelse över tid nås. Detta visar sig i 

viljan att få insikt i hur det tidigare sättet att leva har påverkat kroppen och 

sjukdomen. Med insikten ökar viljan att förstå ännu mer för att kunna hantera 

nuvarande och framtida situationer, och att kunna förhindra kroppens fortsatta 

förfall, ”att bromsa i utförsbacke” som en informant uttrycker det. 
 

Lärandet innefattar att hantera skamkänslor över att ha drabbats av sjukdom 

och att själv ha bidragit till att sjukdomen har utvecklats. Andra sjukdomar, 

som anses vara lättare att förklara, används under en tid som täckmantel. För 

att kunna hantera skamkänslorna krävs att de lyfts fram och blir möjliga att 

reflektera över. Lärandet i att leva med långvarig sjukdom innefattar att för sig 

själv bekräfta sjukdom som ett ofrånkomligt faktum. Konstaterandet är en 

förutsättning för att ett aktivt lärande ska bli möjligt, vilket kan visa sig på 

följande sätt:  

 
Att börja med att acceptera att det är som det är, och inte skylla bort det eller 

skämmas för det, för det gjorde jag i början, då folk frågade mig vad det var då sa 

jag att det var bältrosen. För det var ganska skönt att ha något att skylla på men sen, 

om någon frågar nu, så säger jag att det är stress, att jag inte orkade mer. […] Jag 

tror att det är att man accepterar att det är som det är och försöker sträva framåt och 

försöker få den hjälp som man kan få. Och orkar driva den, tyvärr måste man göra 

mycket själv. Jag tror att det handlar om att acceptera att det är som det är. Det kan 

ju vara ganska tufft det också. Att tänka att det ska vara så här hela livet. 

 
Att vara ärlig och öppen med sin sjukdom beskrivs som ett aktivt val som blir 

ett stöd i lärandet. En man beskriver hur han tidigare har haft svårt att berätta 

om sin sjukdom, men att han ”nu är mer öppen […] kommer jag till en ny 

person så brukar jag säga att jag har diabetes, så att de vet det”. Då andra har 

förståelse för de drabbades problem, är det lättare att tillåta sjukdomen och 

behandlingen att ta plats. En informant beskriver vikten av att vara ärlig och 

öppen på följande sätt: ”Jag menar att är jag inte ärlig och öppen med det, då 

är jag snart där igen, så då kan jag lika gärna vara ärlig och öppen.” Som 

framgår, genom att lyfta fram och synliggöra sjukdomen underlättas lärandet 

och livet med sjukdom. Genom att synliggöra lärandeprocessen skapas 

möjligheter att se det egna lärandet i att leva med långvarig sjukdom. 

Sökandet efter kunskap och förståelse 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom konkretiseras här i sökande efter 

kunskap och förståelse för att hantera sin situation och för att öka förståelsen 

mellan livet och sjukdomens krav. Kunskap söks för att samtidigt kunna 
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hantera flera sjukdomar och för att öka förståelsen för den hotade framtiden. 

Sökande innefattar även sökande efter information för att kunna värna om sina 

rättigheter.  

 

Lärandet innebär ett sökande efter kunskap, ett kunskapsbehov som från 

början är diffust och svårfångat. Behovet av information beskrivs på olika sätt, 

allt från att inte vilja veta mer till att ha ett stort behov av mer kunskap för att 

få hjälp med sina tankar om framtiden. Att tankarna om framtiden är svåra att 

hantera och att kunskapsbehovet är diffust för den drabbade framträder i 

följande citat: 
 

För det är ju så att man funderar ju på vad som är bakom kröken och då kommer ju 

det med farsgubben som satt där och pratade sin skit, som man tyckte då.  

 
Sökandet efter kunskap innefattar ett sökande efter en variationsrik bild av 

framtiden, då den sjukdomsbild som finns hos allmänheten, i media, hos nära 

och kära ofta är mörk och skrämmande. Bilden stämmer dessutom inte alltid 

med de egna upplevelserna. Funderingar och motsägelsefullheter sätter på 

detta sätt igång sökandet efter information.  
 

Då informationen inte stämmer med egna upplevelser sker ett inre 

resonemang, där den egna övertygelsen ofta vinner över de fakta som 

presenteras av andra, vilket framträder i situationen nedan, där en informant 

med MS berättar: 

 
… när jag blev sjuk så tänkte jag, jag måste ju upprätthålla de här funktionerna. Hur 

ska jag göra det? Och just då var det mycket tal om att man inte skulle 

överanstränga sig då man hade MS. Man ska vara försiktig, man ska inte ta ut sig, 

det var väldigt mycket sådant. […] för det kan orsaka nya skov. […] hur sjutton ska 

man göra då om man ska försöka upprätthålla de funktioner som man har? För det 

insåg jag ju, att det måste jag göra, vara i gång. För annars, jag menar det blir inte 

bättre när man blir äldre och man dessutom har en funktionsnedsättning eller en 

begränsning någonstans. […] Jag visste inte vad, men sen började jag lite försiktigt 

[med aktiviteter]. Jag kände mig för och det verkade ju gå bra. Det hände inget. Så 

gjorde jag sådana där enstaka grejer och försökte stegra det hela tiden, så att det 

blev mer och mer. Å sen till slut så tänkte jag att jag måste ju, så då började jag 

träna. 

 
Informationen som sjukvården ger kan vara svår att förstå och ta till sig, 

speciellt i relation till den egna situationen.  Då sjukvården inte erbjuder den 

hjälp som de drabbade behöver, eller då råden inte stämmer med de egna 

erfarenheterna söks information på egen hand. Informationen från andra källor 

kan vara mer lättillgängliga och stämma mer med de egna erfarenheterna. 

Personen i citatet ovan fann inte stöd för att aktivt träna i den information hon 
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fick från vården. Till slut fann hon dock råd från en annan patient, ”helt 

ovetenskapliga råd av en MS-patient som hade skrivit en massa råd om hur 

man skulle leva”. Kvinnan vågade börja träna och vara mer aktiv i sitt liv. 

Detta tyder på att sökandet efter kunskap ibland slutar först då informationen 

stämmer med den egna uppfattningen. Informationen behövs som stöd för att 

våga lita på det personen själv tror på, men också för att gå emot sjukvårdens 

råd och, som i detta fall, leva mer aktivt. 
 

På frågan om vilka kunskaper som en man med MS har fått av sjukvården, 

svarar han: ”Ingenting överhuvudtaget, vad det har varit och vad jag ska göra 

för att det inte ska bli sämre, sen vet jag inget i stort sett. Mer än att man sitter 

i rullstol.”  Kunskaper om hur livet med sjukdom gestaltas skaffar sig patienter 

på annat sätt, som till exempel via kompisar, släktingar och tv. ”Ja, i House 

[tv-serie] … det har jag ju sett.”  Information inhämtad från flera håll utgör på 

så vis kunskapsstoff i patienters lärande.  
 

En viss sorts kunskap införskaffas genom att prata vårdarnas språk. Språket 

ger inträde till en annars otillgänglig kunskapsarena. Tillgång till arenan kan 

även förvärvas genom att ta med sig någon som förstår vårdarnas språk. Detta 

visar sig i att ha någon som kan tolka vad som säg: ”Jag vet inte hur det hade 

gått utan henne. Hon får ju sitta och översätta åt mig efteråt”. Tillgång till 

vårdarnas språk leder till att andra frågor kan ställas. Frågor och svar utgör 

viktiga pusselbitar till förståelse över situationen och framtiden. 
 

Då diagnosen väl är fastställd får patienten information och undervisning vars 

innehåll fokuserar på sjukdom och behandling. Då det finns behandling av 

sjukdomen att erbjuda anses vårdarna ha ansvar för att lära de drabbade om 

sjukdomen. Finns däremot ingen behandling anser de drabbade att vårdarna 

inte har samma skyldighet att pressa fram ett lärande om sjukdomen. 

Informanterna menar att vårdarna är nöjda då patienten har en diagnos och vet 

vilken medicin som ska intas, och hur den ska intas. En man som fått 

diagnosen MS beskriver detta så här:  
 

Ja, för det var fruktansvärt mycket sjukhusbesök innan för att få reda på vad det var. 

Och massor av prover och man låg inne då […]. För när de väl visste vad det var då 

var det bara att ta sprutan och någon visade hur jag skulle ta den. Sedan var det bara 

att åka hem.  

 

Patienters kunskapsbehov är större än vad sjukvården tycks erbjuda. 

Kunskaper om sjukdom och dess behandling är viktig, men de drabbade har 

också behov av kunskaper som underlättar hanteringen av sjukdom och 

behandling i vardagen. Bland annat finns många små knep som underlättar 

behandlingen av sjukdomen, vilket samma person som ovan beskriver i 

relation till att lära sig injicera sprutor:  
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I början så satt man ju bara för det tar ju stopp. Då lärde mig morsan att sticka, man 

har inte känselceller överallt, så man känner inte överallt. Så trycker man lite tills 

man inte känner något och då är det bara att trycka in den. Och då lärde man sig att 

det inte var så jävla farligt. 

 
Då nya sjukdomar tillkommer ställer ibland grundsjukdomen till med extra 

problem. De drabbade behöver kunskap för att förstå vad som händer i 

kroppen, och hur livet ska bemästras för att kunna förstå fler och fler aspekter 

av sjukdom. Denna form av kunskap tycks svår att få fatt i. 

 
Kunskap skaffas på olika sätt. De lärande måste vara aktiva även då fakta 

presenteras från vårdare för att verklig förståelse och integrering ska ske. 

Samtidigt som informationen ska vara lättfattlig så ska den också utmana den 

lärandes tidigare kunskaper. Hur en informant vill ha information framkommer 

på följande sätt: 

 
Ja, man får framför allt inte tro att jag är fyra år och inget begriper, utan en vanlig, 

normal information och så att man får reda på vad det är som man har och vad man 

har för möjligheter att underlätta och eventuellt om det går att bota och hur det går 

att bota.  

 
Informationen som ges ska stämma med verkligheten, vara noga underbyggd 

och beröra så att den lärande blir aktiv, annars finns det risk för ett passivt 

lyssnande som inte leder till ett lärande, vilket framträder i följande citat: 
 

Hon var duktig, hon berättade informationen så att jag fattade vad hon sa och hon 

gjorde det på ett trevligt sätt […]  Ja, hon berättade om KOL, vad det var och hur 

det kommer sig och att det är obotligt bland annat och ja, över huvud taget berättade 

om hur det är. […] För vi har en som är astma- och allergisköterska i X-kommun 

som är väldigt go och glad men jag tycker inte hon begriper ett skvatt så jag sitter 

snällt och lyssnar och säger ja, och så går jag till den andra. 

 
Sökandet efter kunskap innefattar att lära sig tyda budskap. Lyhördhet och 

tidigare erfarenheter används till att ana sig till vad som ligger i budskapen. Ett 

exempel på detta är frågan ”Hur mår du?”. De drabbade lär sig läsa av vad 

människor vill ha för svar på frågan. Ofta finner de drabbade att den som 

ställer frågan egentligen inte är intresserad av hur den drabbade mår. Ingen 

tycks vara intresserad av eller ha tid för berättelser om lidandet. De drabbade 

tvingas därmed ofta bära sjukdomen själva, vilket visar sig i följande citat: 
 

Det lär man sig genom att om man börjar med att säga att det är lite jäkligt för jag 

har ont här. Då såg man hur deras blickar försvann i fjärran och så förstod man att 
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de inte alls vill höra det. De ville höra att allt var bra och sedan hade de kommit med 

sin artighetsfras och sedan var allting bra. Så det var länge sedan jag slutade att tala 

på den frågan. 

 
Genom observation av vårdares sätt att agera tyds de tysta budskapen. Då 

personalen agerar annorlunda, till exempel blir överdrivet vänliga, skapas oro 

för att allvarliga besked väntar. Anhörigas överdrivna snällhet är också ett 

tecken på hur allvarlig sjukdomen är. 
 

För att kunna värna om sina rättigheter krävs införskaffande av information 

och förmåga att hantera myndigheternas krav. Då kraven uppfattas som 

orimliga och orättvisa är de svåra att hantera och upplevs dessutom påverka 

hälsosituationen negativt. Korta, återupprepade sjukskrivningsperioder är 

pressande för de drabbade, medan längre perioder ger visshet om den närmaste 

framtiden som möjliggör ett lugn av betydelse för att återerövra 

arbetsförmågan. De drabbade upplever att personer som beslutar om 

hjälpinsatser misstror fakta de förmedlar. Känslan av att inte göra rätt för sig 

förstärks av ”Försäkringskassans tv-reklam”. Sjukdomen kan ibland utgöra ett 

hinder från att kämpa för sina rättigheter. Att inte ha möjlighet att föra denna 

kamp visar sig i följande citat:  

 
Ja, jag brottas inte med dem, för jag har ju fått den här perioden med LSS [Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade], och jag har accepterat det för jag 

tycker inte att det finns anledning till att röja eller bråka med dem. För jag orkar 

inte. För då mår jag så dåligt, sockret sticker i väg och kärlkrampen sätter i och så. 

Det är bättre att låta bli, det får vara som det är. Så vi går ut och går, och så får jag 

gå så länge jag orkar, det får vara så. Men det är inte bra. 

 

En annan form av kunskap införskaffas genom att ta del av andra personers 

upplevelser av att leva med sjukdom. Detta sker i form av att läsa 

självbiografiska böcker, läsa på Internet eller genom att möta personer i 

liknande situationer. Denna form av kunskaper har stor betydelse. De är extra 

trovärdiga då erfarenheterna är förankrade i en annan persons 

livssammanhang. Kunskaperna ger mod till att våga testa nya saker, mod att 

våga strunta i vårdarnas och sjukdomens krav. Den levda erfarenheten utgör 

motvikt mot de mörka bilder av sjukdomen och framtiden som patienten har, 

eller har blir påtvingad av andra. 

Livssammanhanget är lärandets ankare 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom konkretiseras här i 

livssammanhangets betydelse för lärandet. Betydelsefullt är relationer till 

andra, vilket skapar möjlighet för eget och gemensamt lärande. Lärande sker 

via gemensamma reflexionsstunder, där uppmärksamheten riktas mot beteende 

och konsekvenser av handlande. Livssammanhanget har även betydelse för 
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och utgör grundplattform för undervisning, och för delaktighet i vård och 

behandling. Lärandet skapar förståelse för den egna och andras situation och 

för reaktioner som följer livet med sjukdom. 

 

Att bli sedd som en person innebär att bli sedd i sitt sammanhang med familj, 

vänner och arbetskollegor. Bekräftelse av den egna personen ger känslan av att 

vara behövd och älskad, vilket har betydelse för viljan att veta och förstå 

sjukdomen och den förändrade situationen. I livssammanhanget ingår även det 

dagliga livet med djur. Djur ställer krav på aktivitet och ger på samma gång en 

tillfredställelse i att vara nyttig för någon annan. Livet med en hund beskrivs 

som en riktig ”hälsokälla”, ett ständigt sällskap som pockar på 

uppmärksamhet. Sällskapet med djur skildras som kravlös samvaro som 

stärker och ger tröst, och där ett lärande sker bara genom att vara i en kravlös 

tillvaro, där den drabbade duger som han/hon är. Citatet nedan visar hur en 

man med begynnande demens har lärt sig hantera sina högt ställda krav på sig 

själv och andra bland annat genom att vara tillsammans med djur.  

 
Det är väl det att jag kräver ingenting av dem och de kräver ingenting av mig utan 

det är ett visst samförstånd. Det är någonting som jag har lärt mig på de senaste 

åren. Att man kan vara hur bra kompisar som helst utan att ha de där kraven, man 

måste inte prestera. Det har jag lärt mig nu. 

 
En bra relation till livskamraten ger trygghet i livet och utgör på samma gång 

ett stöd i lärandet. De nära relationerna påverkas av sjukdom och behandling, 

och ställer krav på en ”öppen kommunikation.” Att båda parter lyssnar till 

varandras olika behov är centralt för ett fortsatt gemensamt liv. Föräldrar och 

syskon är viktiga, då de inte på samma vis som andra bekanta kan drar sig 

undan från den sjuke.  
 

Lärandet vid långvarig sjukdom sker i gemensamma samtalsstunder i hemmet 

mellan den drabbade och dennes livskamrat. I samtalen görs reflexioner över 

observationer gjorda i vardagen, i vilka de drabbade görs uppmärksamma på 

sitt beteende och dess konsekvenser. Kommunikationen beskrivs som rak och 

utan omsvep. De drabbade får själva analysera och hitta lösningar som sedan 

prövas i vardagen, vilket beskrivs i följande situation:  
 

Ja, vi pratar och hon ger mycket exempel.” Nu får du räkna med att du inte kan ha 

de kraven på dig. Du får hitta en annan väg runt. Du kan inte springa på, bara rätt 

fram så, utan titta där i stället. Det kanske finns, du behöver inte gå den vägen. Du 

kan ju strunta i det”. Det är väl den största hjälpen jag får. 

 

De nära relationerna medför ett ansvar för att inte orsaka sig själv skada. 

Omsorgen är svår att nonchalera, då ansvaret att inte orsaka sig själv skada står 

i relation till att inte påverka närståendes liv genom att sjukdomen förvärras.   
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Man är så rädd att man ska ställa till något, man har ett sådant överjag eller vad man 

ska säga, som tar ansvar. Man är så rädd att man ska göra något som man kan 

anklaga sig själv för. Sen att det var tack vare mig som det blev så, eller hur? 

 

Detta ansvar står ibland i vägen för lärandet och för att våga anta större 

utmaningar i livet. Här visar det sig vara betydelsefullt med en ”lagom” nära 

vän, som lyssnar och som ställer andra frågor än vad nära anhöriga kanske gör, 

vilket beskrivs nedan:  

 
Jo, jag tänkte hur fasen ska jag, hur kan det gå, tills jag pratade med en kompis som 

är sjuksköterska. Vi har känt varandra, inte någon nära vän, det är det inte. Och det 

kanske var förutsättningen på något sätt. För då frågade jag henne. Jag sa så här: 

”Att jag funderar på att läsa färdigt till [X-yrke], jag undrar om jag skulle klara 

det?” Hon sa: ”Varför skulle DU INTE KUNNA göra det?” Det var precis vad jag 

behövde, det var ju härligt, det var ju jätteroligt och det gick alldeles utmärkt. 

 
Då livssammanhanget bejakas finns möjlighet för lärande. Ett stödjande 

förhållningssätt är lyssnande, men samtidigt utmanande. Det innefattar att bli 

mött med förståelse och att få hjälp till att öka sin egen förståelse. För att ny 

förståelse ska utvecklas krävs att den lärandes förståelse av situationen 

utmanas. Lärandet framställs som öppnande av stängda dörrar, med möjlighet 

att upptäcka något nytt. Lärandet på detta vis sägs vara befriande och ett sätt 

att komma vidare i livet. För att möjliggöra lärandet krävs tid att sitta ner och 

prata, och ge goda råd utan pekpinnar. Genom känslan att vårdpersonalen bryr 

sig och tar sig tid ges möjlighet till insikt. I citatet nedan handlar det om 

insikten i att prioritera sig själv:  
 

Ja, det är väldigt positivt. Hon brydde sig. Hon tog tid på sig och pratade om detta 

och det ger en insikt, en tanke att […]  jag kanske borde tänka lite mer på mig själv. 

 

Då de lärandes livssammanhang utgör en naturlig del i samtalet, skapas 

möjlighet till lärande samtal, samtal där ett tryggt klimat råder. Ett tryggt 

klimat, som är avgörande för att frågor som upptar de drabbades tankar, ska 

skapas. Samtalen beskrivs som betydelsefulla vändpunkter, vilket innefattar att 

den lärande förstår något på ett nytt sätt. Vändpunkterna innefattar även att nå 

förståelsen som är avgörande för utformningen av det dagliga livet och 

framtiden. Relationer som skapar möjligheter för dessa möten tar tid att bygga 

upp, de kräver kontinuitet och tillgänglighet. En äkta intresserad vårdare 

bjuder mer på sig själv och tillåter även närstående att delta i samtal. På så vis 

blir livssammanhanget mer påtagligt i undervisningssituationen. För att få tillit 

till vårdare krävs att patienten uppfattar vårdarna som noggranna och kunniga. 

Då ökar chansen för att de avgörande frågorna ställs, och att svaren som ges 
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anses värdefulla. I dessa situationer känner sig de drabbade sedda och 

uppskattade för den de är, vilket blir synligt i följande citat:  

 
Ja, för det första är de hjälpsamma, de är noggranna och de tröstar om du är ledsen 

och de skojar så att du blir glad, de är sådana där som lyfter folk du vet […]  Men 

jag kommer ihåg då jag kom ner till avdelningen från x:an [en annan 

vårdavdelning], det var ju efter operationen, och den första som kom emot mig i 

korridoren, det var denna Lars. ”Jaha, var det inte det jag förstod, du var så 

besvärlig så de ville inte ha dig kvar” [Högt och ljudligt skratt] Han var fenomenal. 

”Vad säger du? sa jag” Och då kom han och kramade mig och du förstår väl vad jag 

menar, sådana var de förstår du. […] Ja, och omtänksamma, det var som om att vara 

hemma fast med en massa hjälp. Så det tog inte lång stund så klarade fru Skog sig 

själv. 

 

Då livssammanhang används som en plattform i undervisningen känner 

patienter att innehållet berör just henne/honom. Detta visar sig i situationer då 

patient och vårdare gemensamt resonerar om till exempel provsvar kontra den 

mat som intagits. Resonemanget leder fram till nya strategier att pröva för att 

sedan utvärdera, ensam eller tillsammans med vårdare. Detta visar sig i 

känslan av att vårdarna bryr sig om hela människan, men också då de vid sidan 

av provsvar också försöker mäta hur de drabbade faktiskt mår, vilket visar sig i 

följande citat: 

 
Det är ju så ofta, att de ser bara sjukdomen, de ser inte människan […]. Det verkar 

som om det fungerar bra på [x-avd], det är som vi läste i tidningen, att de jobbar 

med helhetsvård. Det verkar väldigt bra där inne […]. Det är bättre att få gå till en 

sjuksköterska än en läkare och nu har de ju varannan gång och nu är jag ju med hos 

Anna [sjuksköterskan] och då hon tog upp något sist, en skala. […] Ja, man fick 

säga på en skala 1–10 hur man mådde. Det skulle hon tydligen göra varje gång jag 

kommer dit. 

 
Delaktighet i behandling kräver förståelse för vad, hur och varför något är 

viktigt för behandlingen i sig men också för förståelsen för hur den påverkar 

hälsan och livet. Lärande sker i situationer där vårdare undervisar patienter om 

behandling även om de inte själva ska utföra den. Kunskapen ger 

förutsättningar att analysera och följa det egna hälsotillståndet.  
 

I livssammanhanget ingår de drabbades familj som innefattas i lärandet vid 

långvarig sjukdom. De invanda mönstren bryts inom familjen. 

Familjemedlemmar får ta över den sjukes arbetsuppgifter i hemmet och 

behöver därmed lära sig hantera nya uppgifter, till exempel att ”byta 

vinterdäck på bilen”. Överlämning sker successivt, och det är sjukdomens 

villkor som dikterar takten. För de drabbade handlar det om att hålla kvar i 

invanda mönster så länge som möjligt. Det visar sig i försök att styra hur och 
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när uppgifter utförs, trots att de inte längre själva kan utföra dem. Det 

innefattar också att lära ut sina kunskaper till den som ska ta över uppgiften.  
 

De drabbade försöker att hjälpa närstående till förståelse för vad sjukdomen 

innebär och hur livet påverkas. De drabbade delger den information de själva 

fått, exempelvis delar ut broschyrer och Internetadresser. Ibland tas 

informationen emot med stor ovilja, då närstående inte vill ta till sig och förstå 

vad som sker. Denna ovilja skapar frustration och besvikelse, då den eftersökta 

förståelsen uteblir, vilket beskrivs av följande citat:  
 

Jag vill ha förståelse för detta, varför jag inte är den jag är eller den jag var. Det stör 

mig faktiskt att de tror att det är som en förkylning att det går över och så är han 

tillbaka gubben. Och det är inte så bra. 

 
Betydelsen av förståelse för situationen visar sig också i försök att få barn och 

barnbarn att förstå att livet är begränsat, och att förbereda dem på att ens liv 

snart är slut, vilket en kvinna försöker förklara för sitt barnbarn:  
 

Hon var rädd då jag var dålig. Då var hon helt ifrån sig. Mormor du får inte dö. För 

det ska vi ju alla, när den dagen kommer då kan vi inte göra något åt det, då är det 

bara att acceptera att det är så. För jag är ju gammal, du får ju förstå att jag är 

gammal. 

 

Att vara förankrad i sitt livssammanhang innefattar även att själv försöka 

förstå hur andra, som till exempel närstående och arbetskollegor, tänker. Detta 

sker genom analys av de frågor som ställs. Det handlar om att försöka förstå 

att de inte har kommit lika långt i lärandet som den drabbade själv har gjort. 

Närståendes lärande försvåras av en ovanlig diagnos, då kunskaper och 

erfarenheter runt sjukdomen saknas. Ovilja och okunskap hos omgivningen 

ställer krav på de drabbade att lära sig mer om sjukdomen för att i sin tur 

kunna lära ut och på så vis få förståelse för sin livssituation.  

Vård som försvårar lärandet 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom gestaltas här som vård som 

försvårar lärandet. Lärandet försvåras av att vårdare inte ser patienten som en 

person, inte tror på patienten, utestänger patienten från beslut och att 

patientens rädsla inte uppmärksammas. Därtill utgör brist på information, 

integrering av den totala hälsosituationen och livssammanhanget samt tilltro 

till vårdarna hinder för lärandet.  

 

Vårdare försvårar patienters lärande när de inte ser patienten som den person 

denne är, då de inte hälsar, inte tror på och lyssnar på patienten förrän det finns 

bevis i form av objektiva fynd som provsvar och röntgenbilder. Detta upplevs 

förnedrande och som att bli utestängd från ett gemensamt sökande efter 
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kunskap om vad det är för fel och/eller hur sjukdomen ska behandlas. 

Bemötandet ger en känsla av att vara ett objekt i form av en kroppsdel eller en 

sjukdom, något som sjukvården har makten över.  
 

Att bli utestängd från beslut som rör den egna kroppen ger patienten en känsla 

av att inte vara herre över den egna kroppen och en misstro till sjukvården. 

Objektifieringen och att inte få vara delaktig i besluten stärker främlingskapet 

och utgör på samma gång ett hinder för förståelse och lärande. Utanförskapet 

förstärks av att vårdarna inte pratar ett språk som patienten förstår: ”Ja, de 

säger ju sådana konstiga jävla ord som jag inte har en aning om vad dom betyder.”  

Lärandet i vården försvåras ytterligare av att patienten inte tillåts ställa frågor: 

 
Jag blev fruktansvärt besviken och jag ville ställa lite frågor och då tittade han på 

mig och sa, att här är det jag som ställer frågor. 
 
Förtroendet som patienten ger vårdarna förbrukas fort om vårdarna inte lyssnar 

på vad patienten säger eller tar patientens önskningar och krav på livet på 

allvar.  
 

Och han tittade på mig som om jag inte vore klok, det kommer jag ihåg. Vad har du 

för besvär egentligen? Ja, jag kan inte åka motorcykel. Han tittade på mig som om 

jag inte vore klok, jag var ju i alla fall över 60 år. Han tänkte väl att vad är det där 

för knäpp patient som jag har fått. 

 

Förtroendet för vården minskar också då patienterna inte blir trodda för att 

sjukdomen inte syns eller för att den drabbade väljer att inte visa sin sjukdom 

så mycket, till exempel då smärtan hanteras med hjälp av humor, vilket visas i 

citatet nedan: 

 
Jag kommer upp och skämtade med läkaren och då sa hon att jag var för glad för att 

vara sjuk och sådant tycker jag inte om så jag bytte läkare i stället. 

Intervjuare: Hon sa att du var för glad för att vara sjuk? 

För att vara så sjuk ja och det tycker jag inte om utan jag vill fortfarande skämta och 

ha det trevligt fast jag lever mitt i skiten. 

 

Att vårdas på sjukhus innebär att till viss del vara utan sitt vanliga 

livssammanhang. Detta visar sig som hinder för lärandet, då den kunskap som 

erhålls i vården blir svår att omsätta i handlande i vardagen. Besvikelsen över 

att inte bli sedd som den person man är bidrar till distansering till sjukdomen. 

Detta visar sig i att motståndet mot sjukdomen förstärks, vilket en person som 

vid sjukdomsdebuten (då han var fyra år) vårdades ensam på sjukhus. Han 

säger: ”Diabetesen, den hatar jag”. På frågan varför, blir svaret: ”För att det 
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började dåligt”, och med dåligt avses här utestängd från sitt vanliga 

livssammanhang. 

 
Utan stöd från nära och kära beskrivs det vara lätt att ge upp lärandet i att 

hantera sjukdomen och i stället falla offer för sjukdomen. Vid långvarig 

sjukdom påverkas hela familjen, ”Det är ju en omställning för alla”, men de 

närståendes behov och erfarenheter tycks inte hörsammas i vården. De 

närstående inbjuds sällan till information och undervisning, och det 

gemensamma lärandet med de närstående uteblir. De drabbade blir därmed 

ensamma bärare av kunskap, och de närstående hänvisas till att söka fakta och 

stöd på egen hand.  

 

I vården utgör brist på information ett hinder i lärandet, då förståelsen för de 

åtgärder som görs inte fås. Besked om försämringar i sjukdomen lämnas ibland 

till patienter utan möjlighet till att ställa frågor. Patienten lämnas ensam i att 

söka kunskap om vad som händer med kroppen. En man beskriver hur han fick 

ett brev hemskickat med besked att han hade en demenssjukdom, ingen tid för 

återbesök var bokad. Mannen var utlämnad till att själv försöka förstå vad 

diagnosen bestod i och vad sjukdomen skulle medföra. Detta var en uppgift 

som var omöjlig för mannen, och där han till slut ”tvingade” till sig en tid för 

samtal med läkaren, en tid där även hans fru kunde delta. Han beskriver 

händelsen på följande sätt: 

 

Man måste ju först förstå så gott det går vad sjukdomen är. Där vill jag påstå att det 

är Kajsa [makan] som har lärt mig det. Utan allt tvivel, för att sjukvården, de 

skickade ett brev till mig där jag kunde läsa att jag fick sån där, jag det var så dumt, 

där jag kunde läsa att jag fått framlobsdemens. Det finns det något som heter va? 

Det läste jag på. 

Intervjuare: Fick du ett brev om att du hade det? 

Ja och då hade de på något sätt skrivit så att det gick att tolka att det var det. Fast att 

det var småkärlssjuka som de ville ha fram. Hade jag inte haft Kajsa [makan], då vet 

jag inte vad jag hade gjort. För jag gick ju fullständigt ner i backen. 

 

Rädsla bidrar till flykt från både sjukdom och sjukvård. Rädsla utgör ett hinder 

för att fråga efter och/eller för att ta emot hjälp. Rädslan döljs i 

vårdsammanhang. Enligt informanterna är det inte svårt för vårdarna att 

upptäcka rädslan, det handlar om att fråga efter den. En informant berättar att 

han var ”livrädd” för behandlingen, han behövde hjälp för att överhuvudtaget 

ta sig till sjukhuset: ”Jag vågade inte åka själv”.  På frågan om 

sjukvårdspersonalen såg hans rädsla svarade han: ”Nej, jag försökte väl hålla 

god min medan jag var inne, men det var snabbt ut och snabbt in.” På frågan 

om det inte var någon som frågade honom om han var rädd, svarade han: ”Nej, 

men de upplevde nog att jag var en väldigt stressad människa, det borde de ha 

sett fast de inte har sagt det.” 
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Informanterna önskar att vårdarna ska vara mer lyhörda för deras behov. Att 

de ska våga se den rädsla och det lärandebehov som finns. Att leva med 

långvarig sjukdom och med ständig värk i kroppen kräver ibland mer 

påtvingad hjälp för att nå insikt. Det är svårt att själv veta vilken hjälp som 

behövs. Önskan att bli mer pressad till bearbetning och insikt visar sig i önskan 

att vården ska väva in samtal som en del i behandlingen, att kalla till det precis 

som till läkarbesök. ”Jag tror att man kan väva in det, så att det i kallelsen till 

läkaren […]  står att man även får ett samtal”. Samtalshjälp är arbetsamt, men 

leder till kunskap och förståelse för sig själv, vilket blir synligt i följande citat: 

 

Så det kunde jag ju ha saknat i början, men sen fick jag ju kontakt med han Pär. 

[samtalskontakt] Men det tyckte jag var jättejobbigt i början. Jag tänkte varför ska 

han rota så för, för det fattade jag inte först. För han gick ju djupt. 

Intervjuare: Vad menar du när du säger djupt? 

Långt tillbaka i tiden  

Intervjuare: Långt tillbaka? 

Ja, han frågade varför måste du, det var mycket sådana grejer. För han tror inte att 

stress är något man bygger upp under kort tid utan det är något man bär med sig. 

 
Innehållet måste dock beröra den egna situationen för att kännas meningsfullt 

och vara lärande, vilket oftast den formella undervisningen inte sägs göra. 

Detta framgår av exemplet nedan: 
 

Vi har ju sådana kurser, lära dig leva med din sjukdom. 

Intervjuare: Har du varit på sådana? 

Ja, men det har inte fastnat i min hjärna, det har runnit rätt igenom mitt huvud. 

Intervjuare: Vad gör ni på kurserna? 

De handlar om att lära sig lyfta, lära sig att lyssna på sin kropp. Det fanns inte i min 

värld just då. […] Ja, det är ju arbetsterapeuter och sjukgymnaster och de visar hur 

belastningen på lederna blir om man gjorde si eller så. Men det händer inte mig. 

 
Ett påtvingat deltagande i gruppundervisning kan skapa ytterligare distansering 

till sjukdomen. Det är emellertid svårt att tacka nej till deltagande eftersom den 

drabbade upplever sig ha ett ansvar för att göra allt för att bli bättre. En annan 

informant uttrycker det i följande citat: 

 
… jag gjorde det för att jag skulle göra det och för att jag skulle gå där. 

Intervjuare: Så du gjorde det för att vara snäll? 

 Ja, jag kände det, att följa mönstret som man skulle för att bli frisk. 

 

Den självupplevda kunskapen anses mer värdefull, lättare att lita på och ta till 

sig än vad den kunskap som vårdarna förmedlar är. Rädslan för att få kunskap 
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om sjukdomen gör att personen inte själv tar första steget till kontakt med 

andra patienter. Vårdare och patienter har olika kunskaper: 

 
Ja, det som är på sjukhuset, det enda, där har du bara utbildat folk, de är inte 

diabetiker, de är sjuksköterskor eller läkare som har ett visst kunnande, okej, men de 

har ingen erfarenhet av hur det är att vara diabetiker. // För du kan ju inte säga att 

som sjuksköterska kanske du har träffat hundra som har diabetes, tusen 

diabetespersoner, men de är inte själva diabetiker. De kan inte tala om för en person 

till exempel att så och så är det. 

 
En grundförutsättning för att kunna lära sig leva med sjukdom är tilliten till 

läkarens diagnostisering, vilket en kvinna beskriver: ”Ja, jag har fått så många 

feldiagnoser i mitt liv förstår du, så min dotter hon säger att jag måste ha minst 

tre diagnoser, innan jag tror på det. Det har hon säkert rätt i”. Tvivel på 

vårdarnas kunskap leder till sökande efter en trovärdig förklaring eller till valet 

att inte tro på och därmed helt enkelt strunta i behandlingen. Råd och 

ordinationer av vårdare som inte lyssnar till patienternas kunskaper och 

upplevda erfarenheter, anses inte vara värda att följa, vilket ökar klyftan och 

misstron till vården. En kvinna berättar om hur hon blev ordinerad medicin 

utan att själv över huvud taget tro på diagnosen:  

 

Jag har inte det sa jag. Men så tänkte jag att jag kanske inte får åka till Spanien om 

jag har TBC så det är lika bra att jag håller tyst och så tog jag alla medicinerna. Och 

grävde ner dem här någonstans [pekar ut mot gården]. 

 

Misstro till sjukvården kräver ett lärande i syfte att själv kunna kontrollera vad 

vårdarna gör för sin egen säkerhets skull. En insikt som har nåtts genom att 

den lärande har utsatts för slarv och okunskap. Patienten tvingas ibland att 

instruera vårdarna för att få en trygg vård, till exempel genom att instruera om 

lyftteknik, användning av hjälpmedel, och att ställa krav på att vårdarna tar 

hjälp av varandra så att de inte skadar sig själva. Hur patienter får vårdarna att 

använda hjälpmedel visar sig i en situation där en informant har ramlat på 

sjukhusgolvet.  

 
Ingen av er lyfter mig, sa jag, det är bara så. Har ni ingen lyft. Joo, det hade de ju. 

Ja, hämta den då sa jag. De hade ju den alldeles utan för dörren och på ett kick så 

var ju jag uppe. 

 
Med kunskap kan vårdarnas rekommendationer ifrågasättas och diskuteras. 

Erfarenhet och kunskap om hur vården bör fungera ger möjlighet till att säga 

ifrån, och om förståelse inte nås har patienten ibland möjlighet att byta ut 

vårdaren. 
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Patienten uppfattar att vårdarna ibland har kunskaper som de inte delar med sig 

av. De upplever också att vårdarna inte ser det kunskapsbehov som patienten 

har. Har patienter levt med sjukdomen under en längre tid förväntas de kunna 

allt och får därmed inte tillgång till vårdarnas kunskap, vilket innebär att 

information och undervisning uteblir. Informanterna känner vidare att 

vårdpersonal drar sig undan den levda erfarenheten som informanterna 

besitter, vilket visar sig då kunskaperna inte efterfrågas. Vårdarna lär därmed 

inte av patienten och patienten får inte hjälp att integrera sina erfarenheter med 

en ny sjukdom eller en försämring i sjukdomen. Nya främlingar blir därmed 

svåra att lära känna. 

Lärandets resultat: att ge sig själv mer plats i livet  

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom ger insikt om betydelsen av att själv 

ge sjukdomen mer plats i livet. Det är en insikt som den drabbade når genom 

att lära sig lyssna till sig själv, till sin egen kropp. Lärandet i livet med 

långvarig sjukdom resulterar i en mognad och självinsikt som möjliggör ett 

inre lugn. Lärandet handlar om att ta tillvara på det liv som de drabbade har 

och att njuta av det. 
 

Sjukdomarna hindrar i vardagen, men trots allt kan besked om diagnosen 

skapa utrymme för lärande. En rätt ställd diagnos, det vill säga en diagnos som 

den drabbade litar på, ger legitimitet till att göra förändringar i livet. Tidigare 

för högt ställda, krav och förväntningar kan anpassas till en rimlig nivå, vilket 

känns befriande. Det innebär att sjukdomen får mer plats i livet, och därmed 

skapas också det så viktiga utrymmet för välbefinnande. 
 

Lärandet handlar om insikten i att ta tid för att lära känna främlingen. Motas 

sjukdomen bort i oviljan att lära känna den, kostar det på senare i livet i form 

av försämringar och komplikationer. Det är lätt att ångra sitt levnadssätt då 

resultatet av det blir märkbart. 

 

När jag tänker efter vad jag har för värden på mina njurar så kanske jag ångrar en 

del, men alltså inte mitt liv /…/ men det jag kanske ångrar är att jag inte skötte mig 

ordentligt. 

 

Att inte ge sjukdomen plats i livet ger en frihet, men en frihet som beskrivs 

som ”dyrköpt”. Då de drabbade väl har lärt sig att lyssna på signalerna har 

också ofta insikt nåtts om att det har tagit alldeles för lång tid, vilket kommer i 

uttryck som ”förstått för sent”. Hänsynen till riskerna för framtiden vägs mot 

det som värdesätts högst för tillfället. Finns önskningar om ett långt liv väljer 

den drabbade att ta hänsyn och ge sjukdomen plats i livet. 
 

Att ge sig själv mer plats i livet kan kräva att tid tas från det gemensamma 

familjelivet för att i slutändan ge mer gemensam tid. Tas inte hänsyn till de 
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egna behoven försämras hälsan, och kraften att dela livet med andra går 

förlorad. Det handlar om att ta hänsyn till både nutid och framtid. Ett sätt är att 

arbeta mindre, vilket påverkar familjens ekonomi, men att slita ut sig och bli 

sämre i sin sjukdom påverkar familjen ännu mer. I följande citat resonerar en 

informant om hur många procent han kan arbeta för att få ett bra liv längre 

fram: ”Men jag får nog inse, att ska jag ha ett drägligt liv då man blir äldre så 

får jag nog acceptera 50 procent nu.” 
 

En verklig utmaning i lärandet utgör uppgiften att aktivt skapa plats för en 

sjukdom som de drabbade inte har önskat sig. Lärandet innebär en ständigt 

pågående kamp där balans i tillvaron eftersträvas och där de lärande ständigt 

utmanas för att inte falla tillbaka till gamla vanor, vilket beskrivs av en kvinna 

som att: 
 

Nu har jag försökt att lyssna mycket på kroppen helt enkelt. Känner jag att jag inte 

orkar så säger jag det till mannen och barnen, att nu måste jag gå och lägga mig en 

stund […] hitta balansen och inte varva upp igen. 

 
Lärandet beskrivs som ett aktivt arbete som kostar på, då insikterna som nås 

gör att tidigare värderingar och val som gjorts i livet inte längre känns 

relevanta. En informant berättar om hur han har värderat om det mesta i livet 

och kommit till insikten att ”jag behöver inte ha svaren på allting, jag har ju 

haft det kravet på mig”, en insikt som han har fått ”jobba med jättemycket”. 

Lärandet ger en fördjupad förståelse för vad som är viktigt i livet, och denna 

insikt är något som kräver fortsatt arbete. 
 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom innebär ett lärande om att göra val, 

att lita på sig själv och att vara nöjd med de val som gjorts. Lärandet sker 

genom observation på vad som ”ger energi” och vad som ”tar energi”. Utifrån 

de insikter som observationerna ger görs sedan medvetna val. Medvetenheten 

om grunden för de val som gjorts hjälper till att hantera det ”dåliga samvetet” 

som valen ibland ger upphov till. Underlag för beslut införskaffas även genom 

att ”lägga ihop pusslet” och se hur bitarna faller samman. Ju säkrare den 

lärande är på sina beslut, desto lättare är det att strunta i andras kommentarer, 

vilket beskrivs i situationen nedan: 

 
Är du jättetrött en dag, okej ring till jobbet och säg att du inte mår bra. Att du har 

ont i kroppen i stället för att bara köra och tänka att det går över, det går över. För så 

har jag gjort i alla år. Nu lyssnar jag. Som nu när vi blev förkylda så i stället för att 

Lars går på dagis och smittar ner alla andra och blir dålig själv. Nej, då blåser jag 

av. Och jag skäms inte längre. Jag har inte dåligt samvete. 
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I lärandet visar sig insikten om att ta tillvara de lugnare perioderna som 

sjukdomen erbjuder. Att få uppleva kontrasterna mellan att må mycket dåligt 

och att må mycket bra, att pendla mellan rädsla, sorg och glädje, skildras som 

ett lärande i att njuta av livet då det visar sig från sin goda sida, viket visar sig i 

följande citat: 

 

Jag hade tre skov uppe på varandra och de varade nog en vecka var […] då kunde 

jag inte klara mig själv, men då efter de tre skoven, då var det ju så härligt liksom. 

 

Lärandet innebär en förståelse för att livet, på grund av sjukdomen, ”rinner ut” 

fortare än vad som annars kanske hade varit fallet. Insikten får till följd att de 

drabbade på ett medvetet sätt väljer att leva i nuet under de förutsättningar som 

erbjuds. Att leva i nuet innefattar att inte våga planera för framtiden (inte ens 

för morgondagen), då risken att bli besviken, på grund av sjukdomen inställda 

aktiviteter, är överhängande. Detta hanteras genom att låta bli att tänka på 

framtiden. ”Ja, vad tänker jag, jag tänker inte på den. Jag planerar inte för 

den.” 
 

Lärandet visar sig i konsten att sätta problemen i ett större sammanhang och 

bland annat bli varse att det inte enbart är sjukdomens fel att livet har utfallit 

som det har. Att se livet i en större helhet ger en medvetenhet om att livet är 

mer än sjukdom. Det handlar om insikt i att inte vara själv om att ha drabbats, 

”andra människor lever också med sjukdom.” En jämförelse med andra är en 

hjälp att se sjukdomen på ett annat sätt, då andras elände blir en motvikt mot 

det egna lidandet. Lärandet handlar om att inte måla upp en idealbild över att 

alla andra är friska och lyckliga, vilket ger en insikt i att alla har något att 

kämpa med i livet. En man resonerar på följande sätt:  
 

Ja, om vi går ut och haffar någon på gatan här och haffar en person, och oavsett hur 

frisk den personen är så finns det något som den personen tänker på som är jobbigt, 

tror jag. Det är ju helt naturligt. Det är bara att jag har fått lite mer i den skålen. 

 

Insikten som nås i resonerandet och jämförandet med andra ger en 

uppskattning av det egna livet och om sig själv. En insikt i att duga som man 

är, och där glädjen över livet infinner sig. En insikt som nås är att det som syns 

på ytan inte är hela sanningen. Denna insikt hjälper de drabbade att se att den 

bild som de själv väljer att visa upp för andra, kan göra att andra människor 

har svårt att uppfatta hur hårt sjukdomen har drabbat honom/henne. ”Ja, men 

det är många som inte uppmärksammar att man är blind, för jag rör mig ju 

ganska bra.”  

 

Glädjen över att ha nått insikt och därmed slippa mycket oro är resultat av 

lärandet. Insikten handlar om vetskapen om att det finns hjälp även om den 

inte gör den drabbade frisk. Insikten ger också trygghet i att ha ett rimligt hopp 
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om framtiden. Lärandet i livet med långvarig sjukdom visar sig i glädje över 

den uppvärdering som gjorts av det som är betydelsefullt i livet. Då medvetna 

val har gjorts, upplevs även en ökad självinsikt och förståelse för livet i stort. 

”Ja, livet är ett härdande känns det som, men ändå har jag lycka i livet, man 

har mycket att se fram emot”. 
 

Lärandet beskrivs som att lära sig hantera egna krav och förväntningar i livet i 

allmänhet. Men också som en chans att stanna upp, att lära känna sig själv och 

som en chans till att göra nya val och förändra sig själv, vilket en kvinna 

försöker beskriva:  
 

Ja, det var det jag menade då jag sa att jag inte hade vetat det jag visste. Hade inte 

jag fått eller blivit sjuk. Jag ska inte säga att jag fick bli sjuk men hade jag inte 

stannat upp så hade jag ju inte vetat det jag vet i dag, känner jag och förstår. 

 

Lärandet innebär att växa och förändras. Lärandet resulterar i känsla av lugn 

och ro och att det är lättare att njuta av livet trots vetskapen om vad som håller 

på att ske. Kunskapen som nåtts ger möjligheter att ta tillvara på goda stunder. 

Erfarenheterna ger ökad förståelse för andra som har det svårt, vilket beskrivs 

som att ”mogna i livet”. Erfarenheten ger en kunskap i att tänka i flera steg, att 

tänka efter och att vidga sina perspektiv. Betydelsen av att ”reda ut alla 

missförstånd” och att värna om goda relationer är en insikt som sjukdomens 

besvärliga väg har hjälpt den drabbade med. Lärandet som nås i livet med 

långvarig sjukdom är bra för en själv och ens omgivning. Lärandet handlar om 

att se hur livet har varit, vad som har förändrats och att försöka ta tillvara på 

den framtid som finns, ”Ja, jag har tid och jag har kunskapen om att låta tiden 

gå åt till detta för det är hur viktigt som helst”. Att ge sig själv med sjukdom 

mer plats i livet resulterar på detta sätt i en personlig utveckling och möjlighet 

till att njuta mer av det liv personen faktiskt har. 
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Livsvärldsfilosofisk belysning, existens – lärande – 

hälsa 

Lärandet
97

 i att leva med långvarig sjukdom har i det empiriska resultatet
98

  

visat sig vara sammanflätat med livet i stort, så tätt sammanflätat att det inte 

går att urskilja från att leva i allmänhet och därför ter sig mycket otydligt. 

Framträdande är strävan efter att få behålla det vanliga livet, även om det livet 

bidragit till att sjukdomen har utvecklats. Det förefaller finnas en inbäddad 

rädsla för kunskaper om sjukdom. Den vård som ska stödja patientens lärande 

tycks emellanåt hindra lärandet. Vidare framträder livssammanhanget som 

grundförutsättning för lärande. Lärandet visar sig i att de drabbade lär sig att 

omvärdera och se livet på nytt sätt, de får med tiden en ökad förståelse för sig 

själva, vilket gör att de ger sig själva mer plats i livet. 

 

Lärandet kommer i denna text att belysas under följande rubriker: 

 Strävan efter jämvikt – lärandets mål 

 Det krampaktiga greppet – lärandets motstånd 

 Att leva mer egentligt – lärandets möjligheter 

 Samvete och skuld – lärande drivkrafter 

 Distansering – lärandets hur 

 Lärandets tempus – lärandets helhet 
 

I texten är de lärande vändpunkterna understrukna. Avslutningsvis presenteras 

en sammanfattning av reflexionens betydelse för lärandet och innebörden av 

de lärande vändpunkterna. 

Strävan efter jämvikt – lärandets mål 

Sjukdom framträder som ett brott i den förgivettagna hälsan. Utmärkande för 

livet med långvarig sjukdom är att dessa brott är återkommande och ibland 

även otydliga. Otydliga på det viset att de nästlar sig in i livet på ett sätt så att 

den drabbade inte märker av försämringen. Resultatet visar hur de drabbade 

vid upprepade tillfällen lär sig hantera nya symtom och hinder i vardagslivet, 

symtom och hinder som är orsakade av sjukdom. Lärandet i form av en 

förändrad förståelse och förmåga att hantera den nya situationen visar sig på 

liknande sätt som Gadamer (2003) beskriver hälsan. Han menar att hälsan 

visar sig i välbefinnande, i att människan är företagsam, nyfiken och i detta 

glömmer bort sig själv. Resultatet visar att de drabbade anser sig ha lärt sig 

                                                        
97 Med lärandet avses i denna text fortsättningsvis lärandet i att leva med långvarig 

sjukdom. 
98 Det empiriska resultatet som ligger till grund för denna belysning benämns 

fortsättningsvis för resultatet.  
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leva med sjukdom, då de inte behöver tänka på sjukdomen eller på de hinder 

de medför i vardagen. Detta blir möjligt då kunskapen sitter i kroppen som en 
vana.  
 

Gadamers (2003) beskrivning av hälsa gör det möjligt att förstå varför lärandet 

är sammanflätat med livet i stort. Lärandet är liksom hälsan inte explicitgjord, 

inte reflekterat förrän bristen på det har upptäckts. Detta gäller såväl 

kunskapsbehov som lärandets mål och dess resultat. Bristen visar sig i hinder 

som ter sig svårhanterliga i vardagen. Då lärandet
99

 inte explicitgörs medför 

det att lärandet inte uppmärksammas som ett lärande och känslan av att vara i 

utveckling och att ha hälsa går förlorad. Genom att uppmärksamma och 

medvetandegöra det lärandet som sker i vardagen med sjukdom finns 

möjlighet att stärka personernas känsla av att klara av att hantera livet med 

sjukdom, att utvecklas och att själv kunna påverka sin situation.  
 

Hälsa framställs av Gadamer (2003) som ett jämviktstillstånd
100

, i en känsla av 

helhet, i att höra hemma i ett meningsfullt sammanhang. För en person med 

långvarig sjukdom rubbas detta jämviktstillstånd då en ny sjukdom tillkommer 

eller då symtomen förvärras. I resultatet framträder detta som att inte kunna 

leva på samma sätt som tidigare, exempelvis inte kunna arbeta. Det framträder 

också i situationer där den drabbade inte klarar av att ha närkontakt med andra 

människor. En kvinna berättar:  
 

Jag orkade knappt inte att barnen tog i mig för det kändes som om det 

gjorde ont. Det var en konstig värk i hela kroppen. Och hur hemskt är det 

liksom.  

 

Sjukdom utgör på så vis hinder från att leva livet på samma sätt som tidigare, 

det har skett ett brott i den förgivettagna hälsan. Den helhet som känslan av 

jämvikt i livet utgör har rubbats. För att återfå känslan av jämvikt måste den 

drabbade lära sig att hantera den förändrade situationen och försöka finna ny 

jämvikt i livet. Lärandet framträder som en nästintill ständig balansgång där 

hinder och möjligheter vägs mot varandra, för att finna ny jämvikt i livet. 

Balanseringen sker då risken att förvärra symtomen vägs mot fördelar och 

nackdelar med exempelvis medicinering eller en aktivitet. Balansering mot 

jämvikt visar sig också i värdesättning av vad som är betydelsefullt i livet. 

Denna balansgång sker mer eller mindre reflekterat och ger erfarenheter, 

erfarenheter som visar sig i förmåga att hantera sin sjukdomssituation i relation 

till aktiviteter och till andra människor.  

                                                        
99 Här skiljer sig lärandet i att leva med långvarig sjukdom mot lärandet i vardagslivet. 

Lärandet i vardagslivet studerades i lärandet som företeelse, och visade sig vara mera 

avgränsat med tydliga mål och med direkt upplevelse av lärande. 
100 Vilket också kan förstås som att vara i balans. 
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För att uppnå jämvikt i tillvaron lär sig personen urskilja och värdera vad som 

är viktigt för det egna välbefinnandet. En kvinna berättar hur hon försöker 

upprätthålla jämvikt i livet genom att ta mer hänsyn till sina egna behov och 

därmed ge sig själv mer utrymme. Detta är viktigt för att hon ska må bra själv, 

ha kraft till familjen och även för att undvika att sjukdomen får ökat spelrum. 

Genom att lära sig prioritera annorlunda har hon nått en förändrad förståelse 

för vad som är viktigt i livet.  Denna förändrade förståelse har nåtts via 

reflexioner i inre dialog, i dialog med andra människor och med stöd av 

dagboksskrivande. I strävan efter jämvikt framträder insikter om vad som är 

betydelsefullt i livet, vilket kan förstås som lärande vändpunkter, insikter som 

hjälper den lärande att prioritera på ett nytt sätt.  
 

För att upprätthålla jämvikt i livet sker också en uppvärdering av det som 

tidigare inte haft så stor betydelse
101

. På detta vis ersätts saknaden av de av 

sjukdomen begränsade möjligheterna i livet. Detta sker ofta oreflekterat, men 

erfars som ett lärande då personen blir medveten om sitt sätt att värdera. En 

man förklarade hur han balanserar och uppvärderar annat i livet för att orka 

leva med långvarig sjukdom. Detta illustrerar han som ett ”minuskonto” med 

sjukdom och besvär och ett ”pluskonto” med det positiva i livet. Då 

minuskontot fylls på värderas det som finns på pluskontot upp. Detta kan 

förstås som upprätthållande av jämvikt.
102

 På frågan om han brukar tänka på 

detta sätt säger han att det är först nu, när han berättar om det, som det blir 

tydligt. Här framträder den så viktiga dialogen i samvaro med andra som 

betydelsefullt för lärandet. En lärande vändpunkt som framträder är att sätta 

ord på erfarenheter och därmed synliggöra dem för sig själv. Synliggörandet 

av erfarenheter kan bidra till känsla av att ha lärt sig och vara i utveckling och 

växa som människa. 
 

Görandet tycks ha stor betydelse för hälsan
103

. Görandet är enligt Heidegger 

(1927/1992) ett naturligt sätt att vara till på. Heidegger beskriver människan 

som en agent i världen som agerar och använder tingen (donen)
104

 som verktyg 

i ett sammanhang som ger både tingen och varandet mening. I det empiriska 

resultatet framträder görandet som centralt för en meningsfull tillvaro. Detta 

                                                        
101 Detta kan vara insikt i betydelsen av relationer, att kunna arbeta och att göra saker. 

Liknande uppvärderingar sker då en förmåga, till exempel att se, har gått förlorad, utan att 

tänka på det stärks andra sinnen. 
102 Gadamer (2003) skriver om hälsans balans som en helhet, som får den drabbade att må 

bra. 
103 Enligt Gadamer sätt att beskriva hälsa kan detta förstås som vikten av att ha en rytm, 

vilket här förstås som en balans mellan vila och aktivitet. 
104 Varje don är till för att göra något och de hänger ihop i kedjor. Exempelvis: pennan, 

pappret, skrivbordet, stolen. Donen är tillhands för mig 
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visar sig som strävan efter att hålla fast i sitt arbete och genom att fortsätta 

vara aktiv på fritiden. Med hjälp av Gadamers (2003) beskrivningar av hälsan, 

kan görandet och förmågan att arbeta förstås som människans möjlighet att få 

vara sig själv och som ett sätt att upprätthålla jämvikt i livet. En jämvikt av 

betydelse för hälsan är balans mellan arbete och vila. Lärandet är inriktat på att 

fortsätta vara en aktiv agerande människa. I resultatet visar sig ett stort lidande 

då de drabbade hindrats
105

 från vara aktiva. Görandet
106

 drivs av envishet i att 

hålla fast i sitt välkända sätt att vara till på. Envisheten visar sig i resultatet och 

orsakar skada då den drabbade håller fast vid att göra samma saker som 

tidigare, i samma utsträckning och på samma sätt. Drivkraften kan därmed ses 

som en nödvändighet, men också som ett hinder i lärandet. En lärande 

vändpunkt inträffar då den drabbade blir medveten om vikten av att balansera 

drivkraften i görandet mot risken till försämring i hälsan. I lärandet framträder 

följaktligen behov av att värdera om och att lära sig göra saker på ett annat sätt 

än tidigare. 
 

I görandet finns också omsorgen
107

 om sig själv och andra. Resultatet visar att 

omsorgen om sig själv sätts i bakgrunden till förmån för omsorg om andra 

människor, ting och aktiviteter. Med Heideggers (1927/1992) texter kan detta 

förstås som ett sätt att komma undan ångesten och ansvaret för sig själv. En 

lärande vändpunkt är att bli medveten om hur omsorgen om sig själv 

prioriteras. I resultatet framträder detta som mycket betydelsefullt för lärandet 

och har beskrivits som att ge sig själv med sjukdomen mer plats i livet för att 

inte sjukdomen ska ta för mycket plats senare i livet. Vikten av att nu ha balans 

framträder som betydelsefullt för den framtida hälsan.  
 

För att nå insikt i sitt sätt att prioritera och värdera vad som är viktigt för det 

egna välbefinnandet framträder dialogen och särskilt frågor har betydelse. 

Frågor som lockar till reflexion har en viktig plats i lärandet. Ett exempel på en 

utmanande fråga är: ”Varför skulle DU INTE KUNNA göra det?” Denna fråga 

startar en reflexion där fördelar och nackdelar vägs mot varandra. Resultatet av 

denna fråga blev att en kvinna med MS vågade fortsätta sin påbörjade 

utbildning mot ett nytt yrke. Kvinnan menar att det var just denna utmanande 

fråga som bidrog till att hon förändrade sin syn på sina möjligheter. En lärande 

vändpunkt är därmed frågor som utmanar den egna förståelsen. Reflexion över 

de egna möjligheterna ger mod och kraft att fatta beslut och att våga utmana 

sig själv för att finna balans i tillvaron. 

                                                        
105 Individen kan av sjukdomen hindras att arbeta eller hindras av myndigheters tolkning av 

regler då det gäller till exempel ledsagningshjälp. 
106 Görandet kan utifrån Heideggers (1927/1992) beskrivning också förstås som ett sätt att 

komma undan ångest i mötet med sig själv. Ångesten beskrivs senare i denna text. 
107 Enligt Heidegger tillhör omsorgen att sörja för den ena eller andra, en av människans 

grundläggande sätt att vara till på. 
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Det krampaktiga greppet – lärandets motstånd 

I livet finns ett förgivettaget mål för oss människor. Det är att befinna sig väl, 

att vara i utveckling och växa som människa. Detta likställs, med stöd av 

Gadamer (2003), med att ha hälsa. Enligt Gadamer utgör sjukdom ett 

motstånd, något som tränger sig på och som människan inte vill förena med 

sitt liv. I föreliggande resultat framträder en spänning mellan målet att ha hälsa 

och strävan efter att behålla sitt välkända liv, en spänning som innebär att den 

drabbade inte vill förändras och utvecklas då det är sjukdomen som dikterar 

villkoren. Utifrån detta kan ett inbäddat motstånd mot lärandet lättare förstås. I 

resultatet framträder en ovilja till att lära känna sjukdomen, och det visar sig 

bland annat i motståndet till att ge den plats i livet. 
 

Ett problem för lärandet är att det välkända livet på ett så oreflekterat sätt ter 

sig idealiskt i förhållande till livet med sjukdom. Detta kan exemplifieras med 

en man som fick diabetes som barn. På ett oreflekterat sätt lät han det välkända 

livet få företräde medan sjukdomen trängdes bort
108

. Han ansåg att det var 

viktigt att ”vara som alla andra”
109

. Nu, många år senare, berättar han om 

bortträngandet och oviljan till att lära känna sjukdomen som orsak till att flera 

organ håller på att ge upp. Han uttrycker det som att han har ”förstått för sent”. 

Han menar att det är först då sjukdomen verkligen hotat livet som han har haft 

förmåga att göra andra val. Val, som om de gjorts tidigare och på ett annat sätt, 

hade bidragit till att sjukdomen inte utvecklats så snabbt och/eller på det sätt 

som den gjort. Lärande erfarenheter är på så sätt ”dyrköpta”. Resultatet visar 

att det är först då den drabbade har nått förståelse för hur livet är hotat som det 

har blivit lättare att prioritera sig själv, sin hälsa och därmed skapa utrymme 

för sig själv och det så viktiga välbefinnandet. Därmed framträder insikten om 

att existensen är hotad som en lärande vändpunkt.  
 

Hur kan det så krampaktiga taget om det välkända livet förstås? Enligt 

Gadamer (2003) lever vi våra liv i en tradition där vi känner oss hemma. Då 

sjukdom kommer in i livet förändras livet och människan känner sig hemlös. 

Den drabbades syn på livet sätts på spel. Livet och hälsan som på ett 

oreflekterat sätt tagits för givet blir nu något som de drabbade högaktar och 

strävar efter att få behålla. Sjukdom kan, enligt Gadamer (2003), beskrivas 

som en förlust av en ostörd frihet
110

 att vara till på. Resultatet visar hur de 

drabbade pressas till att fatta beslut och lära sig hantera hinder i vardagen, 

                                                        
108 Borträngandet av döden kan, enligt Gadamer, förstås som människans ursprungliga 

hållning till livet. 
109 Att vara som alla andra, att vara samma person som före sjukdomen tillkom i livet, 

återkommer i samtliga berättelser. 
110 Med ostörd frihet menas att inte behöva tänka på sin hälsa. 



135 

hinder som de tidigare inte behövt tänka på. Till motståndet mot att ge upp sitt 

välkända liv hör erkännandet av sjukdom, maktlöshet och hjälpbehov. För att 

motståndet och sårbarheten ska kunna erkännas krävs det att dessa synliggörs 

och därmed blir möjliga att reflektera över. En lärande vändpunkt som 

framträder är erkännandet av sjukdomen och den egna sårbarheten. Enligt 

Gadamers (2003) sätt att se på sjukdom, krävs det att de drabbade reflekterar 

över livet, lidandet, livsviljan och arbetet, och inte endast lär sig om 

sjukdomen. Detta framträder påfallande tydligt i resultatet, men det är också 

något som de drabbade saknar stöd i. 
 

De drabbade visar ett starkt motstånd mot att förändras på sjukdomens villkor. 

Detta visar sig bland annat vid deltagandet i patientundervisning. I flera 

situationer är det tydligt att de drabbade intar distans till sjukdomen och vid 

gruppundervisning även till de andra deltagarna. En distans som hänger 

samman med det krampaktiga taget om det välkända livet, ett liv där personen 

känner sig hemma. Om den information som ges säger en man: ”Det händer 

inte mig”. Han vill inte ha den information han får, han vill leva sitt vanliga 

liv. En annan man säger: ”Jag frågar inte för jag vill inte veta”. Motståndet mot 

sjukdomarna, mot att lära och förändras tas sällan upp till diskussion i 

patientundervisning. Patienter antas helt enkelt ha ”köpt” sjukdomssituationen 

och därmed vara beredda att lära om dem. I resultatet visar sig detta som ett 

spel, ett spel där patienterna tycks ”lyssna och lära” men i själva verkat 

distanserar sig ännu mer till sjukdomen. Undervisningen får på så sätt motsatt 

effekt än vad den avser att ge.  
 

Samma person som ovan berättar om sin rädsla för sjukvården och sjukdomen, 

en rädsla som aldrig har uppmärksammats av vården. I stället för att be om 

hjälp har han skyndat sig hem och dövat sin oro med olika medel
111

. För 

honom har det tagit lång tid att nå en lärande vändpunkt. Det är en vändpunkt 

som han beskriver att han når först efter flera års överdriven ”misskötsel”
112

. 

Här påstår jag att det hade funnits möjligheter till en tidigare vändpunkt. Detta 

hade varit möjligt om vården hade sett honom i hela hans situation, tagit fasta 

på hans rädsla, konfronterat honom med den och om man tillsammans hade 

undersökt vad den stod för, något som, enligt mannen, hade haft stor betydelse 

för hans liv. En inbäddad rädsla för kunskap och för sjukdomen visar sig i 

oviljan till att förändras och riskera att inte längre känna igen sig själv. Denna 

rädsla kan lättare förstås med hjälp av Gadamers (2003) beskrivning av 

sjukdom som ett kusligt, hemlöst tillstånd. En lärande vändpunkt är att 

konfrontera rädslan för förändring. I konfrontationen kan också det 

krampaktiga taget om det välkända livet synliggöras och en ny förståelse för 

situationen nås.  

                                                        
111 Såsom överdriven träning, godisätande, alkohol. 
112 Informantens egen beskrivning och värdering 



136 

 

Att leva mer egentligt – lärandets möjligheter 

Trots att det välkända livet ter sig så betydelsefullt kan sjukdom ses som en 

möjlighet till att utvecklas och leva mer egentligt. Heidegger (1927/1992) 

menar att människan har möjlighet till egentligt liv, men för att på ett mer 

medvetet plan ta tillvara på denna möjlighet krävs att hon förstår sin fakticitet, 

sitt vara-i-världen. Enligt Heidegger är människan inkastad i världen och 

hänvisad till att leva sitt liv under vissa kulturella och historiska traditioner. 

Människan kan inte undslippa sin fakticitet men hon kan möta den på två sätt. 

Människan kan leva sitt liv utan att reflektera över fakticiteten, vilket är det 

hon gör mest. Detta kallar Heidegger för Mannet (Das Man) som lever i 

oegentlig existens. Människor kan också sträva mot att vara sig själva och 

handla ansvarigt, vilket han kallar att leva i egentlig existens. Resultatet visar 

att sjukdom på ett nödvändigt sätt pressar fram insikten om den egna 

fakticiteten och dess villkor. Sjukdomen pressar också den drabbade att leva 

mer i egentlig existens. En lärande vändpunkt är insikten om den egna 

fakticiteten och möjligheten att leva mer egentligt. Betydelsefullt för lärandet 

är medvetenheten om förutsättningar och möjligheter att själv påverka och 

styra livet mot egna mål. Heidegger (1927/1992) kallar detta att leva i 

beslutsamhet, att förverkliga sina möjligheter, att leva sitt projekt. 
 

I livet med långvarig sjukdom pressas den drabbade att förstå villkoren för den 

egna existensen. Det vill säga att livet är ändligt och att den drabbade själv har 

möjligheter att välja hur livet kommer att gestalta sig. Ett exempel på detta är 

en kvinna som berättar att hon tack vare sjukdomen har fått stanna upp och 

lära mer om sig själv: ”… hade jag inte stannat upp så hade jag ju inte vetat det 

jag vet i dag …”. Detta är exempel på ett lärande som i dag gör att hon fattar 

andra beslut, prioriterar andra saker i livet och skapar tid för sig själv så att hon 

kan fortsätta att må bra. Hon beskriver sig själv som tryggare och säkrare på 

sig själv. Andra lärdomar som framkommer är en ökad förståelse av andra 

människors livssituation och handlande, liksom att ta tillvara på tiden och leva 

mer i nuet. Lärandet kan därmed ses som en möjlighet till att reflektera över 

sitt sätt att leva, bli medveten om sin existens och att utvecklas som människa.  
 

Oviljan till att lära känna sjukdomen, att erkänna att den existerar, kan med 

hjälp av Heidegger (1927/1992) förstås som att fly undan ansvaret för sin egen 

existens, en flykt som egentligen inte är möjlig. Heidegger beskriver denna 

flykt som att leva oegentligt. Att leva som Mannet. Han beskriver detta som att 

leva med strömmen, som alla andra, och därmed slippa ta ansvar. Då tiden 

betraktas som oändlig flyr människan också undan tanken på döden. Frågan är 

om de långvariga sjukdomarna till sin karaktär för en tid lurar in människan i 

en grundhållning, som kan liknas vid att leva oegentligt.  
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Som tidigare framkommit är att leva oegentligt en ovilja till att erkänna 

sjukdom, och den förändrade fakticiteten är något som får konsekvenser senare 

i livet. Denna fördröjda förståelse för sjukdomen och de krav den ställer på ett 

förändrat sätt att leva, beskrivs i resultatet som mycket ”dyrköpta 

erfarenheter”, erfarenheter som på ett påtagligt sätt påverkar livet. I resultatet 

visar sig detta i att den sjukdomsdrabbade inte behöver ta så stor hänsyn till 

sjukdomen då den debuterar. Det går till en början att dölja den både för sig 

själv och för andra
113

. Dock finns det en mer eller mindre medvetenhet om de 

risker som ”lurar bakom krönet”. Med tiden framträder dock sjukdomen, och 

de hinder i livet den medför, mer och mer.  Detta exemplifieras av en person 

med diabetes som berättar hur han har levt med sin sjukdom och hur den har 

påverkat hans hälsosituation:  
 

Det blev också åsidosatt rätt mycket, och det ligger mig i fatet nu.  

Intervjuare: Det gör det (ja). Det är du säker på? 

Ja, mina njurar, de är ju lite angripna, så de är ju på väg att bli dåliga. 

Intervjuare: Och det tror du att det beror på att …? 

Ja, det är det ju (det är det) Ja, det är mitt leverne sen tidigare år. // I skolan till 

exempel jag visste ju att man fick inte äta godis men jag åt ju godis ändå.  Det är ju 

också sådant som man liksom trotsade sådana saker som man visste att man inte 

fick göra. 

 
Att använda ordet man kan förstås som svårighet och ovilja till att fatta beslut 

som avviker från andra. Citatet
114

 är ett exempel från resultatet av hur en av 

informanterna använder man om sig själv då han beskriver hur han har levt sitt 

obekymrade liv. När han beskriver hur han i dag lever mer beslutsamt så 

använder han jag. Han säger att jag visste och jag gjorde. Personen är nu 

medveten om att han tidigare i livet ville vara som alla andra, att han med 

andra ord ville leva som man i allmänhet. Nu, många år senare, har han nått 

insikt i hur hans tidigare sätt att leva har påverkat hans nuvarande 

sjukdomssituation. Enligt Heideggers resonemang
115

 har mannen blivit mer 

medveten om sin fakticitet och lever mer egentligt än han gjorde tidigare. En 

lärande vändpunkt är då den drabbade blir medveten om att det är 

honom/henne själv det handlar om och inte man i allmänhet.  
 

Då människan blir mer medveten om sig själv, sina förutsättningar i sin 

fakticitet, framträder möjlighet att göra medvetna val och därmed leva mer 

egentligt. Reflexionen hjälper den drabbade att bli medveten om de beslut som 

                                                        
113 Det förekommer också att sjukdomar och komplikationer debuterar kraftigt, men då de 

går i skov infinner sig möjligheten att glömma dem senare i livet. 
114 (mina understrykningar) 
115 Heidegger menar att självets existentialitet tar sin naturliga ursprungspunkt i alldagliga 

uttalanden om sig själv som jag (s. 108). 
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fattas. Ju mer medvetna beslut som fattas desto säkrare framträder personen 

inför sig själv och inför andra människor. I resultatet framkommer detta som 

att ha mognat som människa. Att mogna som människa visar sig i ett inre lugn, 

en trygghet och ett nytt sätt att vara hemmastadd på, trots eller kanske tack 

vare vissheten om livets ändlighet. Denna visshet visar sig i en ökad trygghet 

där personen berättar för andra om sin sjukdom, vilket underlättar för personen 

att leva egentligt. Men människan är inte bara till på det ena eller andra sättet. 

Enligt Heidegger lever människan i en rörelse mellan olika sätt att vara till på. 

Heidegger värderar inte de olika sätten att vara till på, men i livet med 

långvarig sjukdom framträder betydelsen av att leva mer egentligt som viktig 

för den egna sjukdomssituationen och för hur livet i stort gestaltar sig. 
 

Enligt resultatet finns det inga färdiga lösningar för att lära sig leva med 

långvarig sjukdom. Med hjälp av Heidegger (1927/1992) och Gadamer (2003) 

framträder medvetenheten om livets ändlighet, den faktiska situationen och det 

ansvar som människan har att fatta beslut och forma sitt liv, som 

grundförutsättningar för ett genuint lärande i att leva med sjukdom. 

Grundförutsättningarna ger individen valmöjlighet och därmed frihet i 

situationen. Att leva i beslutsamhet är att ta konsekvenserna av livet och vara 

öppen för möjligheterna. Att fatta beslutet är, enligt Heidegger (1927/1992), 

ett egentligt sätt att leva, där individen räknar med att möjligheterna är 

ändliga
116

 och beslut därför preliminära. De egentliga besluten måste upprepas 

– eller tas tillbaka. Ett beslut gäller bara i den situation det har fattats. I 

resultatet visar sig detta bland annat i hur en man som tidigare missbrukat 

alkohol fattar ett nytt beslut varje dag om att vara nykter:”… jag tar ju det 

beslutet varje morgon”. Mannen är på ett påtagligt sätt medveten om vikten av 

att fatta detta beslut varje dag. Han är stolt över att han gör det och samtidigt 

medveten om ansvaret han har i att göra det. Han menar att om han inte skulle 

göra det så skulle risken för återfall vara större. 

 
Beslutens preliminära karaktär visar sig i en kvinnas beskrivning av livet med 

smärta. Ena gången fattar hon beslutet att vara med på en aktivitet som orsakar 

smärta, medan hon en annan gång fattar beslutet att låta bli. Beslutsamhet är 

att ta konsekvenserna av gjorda val (Heidegger, 1927/1992). Beslutsamhet gör 

det möjligt för människan att under förnyat ansvarstagande konfirmera 

besluten eller korrigera dem, men också att fatta oegentliga beslut, nöja sig 

med det redan uppnådda eller leva obeslutsamt. Detta kan förstås och jämföras 

med den strävsamma balansgången i lärandet. Det är inte något personen lär 

                                                        
116 Alla livets möjligheter har denna karaktär av ändlighet eftersom de fattas i en ändlig tid 

och i en existens till döden. Är människan inte medveten om detta blir hon uppslukad av 

dem och hamnar som Mannet i en flykt undan vissheten om döden. I tron att tiden är ändlös 

och möjligheterna outtömliga tror ”man” också att besluten fattas en gång för alla 

(Heidegger, 1927/1992). 
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sig och sedan kan, utan något som ständigt pågår. Detta visar på lärandets 

komplexitet. Människan fattar beslut hela tiden, men i livet med långvarig 

sjukdom pressas personen till mer medvetna beslut. Lärandet syftar till att 

komma till insikt i beslutens betydelse och på så sätt blir människan mer 

medveten om sig själv, sin begränsade tid och sina möjligheter. En lärande 

vändpunkt är då den lärande blir medveten om beslutens karaktär och 

betydelse. Sjukdom kan på detta sätt ses som en hjälp till att ta rodret och styra 

sitt liv.  
 

Frågan är vilken riktning livet ska ta. I resultatet förekommer mål kopplade till 

att klara av något. Ofta är målen kopplade till att behålla självständigheten. 

Men den förändrade förståelsen, det vill säga att ha nått självinsikt och 

utvecklats som människa, framträder inte som mål för lärandet i livet med 

sjukdom. Ett mål som ofta finns explicitgjort i andra lärande sammanhang. 

Genom att synliggöra mål kan lärandet stödjas. En lärande vändpunkt är 

medvetandet om lärandets mål. Med tydliga mål blir det möjligt för personen 

att fatta beslut och leva mer egentligt.  

Samvete och skuld – lärande drivkrafter 

Hur kan det förstås, att det är så svårt att erkänna sjukdomen och börja leva 

mer egentligt, och vad är det som till slut får den drabbade att ta ansvar? Ställs 

frågan till Heideggers (1927/1992) texter blir svaret att det är samvetet som 

kallar människan att vara sig själv och att fatta avgörande beslut. När 

människan förstrött lyssnar på Mannet försummar hon enligt Heidegger sig 

själv. Därför uppmanas människan genom samvetet att upptäcka sin egen 

existens och dess möjligheter. Samvetet kommer inte med budskap utan 

uppmanar människan att ge akt på sin existens och möjligheten att kunna välja 

sig själv. Samvetet avslöjar på så vis oegentligheten i att vara som de andra, 

utan egna beslut och utan att ge akt på existensens möjligheter. 
 

I lärandet drivs den drabbade att ensam möta sig själv, vilket kan ses som 

ångestskapande, men som också ger kraft och skapar möjligheter. Att på ett 

mer påtagligt sätt bli medveten om tidens ändlighet ger människan möjlighet 

att värdera och fatta andra beslut. Denna medvetenhet ger insikt om att ge sig 

själv med sjukdomen mer utrymme i livet. Även om detta sätt att leva tar tid, 

så skapar den drabbade möjligheter att leva ett längre och friskare liv och på så 

vis få mer tid i livet. Denna lärandets paradox
117

 tycks vara en lärdom som 

erhålls just genom en medvetenhet om tiden och existensens villkor. 

Heidegger (1927/1992) skriver om detta på följande sätt: ”Ångesten 

uppenbarar i tillvaron människans möjlighet att välja sig själv, det vill säga 

                                                        
117 Det handlar om motviljan till att släppa in och ge sjukdomen plats och tid i livet. Görs ej 

detta kommer sjukdomen förr eller senare att ta mer tid av livet. Detta har tidigare 

redovisats som att ”förstått för sent” eller ”kostat för mycket”.   
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friheten till väljandet och upptagandet av sig själv” (a.a., sid. 188). Långvarig 

sjukdom pressar på så sätt fram en hållning till livet som hjälper människan att 

existera mer egentligt.  
 

Med hjälp av att förstå ångest, samvete och skuld
118

 som en del i människans 

existens (Heidegger, 1927/1992) kan förståelsen för den börda patienter känner 

i relation till de sjukdomar denne har lättare förstås. Skuldens egenskap av 
existentialitet har, enligt Heidegger (1927/1992), att göra med att människan är 

skuld till allt som hon företar sig eller underlåter att företa sig, men hon är inte 

orsak till sitt liv. Människan är inte skuld till att hon existerar bara hur hon 

existerar
119

. Genom sina val har personerna med sjukdom valt sitt sätt att leva 

och bär därmed skuld till utformningen och resultatet av det, en skuld som inte 

ska förstås som pålagd av andra. En man förklarar detta för mig med att det 

inte är vårdarna utan hans egna val och själva sjukdomen som är orsak till hur 

han mår i dag. Här kan frågan ställas om personer med långvarig sjukdom har 

ett ansvar mot sig själv att lära sig om sjukdomen och om sina vals betydelse. 

En lärande vändpunkt kan vara att tydliggöra det egna ansvaret. Lärandet bör 

med denna förståelse inriktas på kunskap och förståelse för att fatta mer 

medvetna beslut. I detta lärande har reflexion över gjorda erfarenheter visat sig 

vara mycket betydelsefullt. I reflexionen blir det möjligt att urskilja hur olika 

handlingar påverkar hälsan och upplevelsen av samvete och skuld. Lärandet 

kan med hjälp av reflexion lockas fram och stödjas för att minska risken av 

känslan att ha ”förstått för sent” och av att ha gjort val som med mer kunskap 

och insikt kunde ha gjorts annorlunda. Insikten i valens betydelse ger ingen 

avlastning men däremot en möjlighet att handla mer medvetet och därmed 

känna en större frihet. Att fatta medvetna beslut är att tydliggöra sin egen 

existens och därmed bli mer ärlig mot sig själv och leva egentligt.  
 

I resultat visar sig den information/undervisning som patienterna erfar som 

vädjande till det dåliga samvetet
120

. Patienter får information om sjukdom och 

behandling och förväntas följa den. Att patienter inte följer de råd som ges kan 

                                                        
118 Skulden, samvetet och ångesten ska här förstås som ingående i människans 

grundstruktur, enligt Heidegger (1927/1992). 
119 Heidegger skriver: ”Endast i denna egenskap (av att vara kastad in i tillvaron), som 

människan är utlämnad till, är människan själv grunden för sin egen möjlighet att vara 

autentisk. Fastän människan själv inte lagt denna grund, känner hon dess tyngd, vilket 

förefaller henne som en börda” (a.a., s. 284). 
120 Enligt Heidegger finns det även en vulgär tolkning av samvetet, där samvetet ses som en 

funktion som förmanar människan att uppfylla krav och att döma henne. Detta samvete 

reagerar endast på utförda eller på tänkta handlingar, utan reaktion lika med gott samvete. 

Denna tolkning beror enligt Heidegger på feltolkning av människans ansvar, man ser 

människan som någon som ska uppfylla vissa krav i enlighet med lagar och föreskrifter, 

ideal och värden, existensen blir något förhandenvarande (Benktsson, 1971). 
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förklaras med att dessa råd vädjar till en vulgär tolkning av samvetet. I 

resultatet framkommer på flera sätt hur patienter inte tror på de råd de får och 

följaktligen inte följer dem. Exempel från resultatet är en kvinna som i stället 

för att äta sin medicin gräver ner den i trädgården. För henne var det viktigt att 

få vårdarna att tro att hon åt medicinen, annars riskerade hon inskränkningar i 

sitt liv. En vulgär tolkning av samvetet lockar fram ett falskt spel mellan 

vårdare och patienter. Med en annan förståelse för samvetet, skulden och 

ångesten skapas möjligheter för vårdarna att stödja patienters lärande. 

Samvetet, skulden och ångesten lockar patienten till ett lärande i mötet med sig 

själv. Genom att samtala om och sätta ord på dessa känslor kan vårdarna skapa 

möjligheter för ett genuint lärande och undvika det falska spelet. För att kunna 

föra samtal om ångest, samvete och skuld krävs att vårdare vågar möta 

patientens känslor på en existentiell nivå. Samtal som når detta djup är av 

utmanande och reflexiv karaktär. Samtal som medvetandegör och konfronterar 

rädslor är en lärande vändpunkt.  
 

En kvinna beskriver hur hon tänker angående risken att ta ut sig, att göra för 

mycket, och då själv bära skuld till sin egen försämring. “Man är så rädd att 

man ska göra något som man kan anklaga sig själv för.” Rädsla för att orsaka 

sig själv försämring gör att kvinnan låter bli att göra saker som har betydelse 

för välbefinnandet. Samma kvinna berättar om betydelsen av att få stöd till att 

reflektera och ifrågasätta sin egen rädsla. Ett ifrågasättande som hon menar ger 

henne mod att våga trotsa rädslan.  En lärande vändpunkt är att bli medveten 

om de egna skuldkänslorna. Rädslan framträder i resultatet som orsak till att 

personerna förnekar sitt eget ansvar att fatta beslut, och i stället mer lever i det 

obestämda Mannet.
121

 Rädslan i denna bemärkelse kallar Heidegger 

(1927/1992) för fruktan. Det människan fruktar är något bestämt, som hon 

känner sig hotad av, som en långvarig, eller ännu tydligare, direkt livshotande 

sjukdom.  
 

Ångest är något annat än fruktan. Ångesten är det som problematiserar och 

ifrågasätter vår existens (Heidegger, 1927/1992). Resultatet visar att den som 

drabbats av långvarig sjukdom är orolig för den obestämda framtiden med 

sjukdomen. Enligt resultatet har de drabbade ofta en mörk och skrämmande 

bild av hur framtiden med sjukdom kommer att gestalta sig. Denna bild saknar 

ofta nyanser och utgör sällan samtalsämne. De drabbade vågar inte fråga om 

framtiden, då de är rädda att få den mörka bilden bekräftad samtidigt som de 

vill leva i tron om att det händer inte mig. En betydelsefull lärande vändpunkt 

är då den mörka bilden av framtiden förändras till en mer variationsrik bild. 

Att få prata om oron för framtiden och att få kunskap om andra möjliga 

framtidsbilder visar sig i resultatet ha stor betydelse för lärandet och 

                                                        
121 Sartre skriver att ångesten får många att förneka sin frihet, vilket kan ses i ovan 

beskrivna situation.   
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möjligheten att hantera ångesten. En mer variationsrik bild av framtiden visar 

sig vara lättare att bära. 
 

Ångesten gäller människans existens i världen. Den kan inte förnekas eller flys 

undan, en flykt som på flera sätt framkommit i resultatet, men som också visat 

sig vara omöjlig. Ångesten driver fram synliggörandet av den omöjliga 

flykten.
122

 Då den drabbade blir mer medveten om sin fakticitet blir situationen 

mer gripbar, vilket här förstås som ett lärande. En lärande vändpunkt är att nå 

förståelse för att ångesten, samvetet och skulden hör till livet.  Med hjälp av 

denna insikt kan den drabbade finna mod i att vara i dessa tillstånd och i 

förlängningen inte fly undan ansvaret för sig själv.  

Distansering – lärandets hur 

Lärandet tar tid och visar sig i resultatet vara en mödosam väg, som i denna 

belysning framträder som arbetsam och krävande. Det är krävande då inte den 

drabbade längre kan ta hälsan för given, utan pressas till att bli mer medveten 

om existensens villkor och betydelsen av alla de val som görs i livet. Den 

drabbade blir på grund av eller, som en kvinna uttrycker det, ”tack vare 

sjukdomen”, pressad till att bli mer medveten om sitt vara-i-världen. För att 

förstå människans vara-i-världen beskriver Heidegger (1927/1992) hur tingen 

används på ett oreflekterat sätt. Det är genom dess användning de får sin 

mening. Han kallar detta för till-handen-varande. Då ett ting går sönder börjar 

människan undersöka det och se det mer som ett objekt
123

 och reflekterar över 

det. Heidegger kallar detta för för-handen-varande. Målet är ofta inriktat på att 

få ting att åter fungera och därmed återgå till ett till-handen-varande sätt att 

vara till på. Frågan är om samma sätt att tänka på kan tillämpas då det gäller 

den mänskliga kroppen.
124

  
 

Resultat visar att en kroppsdel eller funktion i kroppen blir synlig först då den 

inte längre fungerar som vanligt. Den träder då ur ett tyst fungerande tillstånd 

och blir därmed uppmärksammad och kan undersökas. De drabbade försöker 

skaffa sig kunskaper för att återvinna kontrollen men också för att åter kunna 

använda den ”trasiga delen” på ett oreflekterat sätt, och därmed känna sig hel 

igen. Ett exempel på detta, hämtat från resultatet, är smärtan i en höft. 

Personen som har ont måste hela tiden tänka på hur hon går, vilket ben som 

ska ta första stöten i trappan. Då smärtan är borta, eller sättet att gå på har 

                                                        
122 Ångesten tillbakavisar Mannet och är ett tecken på sökandet efter egentlighet. 
123 Heidegger använder begreppet förtingligande (s. 243). 
124 Heidegger använder för-handen och till-handen i sina beskrivningar av hur människan 

använder ting. Här används dock dessa uttryck för att belysa sätt att förhålla sig till och lära 

om sin kropp. Gadamer (2003) och Svenaeus (2003) gör denna koppling då vår kropp bland 

annat används som redskap, det är ju med kroppen vi ser, går och äter.  
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införlivats i kroppen
125

, återgår benet till att vara till-handen-varande och 

personen behöver inte längre tänka på hur hon går i trappan.  
 

Sjukdomar visar sig på olika sätt, men det gemensamma med de långvariga 

sjukdomarna är att de finns kvar, att de oftast med tiden försämras och medför 

nya problem i livet. I samband med dessa försämringar pendlar personen 

mellan att distansera den ”trasiga delen” av kroppen, sjukdomen eller de 

hinder i vardagen som sjukdomen orsakar på ett för-handen-varande sätt och 

till ett oreflekterat varande på ett till-handen-varande-sätt. Detta kan ses som 

ett sätt att lära sig hantera sjukdom och den förändrade kroppen. Det kan även 

beskrivas som en rörelse mellan att vara hel och hemmastadd och att vara 

splittrad och hemlös, som Gadamer (2003) skulle ha uttryckt det. 

Distanseringen av kroppen, eller dess funktion, möjliggör reflexion som är 

central för lärandet.  
 

Distanseringen sker också då det gäller en sjukdomsdiagnos och dess effekter 

på livet. Resonemanget exemplifieras med hjälp av citatet nedan, där en 

kvinna med reumatoid artrit (RA) och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

beskriver sin försämring med hur DET har blivit sämre, hon säger DET 

(sjukdomen) och inte jag. På så vis objektifierar hon sjukdomen, får distans till 

den och hon kan reflektera över sjukdomen och försämringen i relation till sitt 

användande av kroppen. Hon kommer i sitt resonemang fram till att hon har 

blivit ”latare”, vilket kan ses som ett sätt att sammanfläta sjukdomen med sig 

själv och sitt sätt att existera.  

 
Det har blivit rätt mycket sämre senaste året speciellt med händerna, För jag har ju 

bakat, bakat bullar, och nu har jag inte bakat på evigheter. Men också KOL:en gör 

väl att jag blir lite tröttare också, så det gör att jag är lite latare. Tappar saker också. 

 

En lärande vändpunkt framträder i det distanserade sättet att förhålla sig till 

sjukdom eller del av kroppen. Personen kan genom distansering till och 

objektifiering av sjukdomen skapa sig möjligheter att reflektera och sätta 

samman olika aspekter till en ny förståelse, en förståelse som rör den egna 

personen. Det som har inträffat, sjukdomen som tillkommit i livet, 

försämringen som skett kan på detta vis synliggöras och studeras för att sedan 

integreras till en ny helhet. Den nya helheten som skapats med hjälp av 

distansering är en förändrad förståelse, det vill säga ett lärande. Men för att 

detta ska uppmärksammas som ett lärande krävs det att det artikuleras. En 

lärande vändpunkt är då den drabbade blir medveten om sin nya helhet, sin 

förändrade förståelse av sitt vara-i-världen. 
 

                                                        
125 Som Merleau-Ponty (1945/2002) visar i sitt välkända exempel om den blindes 

införlivande av käppen. 
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Lärandets tempus – lärandets helhet 

Resultatet visar att i mötet med vården efterfrågas sällan patientens 

erfarenheter och tankar om sjukdomen. Patienter känner sig inte betydelsefull i 

dessa möten, då de erfar att det är sjukdomen och inte de som personer som är 

betydelsefulla. Det är en sjukdom åt gången som är i fokus, alltså inte 

patientens hela hälsosituation. Vårdens uppgift är att se patienten i hela sin 

situation, en uppgift som ur patientperspektiv inte tas på allvar. Vårdarnas 

utmaning är att stödja patientens lärande i att leva med långvarig sjukdom 

genom att se till patientens hela situation och samtliga sjukdomar. För detta 

krävs ett perspektivskifte, från sjukdomsfokus till patientfokus. 
 

Existensen karakteriseras, enligt Heidegger (1927/1992), av tiden och dess 

faser, som kallats existensens tempus, dess perfekt, presens och futurum. 

Dessa faser går in i varandra och tillsammans bildar de en enhet. Det förflutna 

är något som måste övertas på nytt. Vore det inte så skulle människans liv 

sakna sammanhang, skriver Heidegger. Undervisning och information som ges 

inom vården är framför allt inriktad på nutid, där sjukdomen förklaras utifrån 

biologiskt perspektiv. Informationen som ges är även riktad mot framtid, där 

prognos och upplysning om vad patienten själv kan göra för att undvika 

försämring ges. Anmärkningsvärt är att patientens rädsla för och tankar om 

framtiden sällan berörs. Detsamma gäller patienters tidigare erfarenheter. En 

viktig tidsaspekt (dåtid) tas inte med i undervisningssituationerna. Förståelsen 

för att integrera nya erfarenheter med patienters tidigare erfarenheter, deras 

tradition, tycks saknas. Enligt Gadamer (1997) sker förståelseutvecklingen just 

i mötet mellan tidigare och nya erfarenheter. Vårdarnas förståelse av och 

hållning till existensens tempus kan därmed framstå som ett problem för 

patientens möjlighet till lärande. Då delar av existensens tempus utelämnas i 

undervisningssituationerna riskerar det att leda till ytterligare splittring och 

känsla av hemlöshet. Lärande vändpunkter finns i samtal som involverar 

patienters tankar om och känslor inför dåtid, nutid och framtid.  
 

Enligt resultatet startar patientundervisningen först då en diagnos finns. 

Patienterna utestängs från sökandet efter vad det är för problem. En patient 

berättar om då hon vid ett läkarbesök ville ställa frågor för att förstå. Läkaren 

sa då, att ”… här är det jag som ställer frågor”. Patientens kunskap verkar inte 

ha någon betydelse, en viktig pusselbit går därmed förlorad och dessutom 

hindras patienterna i sin förståelse av vad som sker. Den förflutna tiden tycks 

inte viktig och är inte synlig i den vård som patienterna erfar. Vårdpersonalen 

har en möjlighet till att stödja patientens lärande genom att involvera patienten 

i sökandet efter vad som orsakar problemen. 
 

Resultatet visar att patienter bär med sig tidigare erfarenheter, ibland som 

uppmålade bilder, ibland som filmsekvenser som spelas upp om och om igen. 
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Dessa erfarenheter visar sig som bilder och innefattar hela existensens tempus. 

De innehåller tidigare erfarenheter, nuvarande situation och tankar och 

farhågor om framtiden. Då vårdpersonalen sällan frågar efter dessa bilder, eller 

konfronterar rädslor, innebär det att patienter lämnas ensamma med dessa. 

Resultatet visar att det innebär stor rädsla att få sina tankar och erfarenheter av 

sjukdomen bekräftade, och därför undviker patienter att självmant ta upp 

dessa. Vårdpersonalen måste börja fråga efter patienters tidigare erfarenheter, 

hur de har det nu med hela hälsosituationen och vad de tror om framtiden. 

Erfarenheter måste ses som rörande hela människans existens, hennes tankar, 

känslor och handlingar i samtliga tempusformer. För att stödja patienters 

lärande krävs att tidigare erfarenheter reflekteras, studeras och integreras med 

nya erfarenheter och tankar om framtiden. Endast på så sätt kan det talas om 

en helhetssyn utifrån existensens villkor.  

Sammanfattning 

I denna livsvärldsfilosofiska belysning av det empiriska resultatet har den 

komplexitet som finns i fenomenet, lärandet i att leva med långvarig sjukdom, 

framträtt än tydligare. Märkbart är den tvetydighet som finns i att vilja behålla 

det gamla välkända livet samtidigt som individen vill växa och utvecklas. 

Detta visar sig i att de drabbade lever i oegentlighet, som man i allmänhet och 

inte fullt ut tar ansvar för sin situation. Samtidigt finns en strävan efter växt 

och utveckling, vilket blir möjligt då individen lever mer egentligt. Det 

empiriska resultatet visar att det tar lång tid att utveckla förståelse för 

sjukdomen och för betydelsen av de val som görs. Gadamer (2003) menar att 

”allmänt vetande, lärs in, medan det andra
126

 inte kan läras in, utan i stället 

långsamt måste få mogna fram genom erfarenhet och utveckling av eget 

omdöme” (a.a. s. 11).  Är det så att lärandet måste ta tid
127

, att lärandet tillhör 

livet i stort och att det inte kan lockas fram? Det empiriska resultatet visar 

dock att lärandet kan lockas fram, och att det därmed är möjligt att stödja 

lärandet i att leva med långvarig sjukdom.  
 

Den livsvärldsfilosofiska belysningen har visat att reflexion spelar en 

avgörande roll för lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Med hjälp av 

reflexion över gjorda erfarenheter blir tankar, känslor och agerande mer 

medvetna. Den lärande möter i reflexionen det motstånd som sjukdomen utgör. 

Motståndet kan ses som en hjälp till att stanna upp, reflektera och därmed lära 

om sig själv. I reflexionen tydliggörs att det är den egna personen och inte man 

i allmänhet som valen och besluten i livet handlar om. Det krävs ett aktivt 

arbete för att synliggöra det lärande som sker i livet med långvarig sjukdom. 

Detta är ett arbete som sker med stöd av reflexion. Avgörande för att sätta 

igång och för att stödja reflexionens rörelse är utmanande frågor. Det är frågor 

                                                        
126 Med det andra menar Gadamer konkret tillämpning av vetande i unika situationer. 
127 Jämför Lidemans (2002) beskrivning av bildning. 



146 

som den lärande får från andra eller helt enkelt ställer sig själv. De utmanande 

frågorna konfronterar den lärande med den faktiska situationen och det 

omöjliga i att inte förändras i syfte att nå välbefinnande.  
 

I reflexionens rörelse distanserar sig den lärande och kan därmed studera 

sjukdomen, besvären, hindren och sitt sätt att leva. Studerandet sker på ett 

objektivt för-handen-varande sätt för att sedan integrera studieobjektet till en 

ny helhet i ett till-handen-varande sätt. Med hjälp av reflexion synliggörs 

hemlösheten och rädslan i att möta sig själv och sitt ansvar. Genom analys och 

syntes skapas en ny helhet, en ny förståelse av sig själv med sjukdom och för 

livet i stort, och därmed möjliggörs en ny hemmastaddhet, en hemmastaddhet 

som måste återerövras gång på gång och som har betydelse för att den lärande 

ska känna välbefinnande. Med hjälp av de valda filosofiska texterna har 

lärandets existentiella tempus blivit synligt, och den visar på vikten av att 

integrera patientens tidigare erfarenheter med nuvarande situation och med 

tankar om framtiden. Reflexionen bör, förutom att beröra nuvarande situation 

och tankar, även riktas såväl bakåt som framåt i tiden.  
 

Lärandet framträder i lärande vändpunkter. Särskilt betydelsefulla 

vändpunkter är då den drabbade har nått insikt i det omöjliga att inte förändras, 

i sin faktiska situation och möjligheter och ansvar att göra val. 

Kännetecknande för de lärande vändpunkterna är att de utmanar den egna 

förståelsen, ställer krav på ansvar och konfronterar den lärandes tankar och 

känslor. Lärandet kräver att på djupet reflektera över sitt liv, sin ändlighet och 

sitt ansvar att fatta beslut. Att leva ett obekymrat liv blir svårare med insikter 

om hur alla val påverkar hälsan. Men lärandet ger också möjligheter att 

värdera livet på ett annat sätt och ge tid till det som personen på ett medvetet 

sätt anser är betydelsefullt i livet. Lärandet ger på så sätt möjlighet att själv ta 

rodret i sitt liv. På detta sätt möjliggörs att leva mer egentligt och att leva sitt 

projekt. Ett projekt som syftar till välbefinnande i livet med långvarig 

sjukdom. 
 

  



Kapitel 8
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DIDAKTISK MODELL 

Den didaktiska modellen ska förstås som en syntes av forskningens resultat 

och av vårdvetenskaplig livsvärldsdidaktik. Denna syntes avser att besvara 

forskningsfrågan: Hur kan lärandet stödjas? Syntesen presenteras i form av en 

didaktisk modell, som benämns Utmaningen – att ta rodret i livet med 
långvarig sjukdom. Först redogörs för modellens premisser, därefter 

presenteras själva modellen. Kapitlet avslutas med avhandlingens slutsatser.  
 

Målet är att öka patienters möjligheter att nå hälsa och välbefinnande vid 

långvarig sjukdom. De didaktiska handlingarna tar sin utgångspunkt i 

patientens livsvärld och syftar till att stödja integrering av sjukdom med 

patientens liv. Denna integrering har i det empiriska resultatet visat sig vara en 

mödosam process, den tar tid och kräver reflexion på existentiell nivå. Den 

didaktiska modellen förutsätter en intersubjektiv relation mellan vårdare och 

patient. Enligt resultatet av den livsvärldsfilosofiska belysningen kan lärandet i 

att leva med långvarig sjukdom förstås som ett lärande som sker på varandets 

och vardandets nivå
128

, men där vårdens insatser framför allt är på görandets 

nivå
129

. Möjligheter för lärandet har i resultatet visat sig finnas på en 

existentiell nivå. Föreliggande didaktiska modell syftar till att stödja lärandet 

på denna nivå, vilket enligt resultatet är förutsättningen för att ett verkligt 

                                                        
128 Jämför (Eriksson, et al., 1995), se kapitel V, avsnitt Vårdvetenskap och lärande. 

Varandets nivå innebär ett sökande efter hälsa i relation till sig själv, vilket syftar till en 

upplevelse av välbefinnande. Här är kunskap om hur allt hänger samman och strävan efter 

en balans i tillvaron viktiga för att uppleva hälsa. I resultatet framkommer detta i 

balansering och uppvärdering av vad som är viktigt i livet, något som de drabbade inte 

upplever att de får stöd i. Lärandet på vardandets nivå utgår från tanken att människan är i 

en ständig tillblivelseprocess med möjlighet att utveckla sig själv. I resultatet visar sig detta 

i en förändrade förståelsen av sig själv och sina möjligheter, vilket resulterar i att de 

drabbade ger sig själva med sjukdomen mer plats i livet. I didaktiken handlar detta om att 

människan konfronteras med sig själv och sin livssituation. Att detta är svårt framkommer 

tydligt i resultatet. 
129 Vården är, enligt det empiriska resultatet, alltför ofta inriktad på att tala om för patienter 

hur de ska göra. 
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lärande ska ske. Centralt för den didaktiska modellen är stöd till reflexion över 
erfarenheter, ett stöd som sker i dialog med vårdare och närstående, i modellen 
benämnt för didaktiska samtal. 

 
Modellen består av fyra didaktiska teser. Tesernas innehåll är tätt 
sammanflätade och överlappar varandra, vilket ligger i linje med 
avhandlingens kunskapsteoretiska ansats och Merleu-Pontys (1964/1968) 
reversibilitetsbegrepp. På följande sidor presenteras den didaktiska modellen. 

Utmaningen  att ta rodret i livet med långvarig sjukdom 
 

 
Figur 3: Utmaningen  att ta rodret i livet med långvarig sjukdom. Den didaktiska 
modellen är uppbyggd av fyra teser och illustreras här av utmaningen att själv fatta rodret 
och styra sitt liv mot nya livsprojekt. 

Tes 1 Att konfrontera livssituationen och utmana till förändring 
Att konfrontera fakticiteten  
Att urskilja och utmana rädslan 
Frågornas roll 

Tes 2 Att inta distans i skapande av ny helhet 
Distansering 
För-handen och till-handen 
Reflexionens rörelse  

Tes 3 Att utveckla självmedvetande och ansvarstagande 
Att uppmärksamma hur den lärande pratar om sig själv och sjukdomen 
Att tydliggöra det egna ansvaret 
Att sätta ord på 

Tes 4 Att synliggöra lärande i syfte att ge växt och balans 
Att uppmärksamma lärandet som förändring och utveckling 
Att sätta mål och utvärdera 
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Tes 1 Att konfrontera livssituationen och utmana till förändring 

Didaktiken synliggör fakticiteten och utmanar det omöjliga i att inte förändras.  
 

Att konfrontera fakticiteten  

Didaktiken syftar till att synliggöra patientens faktiska situation
130

. För att 

detta ska bli möjligt krävs det att patientens hela situation bearbetas och inte, 

som ofta är fallet, en sjukdom i taget. Att konfronteras med den faktiska 

situationen är något som patienter behöver stöd i vid upprepade tillfällen och 

inte endast då en sjukdom har debuterat i livet. Den konfrontation som här 

avses handlar inte om att någon talar om hur det är, i stället handlar det här om 

att patienten själv vid upprepade tillfällen får sätta ord på sin situation. Vidare 

kan didaktiska handlingar träna patienten att urskilja vad som är möjligt att 

påverka och hur detta kan göras. Genom att bli medveten om hur olika 

handlingssätt påverkar hälsosituationen kan den lärande urskilja 

handlingsmönster och i ett senare skede medvetet välja handlingssätt som mest 

gynnar det egna välbefinnandet. Det handlar om att stödja patienten till att 

möta sin situation och att se sina möjligheter. 
 

Att urskilja och utmana rädslan 

I resultatet framkommer en rädsla för att förändras på sjukdomens villkor. Det 

framkommer också initialt en rädsla för kunskap om sjukdom och om 

framtiden med sjukdom. Resultatet visar att denna rädsla inte alltid 

konfronteras, då vårdarna inte ser den eller väljer att inte fråga efter den. För 

att nå ett verkligt
131

 lärande krävs en didaktik som hjälper patienten att möta 

sin rädsla. Detta görs genom att patienten får stöd i att reflektera och sätta ord 

på sina känslor avseende sjukdomen och livet. Reflexionen bör riktas såväl 

bakåt som framåt i tiden. I rädslan finns också tankar om skuld för att ha 

orsakat sig själv skada/sjukdom. Dessa tankar måste utredas, annars riskerar de 

att utgöra hinder för lärandet och integreringen av sjukdomen i livet. Då 

reflexionen riktas framåt är patientens tankar om framtiden viktiga att 

medvetandegöra. Här krävs också en utmaning av rädslan inför framtiden. Då 

detta klarläggs blir det möjligt att skapa en mer variationsrik framtidsbild, en 

framtidsbild som patienten själv har möjlighet att påverka om han/hon tar 

rodret i sitt liv. 
 

                                                        
130 Med faktisk situation avses här det Heidegger (1927/1992) benämner fakticiteten, se den 

livsvärldsfilosofiska belysningen. 
131 Med genuint lärande avses ett lärande på varandet och vardandets nivå (Eriksson, et al., 

1995).  
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Frågornas roll 

Centralt för patientens förståelseutveckling är att frågor ställs. Genom att 

frågor ställs igångsätts reflexionen där tankar och känslor explicitgörs. 

Frågorna ska vara av karaktären att de utmanar görandet, tankar, känslor och 

förståelse. I dessa frågor är det viktigt att fokusera på hela patienten, till 

exempel på hur det känns i kroppen, hur livet påverkas och på vad som är 

viktigt i livet. Lärandet kan stödjas av att frågor ställs av andra än vårdarna. 

Exempelvis utgör närstående och även ytligt bekanta viktiga stötestenar för 

lärandet
132

. Patienter kan också uppmanas att själva ställa frågor och 

kontinuerligt skriva ner dessa i exempelvis en dagbok och/eller att skriva ner 

dessa inför besök i vården. 
 

Frågandet får dock inte bli en teknik i sig, utan måste anpassas till patienten. 

Vårdarna som ställer frågorna måste inta en hållning som kräver en medveten 

reflexion över sitt sätt att möta den lärande i en taktfull
133

 didaktisk hållning. I 

denna taktfulla hållning krävs det att uppmärksamhet riktas mot den lärandes 

intressen och sårbarhet, och att den lärande bekräftas och respekteras. 

Taktfullheten växer fram i mötet som kännetecknas av lyhördhet, känslighet 

och avsaknad av givna regler.  

Tes 2 Att inta distans i skapande av ny helhet  

Didaktiken stödjer en distansering, där motstånd medvetandegörs och granskas 

för att möjliggöra skapandet av ny helhet. 
 

Distansering 

För att kunna granska sitt liv och sina erfarenheter av sjukdom krävs det att 

den lärande med hjälp av reflexion intar distans till det som annars tas för 

givet. Ska en integrering och känsla av utveckling nås, krävs det att den 

drabbades motstånd till att vara drabbad av sjukdom granskas. Detsamma 

gäller balansen mellan vad som är en sund drivkraft och vad som är en 

destruktiv drivkraft, vilken kan skada individen. Till granskning av motstånd 

hör att utforska patientens tidigare erfarenheter och uppmålade framtidsbilder 

av livet med sjukdom. I distanseringen blir det möjligt att granska de nämnda 

aspekterna och känslorna som hör till. Genom reflexionen uppstår en 

distansering, men för ett fruktsamt lärande krävs också skapandet av ny 

mening. Det handlar om en ny helhetsupplevelse av sig själv. Insikten om att 

förändringar tillhör livet utgör här viktig kunskap och är ett krav för skapande 

                                                        
132 Det empiriska resultatet visar här att närstående kan utgöra ett hinder för att patienten ska 

våga pröva på nya saker i rädsla för att orsaka att sjukdomen försämras, och att de 

närstående på så vis får lida av patientens försämring. Det kan också vara så att patienten 

inte vill blotta sina rädslor för sina närstående. I vården framträder långa relationer som 

viktiga för lärandet. 
133 Jämför van Manen (1993). 
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av en ny helhet.  Den lärande behöver stöd i hela processen. Alltför ofta 

lämnas patienten i en känsla av splittring och kaos, en känsla som patienten 

sällan visar för vårdarna. För att kunna stödja patienters lärande krävs att 

vårdarna på allvar vill hjälpa, att de tar sig tid och är öppna och lyhörda för de 

vaga signaler som ges. 
 

För-handen och till-handen 

Didaktiken syftar till att medvetandegöra ett för-handen- och till-handen-

varande
134

 sätt att förhålla sig till sjukdom. Då en del av kroppen inte längre 

fungerar på ett till-handen-varande sätt sker en distansering av denna del av 

kroppen till ett för-handen-varande sätt. Detta innebär en objektifiering som 

gör det möjligt att granska det som inte längre fungerar på ett självklart sätt. 

Genom att patienten blir medveten om hur han/hon pratar om sin kropp, 

kroppsdel eller sjukdom, som ett objekt, som ett det, blir det möjligt för 

patienten att förstå hur han/hon distanserar sig från en del av sig själv. Det är 

först då detta blir synligt som det på ett medvetet sätt går att integrera sjukdom 

och finna ny helhetsförståelse för den förändrade kroppen. Lärandet är inte 

något som sker en gång, utan är något som ständigt måste pågå. Genom att 

uppmärksamma patienten på hur detta lärande går till finns det möjligheter att 

gång på gång nå integrering och känsla av ny helhet. 

 

Reflexionens rörelse 

Den reflexiva rörelsen, som sätts igång av frågor, är en rörelse som möjliggör 

pendlingen mellan distans och närhet, mellan splittring och helhet, mellan 

känsla av hemlöshet och hemmastaddhet
135

. Denna pendling rör sig också 

mellan dåtid, nutid och framtid. Genom att uppmärksamma denna pendlande 

rörelse möjliggörs för såväl vårdare som patient att erfara det lärande som 

skett. Dessutom blir det möjligt att upptäcka om den lärande har fastnat i kaos 

och splittring och behöver mer stöd för att komma vidare. 

Tes 3 Att utveckla självmedvetande och ansvarstagande 

Didaktiken syftar till att tydliggöra det egna ansvaret och stödja en 

reflekterande hållning där personen går från man till jag, vilket är ett lärande 

på existentiell nivå. 
 

Att uppmärksamma hur den lärande pratar om sig själv och sjukdomen 

De didaktiska handlingarna stödjer utvecklandet av en reflekterande hållning 

där den lärande görs uppmärksammad på hur han/hon pratar om sig själva som 

man
136

 eller som jag. Syftet är att den drabbade på ett mer medvetet sätt ska 

                                                        
134 Jämför Heidegger (1927/1992). 
135 Jämför Gadamer (2003). 
136 Att leva i Mannet är, enligt Heidegger (1927/1992), att leva i oegentlig existens, vilket 

kan vara en flykt undan ansvaret för sig själv. 
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integrera sjukdom i sitt liv och börja fatta medvetna beslut. I det didaktiska 

samtalet uppmärksammas personen på att det i allmänhet är en flykt från 

ansvaret för sig själv att leva som man, en flykt som i livet med långvarig 

sjukdom är kostsam, eftersom sjukdomen då kan utvecklas på ett icke 

gynnsamt sätt. I samtalet kan vårdarna uppmärksamma patienten på hur 

han/hon pratar om sig själv och sjukdomen. I samtalet riktas också 

uppmärksamheten på betydelsen och möjligheten att själv ta kommandot i sitt 

liv.  
 

Att tydliggöra det egna ansvaret 

De didaktiska handlingarna syftar till att medvetandegöra vikten av de val som 

görs och deras betydelse för välbefinnandet. För individen handlar det om att 

upptäcka alla val som görs och som är av betydelse för livet med sjukdom. 

Didaktiken ska hjälpa patienten att förstå konsekvenserna av de val som 

han/hon gör eller låter bli att göra. Den didaktiska hållningen är, med stöd av 

livsvärldsperspektivet och vårdvetenskapen, tillåtande och ger patienten 

ansvaret och makten över sitt liv
137

. Vad den enskilde prioriterar är dennes 

beslut, men de didaktiska handlingarna utmanar patienten till att fatta 

medvetna beslut och därmed få möjlighet att ta kontroll och styra sitt liv. 
 

Att sätta ord på 

Det didaktiska samtalet syftar till att patienten ska få möjlighet att sätt ord på 

sina upplevelser av sjukdom. I samtalet får patienten öva sig i att prata om sig 

själv med sjukdom i jag-form och inte som man i allmänhet. På så vis 

utvecklas självmedvetenheten. Vidare stöds patienten i att sätta ord på och 

uttrycka sina val och dess konsekvenser för den egna hälsan. De didaktiska 

handlingarna utmanar på detta sätt den lärande att själv ta rodret i sitt liv. Den 

didaktiska hållningen är utmanande men icke värderande. Det är patienten som 

ska ta rodret i sitt liv, inte vårdarna. 

Tes 4 Att synliggöra lärande i syfte att ge växt och balans 

Didaktiken syftar till att synliggöra lärandet och ge möjlighet till känsla av att 

vara i utveckling och ha balans i tillvaron. 
 

Att uppmärksamma lärandet som förändring och utveckling 

Genom didaktiska handlingar kan uppmärksamheten riktas mot det lärande 

som sker oreflekterat, vilket är viktigt eftersom lärandet är så tätt sammanflätat 

med livet och därmed ofta osynligt. I det didaktiska samtalet lyfts gjorda 

erfarenheter fram och blir synliggjorda.  Didaktiken bidrar på detta sätt till att 

skapa känsla av att vara i utveckling och att växa som vuxen. Didaktiken 

                                                        
137 Ett ansvar och en rättighet som patienter enligt HSL (SFS 1982:763) har, men som 

vården tycks ha svårt för att ge patienten, och som visar sig i uttalanden om dålig 

följsamhet, vilket är beskrivet i kapitel II. 
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stödjer att den lärande sätter ord på de gjorda erfarenheterna, på sin förändrade 

förståelse och på sin känsla av utveckling, på så vis konkretiseras lärandet. Då 

lärandet synliggörs växer personen ytterligare och de förändringar som skett 

kan befästas och utvecklas vidare
138

. För att synliggöra lärandet är dialogen 

med sig själv och andra människor central. För att stödja lärandet är återigen 

frågorna viktiga. Frågor, och inte svar, kan stödja den lärande till att 

synliggöra sitt lärande och därmed nå känslan av att vara i utveckling i livet 

med långvarig sjukdom.  
 

Att sätta mål och utvärdera 

Genom att formulera mål för lärandet och för livet i stort kan lärandet 

synliggöras. Känslan av att ha lärt sig något blir mer påtaglig då lärandet kan 

utvärderas mot uppsatta mål. I målsättningen framträder också vad den lärande 

värderar som betydelsefullt i livet. Att formulera mål, och planera för hur 

dessa mål ska nås, kan liknas vid att på ett medvetet sätt leva sina projekt
139

. 

Dessa projekt kan vara såväl stora som små. Det viktiga med projekten är 

känslan av att vara i stånd att klara av att leva med sjukdom, vilket är av 

betydelse för hälsan
140

. Vårdarna kan stödja patienten i detta genom att ställa 

framtidsorienterade frågor med följdfrågor om hur målen ska nås. 

  

                                                        
138 Detta lärande sker på vardandets nivå (Eriksson, et al., 1995). 
139  Heidegger (1927/1992) och Gadamer (2003) menar att människan till stor del lever sitt 

liv oreflekterat. Här menar jag att det finns lärandemöjligheter i att stödja patienter till att bli 

mer medvetna om hur det oreflekterade livet ter sig.  
140 Jämför Dahlberg och Segesten (2010). 
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Avhandlingens slutsatser 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom har visat sig vara en mycket 

komplex företeelse. Detta lärande är innästlat i livet som helhet och därmed 

svårt att urskilja och konkretisera. Utmärkande för lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom är att lärandet pressas fram för att svara an mot livet och 

sjukdomens krav. Lärandet berör hela människan. Lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom innebär en förändring i förståelse och förmåga att handla, 

en förändring som är mer eller mindre medveten. Att lära sig leva med 

långvarig sjukdom innebär att förändras som människa, något som har visat sig 

vara mycket svårt och tar tid. 

 

Lärandet är förknippat med motstånd mot sjukdom, besvär och förändring, 

vilket gör det extra problematiskt. Analyseras inte detta motstånd finns ingen 

möjlighet till ett genuint lärande, och den drabbade sätter sitt liv på spel. 

Behovet av lärande handlar inte om att lära om en sjukdom utan om hela 
personens hälsosituation. 

 

Lärandet är en ständigt pågående process. Lärandebehovet förändras i takt med 

förändringar i livet och i sjukdomssituationen, och därefter dyker lärande 

utmaningar ständigt upp i patientens vardagsliv. 

 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom kräver reflexion på djup existentiell 

nivå. 

 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom skapar möjligheter. De kunskaper 

och erfarenheter som konfrontationen med fakticiteten resulterar i, är insikter 

om livets ändlighet och om vad som är värdefullt. Lärandet bidrar därmed till 

möjlighet till förändringar och nya prioriteringar i livet. 

 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom ger en ökad förståelse av sig själv 

och av andra människor. Lärandet utmynnar i möjligheten att ta rodret och 

styra sitt liv mot nya livsprojekt. 

 

Avhandlingen har utmynnat i en didaktisk modell som syftat till att stödja 

lärandet i att leva med långvarig sjukdom, med målet att öka patienters 

möjligheter till hälsa och välbefinnande. Modellen Utmaningen  – att ta rodret 
i livet med långvarig sjukdom, består av fyra teser: att konfrontera 

livssituationen och utmana till förändring, att inta distans i skapande av ny 

helhet, att utveckla självmedvetande och ansvarstagande samt att synliggöra 

lärande i syfte att ge växt och balans. 

 

Den didaktiska modellen genomsyras av en intersubjektiv relation, där 

vårdaren i samtal med patienten stödjer lärande. Det nya perspektivet på 
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lärandet i att leva med långvarig sjukdom, som modellen presenterar, ställer 

krav på en vårdorganisation och ett vårdande som tar sin utgångspunkt i 

patientens behov och inte enbart i sjukdomsdiagnosen.  

 

Den vård som ska stödja patientens lärande tycks emellanåt hindra lärandet. 

För att patienter ska ses och stödjas som hela och lärande individer behövs ett 

paradigmskifte där vårdarna ser sina roller förändras från informationsgivande 

till stödjande av patienters genuina lärande.  

 

Förutsättningar för ett genuint lärande är att vården utgår från en 

livsvärldsteoretisk grund med ett medvetet etiskt patientperspektiv. Vidare är 

det nödvändigt att målet för vården är hälsa och välbefinnande, och att goda 

och varaktiga relationer mellan patient och vårdare skapas. Dessutom krävs det 

att vårdare har kunskaper och kompetens i vårdvetenskaplig livsvärldsdidaktik 

så att de kan tillämpa den framtagna didaktiska modellen. En tillämpning som 

innebär att inta en taktfull, utmanande didaktisk hållning. Vidare krävs en 

kunskapssyn där lärandet definieras som en ständigt pågående process som 

inkluderar hela patientens situation. Utifrån ovanstående slutsatser fodras 

enligt min mening en organisation där vårdare får kontinuerlig handledning i 

sina vårdande och lärandestödjande roller.  
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DISKUSSION  

I detta avslutande kapitel förs inledningsvis reflexioner över de teoretiska och 

metodologiska aspekterna samt över andra möjliga angreppssätt. Därpå följer 

diskussion utifrån forskningens resultat och implikationer för vården. Efter 

detta diskuteras forskningens objektivitet, trovärdighet och generaliserbarhet. 

Avslutningsvis presenteras avhandlingens kunskapsbidrag till vårdvetenskapen 

samt förslag på fortsatt forskning.  

Reflexioner över teoretiska och metodologiska aspekter  

Den teoretiska ramen för avhandlingen har bestått av vårdvetenskap och 

livsvärldstersteori. Med dessa utgångspunkter har forskningsfenomenet, 

lärandet i att leva med långvarig sjukdom setts som ett komplext fenomen 

sammanflätat med livet som helhet. Fenomen av denna karaktär kan vara svåra 

att avgränsa och undersöka. Den valda ansatsen, reflekterande 

livsvärldsforskning (Dahlberg, et al., 2008), har dock skapat möjligheter att på 

ett öppet och följsamt sätt identifiera, beskriva och fördjupa förståelsen för 

fenomenet. 

 

Det finns mycket forskning om patientundervisning, betydligt mindre som 

beskriver patienters lärande och framför allt finns lite forskning som har en 

tydlig livsvärldsteoretisk grund. I den pedagogiska/didaktiska forskningen är 

fokus ofta på metoder och modeller för lärande och undervisning samt 

utvärdering av gjorda interventioner. Enligt Ekebergh (2001) når de flesta 

studier aldrig till själva kärnan i lärandeproblematiken, det vill säga till vad-

frågorna, utan stannar vid hur-frågorna, vilket stöds av litteratur genomgången 

till denna avhandling.  

 

I föreliggande avhandling har emellertid strävan varit att beskriva innebörden 

av lärandet i att leva med långvarig sjukdom i dess djupaste mening. Det 

betyder att strävan har varit att även få svar på vad- frågorna, det vill säga vad 

lärandet innebär för personer som lever med långvarig sjukdom. Den valda 

ansatsen och det valda angreppssättet har bidragit till att nå svar på såväl vad- 
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som hur-frågorna, och därmed har avhandlingen lämnat ett viktigt 

kunskapsbidrag. 

 

Intentionen i föreliggande avhandling var att beskriva levd erfarenhet så 

grundligt som möjligt, och utifrån det utforma sätt att stödja lärandet. I 

avhandlingens empiriska studie har tyglad hållning tillämpats (Dahlberg & 

Dahlberg, 2003). I den livsvärldsfilosofiska belysningen har strävan varit att 

behålla en tyglad hållning och vara aktsam mot den levda erfarenheten även då 

filosofin använts för att belysa och fördjupa förståelsen av resultatet. 

Detsamma gäller utformandet av den didaktiska modellen. På så sätt har 

avhandlingens teoretiska perspektiv bidragit till att nå såväl forskningens syfte 

som avhandlingens mål och följaktligen har avhandlingen bidragit med nya 

kunskaper till vårdandet och vårdvetenskapen. 

Reflexioner över andra möjliga angreppssätt 

Den valda ansatsen gav möjlighet att studera fenomen på andra sätt. Då 

forskningsfrågorna var av pedagogisk karaktär hade ett fenomenografiskt 

angreppssätt varit tänkbart. Fenomenografisk forskning (Marton, 1981) 

beskriver människors olika uppfattningar av något. Då detta inte var avsikten 

med föreliggande studie valdes detta angreppssätt bort. I inledningen av 

forskningsprocessen övervägdes möjligheterna att göra en interventionsstudie. 

Då det som ny forskare kan vara svårt att särskilja de olika rollerna 

projektledare, vårdare och forskare valdes detta bort. I efterhand förefaller 

detta som ett bra val. Jag har nu med mer erfarenhet av forskning och med en 

utarbetad didaktisk modell bättre möjligheter att genomföra en 

livsvärldsgrundad interventionsstudie. Observationsstudier diskuterades också, 

men då syftet var att studera lärandet i att leva med långvarig sjukdom, vilket 

inte är en konkret och avgränsad situation, valdes även detta alternativ bort. 

Med stöd av föreliggande avhandling kan olika lärandesituationer identifieras 

och därmed observeras i framtida forskning. I föreliggande studie hade en 

hermeneutisk livsvärldsansats (Dahlberg, et al., 2008) varit möjlig. Detta 

skulle dock ha inneburit att datamaterialet aktivt hade tolkats med hjälp av 

tidigare förståelse av fenomenet och teorier redan under analysen av det 

empiriska resultatet. Detta ansåg jag kunde ha begränsat öppenheten och 

följsamheten för den levda erfarenheten och hindrat mig från att se 

annanheten. Ett tolkningsförfarande hade å andra sidan givit möjligheter att 

med hjälp av teori förklara och öka förståelsen redan i tillblivelsen av det 

empiriska resultatet.  

. 
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Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras avhandlingens resultat i förhållandet till å ena sidan ensidig 

inlärning av information och å andra sidan ett genuint lärande samt i relation 

till lärande på görande, varande och vardandets nivå. Vidare diskuteras den 

etiska konflikten som föreligger i patientundervisning i relation till patientens 

autonomi och vårdarnas skyldighet att ge en god och evidensbaserad vård. 

Därefter diskuteras lärandets mål och vårdens utmaning i att stödja patienters 

genuina lärande. 

Genuint lärande är mer än inlärning av information 

Avhandlingen har till stora delar handlat om det genuina lärandet, vilket jag 

hävdar är något annat än inlärning av information. Dagens 

informationssamhälle gör det relativt lätt för patienter och närstående att själva 

söka och inhämta information om sjukdom och behandling. I resultatet 

framkommer ingen brist på information. Tidigare forskning (Johansson & 

Ekebergh, 2006; Nordgren, 2008; Skalla, et al., 2004; Suhonen, et al., 2005) 

har visat att patienter inte saknar information om sjukdom och behandling, 

men att de har svårt att omsätta informationen i sina liv. Utifrån föreliggande 

avhandling är detta inte konstigt då det framkommit att informationen måste 

vara igenkänbar i patintens liv för att verka relevant. Utifrån föreliggande 

avhandlings resultat kan det förstås som att information och undervisning är 

inriktat på det som Eriksson (1989/2000) benämner görande-nivån, en nivå där 

patienter förväntas göra det de blir tillsagda, vilket inte är detsamma som ett 

genuint lärande.  

 

Det genuina lärandet finns på det som Eriksson (1989/2000) benämner 

varandet och vardandets nivå. Detta har i resultatet visat sig vara ett lärande 

som på djupet utmanar och berör patienten, ett lärande som synliggör skulden 

och ansvaret som en del av människans existens
141

. Resonemanget får stöd av 

Colaizzi (1978) som gör skillnad mellan genuint lärande och inlärning av 

information: ”acquisition of information is not learning” (s. 128). 

Avhandlingens resultat visar att de sjukdomsdrabbade saknar stöd i att hantera 

sin situation, vilket jag menar är detsamma som att de saknar stöd för att nå ett 

genuint lärande. Colaizzi menar att det är först då människan förstår meningen 

med innehållet i informationen, som hon lär. Samtidigt som människan lär 

förändras hon och möter därför världen på ett nytt sätt. Colaizzi skiver: 

”Genuine learning is authentic learning. ’I learn’ means ’I learn‟ ” (a.a. s. 

132).  
 

                                                        
141 Jfr Heidegger (1927/1992) och den livsvärldsfilosofiska belysningen. 
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I resultatet har det genuina lärandet framträtt då de drabbade har gått från att 

ha ignorerat sin sjukdomssituation till att leva mer egentligt
142

. I resultatet 

visas detta som ett hårt arbete som tar tid och som de sjukdomsdrabbade 

upplever att de lämnas ensamma i. Visserligen mognar det genuina lärandet 

fram med tiden. Problemet är att i livet med långvarig sjukdom bidrar denna 

utdragna lärprocess till att sjukdomen utvecklas och att komplikationer 

tillstöter. I resultatet visar sig detta ha stått de drabbade dyrt. Ett påskyndande 

av lärandet har många förtjänster. Om ett genuint lärande nås får den 

sjukdomsdrabbade ökade möjligheter att påverka sjukdomsförloppet och dess 

inverkan på livet, vilket får följder för det framtida livet med sjukdom. 

Dessutom sker en personlig utveckling som påverkar möjligheten att på ett 

mer medvetet sätt styra sina liv och genomföra sina livsprojekt. Resultatet i 

föreliggande avhandling visar att med rätt stöd kan lärandet främjas och 

därmed påskyndas. Men om detta ska vara möjligt krävs att lärandet stöds på 

en existentiell nivå
143

. 
 

Ett genuint lärande är individuellt och situationsanpassat, men också 

intersubjektivt (Colaizzi, 1978). Den intersubjektiva dimensionen, det vill säga 

att människor lär i sammanhang med andra, har visats i tidigare forskning 

(Album, 1995; Friberg, 2005; Säljö, 2000; Tingström, 2005). I denna 

avhandling framträder de närstående men också mer ytliga bekanta som 

viktiga för lärandet. Det är i samspel med dessa och i de vardagliga 

sysslorna
144

 som det genuina lärandet mognar fram. För att nå ett genuint 

lärande måste följaktligen lärandet stödjas utifrån den levda erfarenheten i den 

drabbades livssammanhang
145

. 
 

Det genuina lärandet berör hela existensens tempus
146

 och har benämnts 

lärandets tempus. Anmärkningsvärt är att de erfarenheter informanterna har är 

                                                        
142 Jfr Heidegger (1927/1992) och den livsvärldsfilosofiska belysningen. 
143 Med existentiell nivå avses här ett lärande på varandets och vardandets nivå, jfr Eriksson 

(1989/2000), och som resulterar i det Colaizzi (1978) benämner ett genuint lärande. 
144 Jfr Heideggers (1927/1992) beskrivning av människan som en agent i livet. 
145 Glädjande är att under arbetet med denna avhandling har flera patientföreningars 

hemsidor förändrats. Den förändring som har iakttagits är att vid sidan om information om 

den biomedicinska aspekten av sjukdom har patientberättelser om hur det är att leva med 

den specifika sjukdomen tillkommit. Ett komplement till den traditionella 

patientundervisningen utgör Internet med olika bloggar där människor både delger och 

delges erfarenheter av att leva med olika sjukdomar.  Glädjande är också det faktum att 

patienter med erfarenhet av en sjukdom börjar involveras i patientundervisning. Ett exempel 

på detta är Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning  

(Västra Götalandsregionen, 2011). 
146 Jfr Heidegger (1927/1992) och det resonemang som förs i den livsvärldsfilosofiska 

belysningen. 
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att sjukvårdens information endast är inriktad på nutid och framtid. Tidigare 

forskning (Hörnsten, et al., 2004) har visat att patienters tankar om sjukdom 

och framtid är betydelsefulla för integrering och hantering av sjukdomen med 

livet. Föreliggande avhandling visar att dessa tankar, tillsammans med 

tankarna om den förflutna tiden, ofta är förknippade med oro, rädsla och 

skuldkänslor. Här saknar de sjukdomsdrabbade stöd i att konfrontera och 

hantera dessa känslor. Enligt Gadamer (1997) sker just förståelseutvecklingen i 

mötet mellan tidigare och nya erfarenheter. Flera forskare (Berndtsson, 2001; 

Friberg, 2003; Hansson Scherman, 1994; Heggdal, 2003) betonar de egna 

erfarenheterna som grund för lärandet, och menar att lärandet inte kan 

separeras från individens livssammanhang, vilket även resultatet i föreliggande 

avhandling styrker. Frågan är då varför vårdarna tycks utelämna två så viktiga 

pusselbitar som patientens livssammanhang och lärandets tempus i 

patientundervisningen. Det är ett utelämnande som jag hävdar hindrar 

patienters lärande, då just dessa tycks utgöra själva grunden för det genuina 

lärandet. 
 

Det genuina lärande är komplext, det är en process med många dimensioner. 

Berntsson (2001) beskriver lärandet vid synskada utifrån fyra dimensioner: det 

kroppsligt situerade, det sociala, det reflexiva och det erfarenhetsbaserade. I 

denna studies resultat kan samtliga dimensioner identifieras. Resultatet 

överensstämmer även med Heggdals (2003) beskrivning av lärandet som en 

process. Denna process beskrivs som allt från ovisshet och flykt från den sjuka 

kroppen och förlust av livsgnista till kroppsligt lärande och slutligen 

integrering av sjukdomen med livet, som då öppnar sig för nya möjligheter. 

Till skillnad från Heggdals resultat visar föreliggande studie att lärprocessen 

mer är som en rörelse, där personen pendlar mellan integration och 

desintegration. Denna rörelse stämmer mer med hur Eriksson (1989/2000) 

beskriver lärandet som en ständig tillblivelseprocess och där människan har 

möjlighet att utveckla sig. Pendlingen är bland annat beroende av att livet med 

långvarig sjukdom tycks vara fullt av nya hinder som den drabbade måste lära 

sig att hantera. Enligt Ekebergh (2001) och Eriksson (1989/2000) är det genom 

denna rörelse som människan via reflexionen når en djupare insikt och 

förståelse.  
 

Med detta vill jag utifrån ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv hävda att 

lärandet bör ses som en process där individen tillägnar sig kompetens i att 

hantera sitt liv med långvarig sjukdom. Utifrån föreliggande resultat är det en 

lång process, där behoven av kunskap och förståelse i relation till sjukdom 

ständigt förändras. Lärandet kan stödjas genom att utgångspunkten tas i 

patientens livssammanhang och förståelse av sin situation. Det innebär att 

vårdarna utgår från patientens lärandebehov och inte utifrån 

färdigstrukturerade program. I lärandet måste hela människan, liksom samtliga 

delar av existensens tempus, involveras. För ett genuint lärande krävs att 
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livsvillkoren och möjligheterna utmanas och reflekteras. Ett tydligt 

vårdvetenskapligt livsvärldsdidaktiskt perspektiv behövs i patientundervisning.  

Den etiska konflikten i patientundervisning  

I lärandet i att leva med långvarig sjukdom har en paradox framträtt. Denna 

paradox innebär att om sjukdomen inte ges plats i livet så kommer den att störa 

och ta mycket stor plats längre fram. Denna paradox behöver patienter hjälp att 

se och förstå. De långvariga sjukdomarna ter sig på ett sådant sätt att de kan 

lura in de drabbade i en föreställning att det går att leva som man i allmänhet, 

utan att behöva ta ansvar för sin sjukdomssituation. Här föreligger ett etiskt 

problem i patientundervisningen som måste belysas. Frågor som kan ställas är: 

Har vårdarna rätt att tvinga på patienten ny kunskap, kunskap som de i nuläget 

inte anser sig behöva? Är det möjligt att påskynda ett genuint lärande? Är 

vårdarnas uppgift, det vill säga när det gäller att informera och kontrollera, rätt 

utformad? 

 

De etiska frågorna väcker också funderingar om det personliga ansvaret i 

samband med långvarig sjukdom. Människans ansvar för sin egen hälsa har 

varit föremål för ett antal diskussioner och utredningar då det gäller 

prioritering och ransoneringar inom hälso- och sjukvården (Furberg, 2007). I 

de utredningar som ligger till grund för Furbergs rapport diskuteras patienters 

onödiga risktagande, såväl direkt som kumulativt risktagande
147

. I 

utredningarna framkommer också svårigheten att dra gränser för vad som är 

medvetet risktagande och vad patienten kan förväntas ha kunskaper och 

insikter om. I föreliggande avhandling har det framkommit att lärandet är 

komplext och att det är svårt att avgöra när ett lärande har skett. Dessutom kan 

inte nog betonas att ett lärande inte är detsamma som att ha fått information. I 

resultatet beskriver informanterna sitt lärande som att förståelsen för den 

faktiska situationen och förmågan att utifrån den fatta beslut har kommit sent i 

sjukdomsförloppet, till och med för sent. Avhandlingens resultat ger därmed 

skäl till att påstå att patienters lärande måste stödjas på ett annat sätt än vad 

som i dag är fallet, och att patienters medvetna risktagande inte kan bedömas 

utifrån att patienten har fått information.  

 

De etiska frågorna väcker även funderingar över vårdarnas ansvar. Nortvedt 

(2001) varnar för att vårdpersonalens brist på tid och krav på utförande av 

sysslor gör att vårdarna inte ställer frågor till patienten eftersom de inte anser 

sig ha tid att lyssna på svaren. På så vis intas en distans till patienterna som jag 

menar missgynnar det genuina lärandet och till viss del förbrukar patientens 

förtroende för vårdarna. Dessutom hamnar vårdarna i en etisk dilemma då 

deras uppgift är att möta den andre (Lögstrup, 1956/1992; Nortvedt, 2003) i en 

                                                        
147 Som exempelvis olämplig kost i relation till sjukdom och behandling, något som inte 

skadar direkt, men som på längre sikt kan påverka sjukdomens utveckling.  
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speciell interpersonell relation. Begreppet lärande
148

 har stark koppling till 

termen uppfostran. Med ett etiskt patientperspektiv (Dahlberg & Segesten, 

2010), där patienten anses veta vad som är bäst för det egna välbefinnandet, 

framstår lärande som uppfostran problematiskt. Trotts detta är det 

uppfostrande förhållningssättet vanligt i sjukvården. Med uppfostran avses här 

att få patienter att följa de råd och den behandling de får, en företeelse som är 

studerad i följsamhetsforskningen (Friberg & Hansson Scherman, 2005). Den 

skuldbeläggning som detta synsätt för med sig försvårar patienters lärande, 

vilket även styrks av Redman (2005). Ett sådant synsätt går också emot 

patientens rätt till självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). Med detta 

synsätt riskerar den undervisning som ges till patienter att hamna långt ifrån 

det som i denna avhandling avses med ett lärande. Enligt empowermentteorin 

ska patienters kunskaper stärkas så att de själva kan ta ansvar, vilket ligger mer 

i linje med föreliggande avhandling, men också här föreligger en risk för att 

allt ansvar läggs över på patienten (Falk-Rafael, 2001). Jag menar att det är 

skillnad i att uppfostra någon till att följa givna råd jämfört med att stödja 

någon till att nå insikt och utifrån det kunna fatta egna beslut. Det senare 

menar jag handlar om ett lärande utifrån ett etiskt patientperspektiv.  

 

Det finns en etisk konflikt mellan att respektera patientens autonomi och de 

professionellas skyldighet att göra gott, i detta fall ge en god och 

evidensbaserad vård. Med evidensbaserad vård
149

 avses här såväl 

evidensbaserad medicin som omvårdnad (Berg, m.fl., 2008).  I det medicinska 

perspektivet är bot och lindring i fokus, och läkaren anses veta vad som är bäst 

behandlingen. I det vårdvetenskapliga perspektivet anses patienten vara expert 

på sin egen hälsa, och det är hälsa och välbefinnande som är målet. Dessa olika 

perspektiv kan skapa problem om de polariseras mot varandra. Avsikten med 

tillämpningen av vårdvetenskapliga kunskaper är inte att utesluta stöd från 

olika kunskapsområden, utan att anpassa kunskapsstödet till individen. Med ett 

livsvärldsperspektiv finns möjlighet att förena dessa. Toombs (1993), 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av båda perspektiven, men 

menar att de måste medvetandegöras och bli synliga i vården av och 

undervisningen till patienter. Utmärkande är att om dessa olikheter inte 

synliggörs så riskerar de att utgöra hinder för patienters lärande, eftersom 

vårdarna alltför lätt hamnar i följsamhets- eller i bekvämlighetsfällan. Med 

bekvämlighetsfällan avses att det kan vara bekvämt att ge allt ansvar till 

patienten. Inget av dessa förhållningssätt är fruktbart för att patienter på allvar 

ska kunna vara delaktiga i sin vård och behandling.  
 

                                                        
148 Se den semantiska analysen av lärandet som begrepp. Här avses lärandet som lära ut. 
149 Betoningen på evidensbaserad vård (Newman, et al., 2004) har lett till en alltför stark 

inriktning på interventionsstudier med mätbara effekter, vilket riskerar att studier med 

samma karaktär som föreliggande avhandlings får en mer undanskymd roll. 
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Patienters bristande möjligheter till delaktighet i sin vård och behandling har 

beskrivits av flera forskare (Dahlberg, 2002; Frank, Asp & Dahlberg, 2009; 

Sahlsten, et al., 2005). Enligt dessa finns en risk att vårdarna orsakar 

patienterna onödigt lidande, då de inte på allvar görs delaktiga i sin 

behandling. Föreliggande avhandling styrker detta påstående. Om vården tog 

sig an uppgiften att stödja ett genuint lärande skulle färre patienter hamna i 

känslan av att vara utlämnade till ett ensamt lärande och i känslan av att sent 

ha förstått sina möjligheter att själva påverka sin hälsa. Ett genuint lärande, 

menar jag, leder till att patienten kan fatta medvetna beslut och göra medvetna 

val utifrån sin faktiska situation. På så vis kan patienter vara delaktiga i sin 

vård och behandling, såsom lagen (SFS, 1982:763) avser. Vårdarna har 

skyldighet att respektera patientens val. Frågor som dock kan ställas är: Hur 

vet vårdarna att patienten fattar beslut efter att ha förstått den information som 

finns? Hur kan vårdarna vara säkra på att patienten inte befinner sig i en 

chockfas, och att vårdarna tillfälligt behöver ta över en del av ansvaret? Hur 

kan vårdare veta att ett genuint lärande, med möjlighet att fatta medvetna 

beslut och stå för dessa, har nåtts? Detta är frågor som jag i min tidigare roll 

som sjuksköterska ofta har ställt mig. Frågorna har inga enkla svar. Med 

resultatet av föreliggande avhandling har förståelsen för patientens livsvärld 

blivit tydligare. Detsamma gäller vikten av att vårdarna har kunskaper om och 

förmåga att tillämpa vårdvetenskaplig livsvärldsdidaktik. Med de didaktiska 

teserna har redskap för att stödja patienters verkliga lärande skapats. Men att 

stödja patienters verkliga lärande ställer krav på att ha både kunniga och 

modiga vårdare, och dessutom på att det finns en organisation som 

kännetecknas av en helhetssyn på patientens situation.   

Lärandets mål  

Vad är egentligen målet i lärandet i att leva med långvarig sjukdom och vem 

sätter dessa mål? Har patienter, vårdare och samhället samma mål? Är målet 

informationsöverföring, förändring av beteende och följsamhet till 

behandlingen, såsom tidigare forskning visat? Handlar målet om att de 

drabbade ska nå insikt i sin faktiska situation, acceptera den och försonas med 

sin sjukdomssituation? Enligt denna avhandling handlar målet om förändrad 

förståelse, insikt, personlig utveckling och förmåga att själv styra sitt liv med 

långvarig sjukdom, det vill säga att ta rodret i sitt liv. 
 

Enligt avhandlingens resultat ska målet vara något annat än inlärning av 

information
150

 och att patienten följer givna råd
151

. Enligt Marton och Booth 

(2000) innebär lärandet en förändring i sättet att förstå och se på världen, vilket 

stämmer bättre med föreliggande avhandling. I resultatet har lärandet visat sig 

som att personer som lärt sig leva med sjukdom förändras då de nått insikt i sin 

                                                        
150 Se under rubriken Genuint lärande är mer än inlärning av information. 
151 Se under rubriken Den etiska konflikten i patientundervisning. 
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situation. Vidare har insikten och konstaterandet av den faktiska situationen 

framträtt som särskilt viktiga för lärandet och bör på så vis utgöra mål för 

lärandet. Den drabbade erkänner på så vis en förändring av sig själv och 

lämnar därmed den trygga, välkända bilden av sig själv bakom sig. Resultatet 

visar att ingen av informanterna, åtminstone inte från början, accepterade att 

de fått en sjukdom, eller att sjukdomen blivit svårare och hindrade dem i deras 

liv. De kämpade för att hålla sjukdomen, främlingen, på avstånd och med att 

hålla fast vid sin välkända bild av sig själv. Å andra sidan visar resultatet att 

det var just insikten, det vill säga konstaterandet och erkännandet av den 

faktiska situationen, som utgjorde en lärande vändpunkt. 
 

Konstaterandet och erkännandet av den faktiska situationen har visat sig vara 

en grundförutsättning för det genuina lärandet. Detta kan anses ligga nära 

begreppet acceptans. Men då acceptera betyder godkännande, att låta sig nöjas 

med, är det något annat än konstatera som betyder fastställande (SAOB). 

Erkännande betyder hämta insikt, kunskap om något, och är första steget i 

bildningsprocessen
152

. Gustafsson (2008) menar att begreppen acceptans och 

försoning behöver särskiljas, jag menar att också konstaterande och 

erkännande bör diskuteras i relation till acceptans, då det gäller patienters 

lärande. Med acceptans menas att en person bekräftar det som hänt och 

accepterar det som ett faktum. Gustafsson menar att försoning är en djupare 

förändring, där den som exempelvis drabbats av sjukdom känner att utan 

sjukdomen skulle personen inte vara densamma. Försoning med denna 

innebörd har varit svårt att se i föreliggande studies resultat. Det finns trots 

konstaterande av situationen en stark önskan om att inte vara drabbad av 

sjukdom. Däremot finns tacksamhet för de lärdomar som livet med sjukdom 

fört med sig. Försoning som begrepp används flitigast inom 

forskningsområdet palliativ vård. Gustafssons studie bygger på intervjuer med 

människor med erfarenhet av sorg, exempelvis på grund av att ha förlorat en 

närstående. Sett ur denna studies resultat är palliativ vård och sorgearbete, 

något annat än att drabbas av långvarig sjukdom. Döden är ofrånkomlig, det är 

döden som, enligt Heidegger (1927/1992), gör att vi kan förstå vårt vara som 

ger livet mening och struktur. Sjukdomssituationen däremot kan påverkas, det 

vill säga de sjukdomsdrabbade har frihet att välja och påverka sina liv för att 

därigenom nå välbefinnande. Å andra sidan måste den som drabbats av 

sjukdom få sörja sin förlust av sitt friska jag. Gustafsson (2008) menar att 

lidande och försoning hänger tätt samman med varandra. Enligt Eriksson 

(1994) måste patienten lida ut, vilket hon likställer med försoning. Rehnsfeldts 

teori (Arman & Rehnsfeldt, 2006), Framåtskridande av lidande, saknar en 

sådan slutfas. Enligt hans teori är människans lidande en fortgående process 

utan slut. Lidandet kan utgöra grunden för ny mening, ny förståelse och nya 

insikter, samtidigt som lidandet kvarstår. Rehnsfeldts teori ligger därmed i 

                                                        
152 Bildningsprocess likställs här med lärandeprocessen. 



170 

linje med föreliggande avhandlings resultat. Det finns likheter men också 

skillnader i termerna acceptans, försoning, konstaterande och erkännande. 

Dock kan frågan ställas huruvida vårdarna kan förvänta sig att patienterna ska 

acceptera och försonas med en eller flera sjukdomar. Frågan är om inte dessa 

förväntningar bara lockar fram ett falskt spel. Med falskt spel menar jag att 

patienter låter vårdaren tro att de har accepterat sjukdomen, att de ha förstått 

informationen, för att slippa konfronteras med sjukdomen. Med stöd av 

avhandlingens resultat anser jag att vårdare mycket väl kan och till och med 

ska utmana patienten till ett konstaterande och erkännande av den faktiska 

situationen, men att de aldrig kan eller ska pressa fram ett accepterande eller 

förvänta sig en försoning.  
 

Föreliggande avhandling har inriktat sig på att målet för lärandet i att leva med 

långvarig sjukdom är att nå hälsa och välbefinnande. För att nå dit krävs att 

den lärande får stöd för att kunnat möta sin fakticitet. En viktig del i detta är att 

gå från att leva som man i allmänhet till att tydliggöra de egna existentiella 

villkoren och börja leva mer egentligt. Att leva mer egentligt innebär att vara 

medveten om de beslut som hela tiden fattas i livet. Detta ger möjligheter att 

påverka den egna hälsan, men det kräver också förståelse för beslutens 

föränderliga karaktär. Att vara medveten om beslutens föränderliga karaktär 

innebär att vara förlåtande mot sig själv och tillåta sig att fatta olika beslut i 

liknande situationer. Det vill säga att ibland prioritera vad som är bäst ur 

sjukdomens synvinkel, och ibland vad som är bäst för ett kortsiktigt 

välbefinnande. Med detta menar jag att de drabbade själva kan styra sina liv 

mot välbefinnande på kort och lång sikt, vilket är ett centralt mål för lärandet.  
 

Lärandet är svårt och tar tid, och det kräver reflexion på djup existentiell nivå. 

Lärandet i att leva med långvarig sjukdom blir aldrig färdigt. Men ett genuint 

lärande leder till utveckling av självmedvetande och ansvarstagande. 

Avhandlingens didaktiska modell syftar bland annat till att synliggöra lärandet 

som en förändring och utveckling, vilket möjliggör balans och välbefinnande i 

livet. I det arbetet är det viktigt att formulera mål för lärandet och livet. Dessa 

mål måste synliggöras och diskuteras. Detsamma gäller vårdarnas mål, som 

ofta implicit finns inbäddat i de vårdande och undervisande handlingarna. Jag 

hävdar att målet för lärandet i att leva med långvarig sjukdom även behöver 

diskuteras på samhällsnivå, och att diskussionen behöver föras ur ett etiskt 

patientperspektiv.  

Utmanande implikationer 

De lärande utmaningar människor ställs inför i livet med långvarig sjukdom är 

på flera sätt specifika för livssituationen. Det som är specifikt i förhållande till 

annat lärande är att det pressas fram och näst intill tvingar de drabbade att ta 

ställning och göra medvetna val i livet. Specifikt för de långvariga 

sjukdomarna är att de på grund av sin karaktär kan lura in de drabbade i ett 
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bedrägligt tidsligt utrymme, ett tidsutrymme som får ett mindre medvetet, 

kumulativt risktagande till följd. Det bedrägliga tidsutrymmets konsekvenser 

har i resultatet visat sig som de citerade uttrycken ”förstått för sent” och 

”kostat för mycket”. Lärandet har beskrivits som en utmaning till att ta rodret i 

sitt liv, men att stödja patienter till ett genuint lärande är också en utmaning för 

sjukvården. Nedan kommer de sjukdomsdrabbades utmaningar att relateras till 

de utmaningar som vårdarna står inför då de ska stödja patienters lärande. 

Vidare kommer den didaktiska hållningen och vårdorganisationens möjligheter 

att diskuteras. 
 

Genom att lärandet stöds enligt den didaktiska modellen, skapas möjligheter 

för människor som drabbats av långvarig sjukdom att ta rodret och se sina 

möjligheter i livet med långvarig sjukdom. Den didaktiska modellens figur ska 

ses som en metafor. Figuren består av en båt som styrs av en person. Denna 

person, drabbad av långvarig sjukdom, har tagit rodret och kan därmed själv 

styra sitt liv. Metaforen kan användas att reflektera över i utbildning av 

vårdare och av patienter. Den didaktiska modellen innehåller flera utmaningar, 

vilka har formulerats i fyra teser. De identifierade lärande vändpunkterna utgör 

central kunskap för vad de didaktiska handlingarna ska vara riktade mot, och 

finns invävda i modellen. En avgörande lärande utmaning är konfrontationen 

med livet, det vill säga konfrontationen med existensens villkor och den 

faktiska situationen (Tes 1). Lärande ger den sjukdomsdrabbade möjligheter 

att utvecklas som människa, att omvärdera saker i livet och att göra medvetna 

val som ger ett ökat välbefinnande. En fråga som jag ofta har ställt mig är 

varför det finns ett så stort motstånd mot detta lärande, detta motstånd som 

oreflekterat leder till att den sjukdomsdrabbade lever som ett obestämt man i 
allmänhet. Motståndet har i resultatet visat sig som ett krampaktigt grepp om 

det välkända livet, som en rädsla för att förändras. Att sjukdom utgör ett hot 

mot den egna identiteten har visats av andra forskare, som exempelvis 

Hansson Scherman (1994). Hon menar att om personen har ett förhållningssätt 

som innebär att han eller hon vägrar att vara sjuk, tycks det egna jaget och 

identiteten stärkas. Frågan är vilken identitet och vilka följder ett sådant 

förhållningssätt får. Resultatet från denna studie stödjer konfrontation av 

rädslan för förändring. Då lärandet innebär en förändring måste vårdarna ta sig 

an denna utmaning, det vill säga stödja patientens lärande på existentiell nivå, 

vilket är något helt annat än att bara ge information eller utföra en 

undervisande handling.  
 

För att kunna stödja lärandet i att leva med långvarig sjukdom måste lärandets 

drivkrafter och motstånd förstås. Lärandet i vardagslivet drivs av viljan och 

nyfikenheten. I lärandet i att leva med långvarig sjukdom visade sig dessa 

drivkrafter vara mer viljan och envisheten i att behålla det välkända livet, trots 

att detta inte längre var möjligt. Denna envishet visade sig till och med vara 

skadlig för personen. Genom att synliggöra dessa drivkrafter (Tes 2) finns 
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möjlighet för en lärande vändpunkt. För vårdarna är det en utmaning att 

synliggöra drivkrafternas dubbelhet för patienterna. Tes 2 innehåller också 

utmaningen att hjälpa patienten att förstå det lärande som sker via distansering 

och skapande av en ny helhet. I dialog kan patienten uppmärksammas på sitt 

sätt att prata om sina sjukdomar/besvär som ett det. Här menar jag att det 

ligger en stor utmaning för vårdarna som alltför ofta är fast i en 

högspecialiserad vård, vilken i detta fall kan tänkas bidra till att förstärka 

uppdelningen och objektifieringen av kroppen. Vikten av att uppmärksamma 

såväl patienter som vårdare på hur de talar om kroppen har även Hellström 

Muhli (2010) beskrivit då det gäller äldre personer och smärta. 

 

Föreliggande avhandling visar också på möjligheten att stödja patienters 

lärande genom att uppmärksamma individerna på hur de hanterar sin 

sjukdomssituation och hur de pratar om sig själva, som man eller som jag 

(Tes 3). Medvetenheten om detta hanteringssätt ger en ökad förståelse för det 

egna lärandet och ökar möjligheten till att nå känslan av helhet, vilket är 

viktigt för välbefinnandet.  

 

Resultatet visar att lärandet i vardagslivet också skiljer sig från lärandet i att 

leva med långvarig sjukdom då detta visade sig vara mer avgränsat och ger en 

känsla av att ha lärt sig något, som exempelvis att cykla. Innebörden i lärandet 

handlar om att lära sig genom att göra erfarenheter i livet, och att oreflekterat 

tillägna sig en vana. Denna dimension av lärandet har varit mycket 

framträdande i resultatet. Det lärande som sker i livet med långvarig sjukdom 

tycks sällan bli synliggjort, vilket gör att en viktig dimension i livet, det vill 

säga att lära sig och utvecklas som människa, försummas. Jag menar att det 

finns en potential till att stärka patienters välbefinnande genom att vårdarna 

synliggör lärandet för den sjukdomsdrabbade (Tes 4).  

En taktfull utmanande didaktisk hållning 

Med en didaktik som utgår från livsvärldsteori och som har ett etiskt 

patientperspektiv finns det möjlighet att stödja människors lärande då de 

drabbats av långvarig sjukdom. För att stödja lärande på den existentiella 

nivån, som avhandlingen har visat är nödvändigt, krävs en medveten didaktisk 

hållning. Denna didaktiska hållning byggs upp av taktfullhet och utmaning och 

förutsätter en långvarig vårdande relation.  

 

En taktfull hållning är tidigare beskriven av van Manen (1993) och Ekeberg 

(2004a). Det handlar här om att med känslighet förstå den lärandes värld och 

dennes sätt att lära och förstå. I en taktfull hållning är uppmärksamheten riktad 

mot patienten som levd kropp. Mötet kännetecknas av öppenhet och lyhördhet 

för hur patienten pratar om sig själv och sina sjukdomar/besvär. Enligt den 

didaktiska modellen riktas uppmärksamheten på hur patienten pratar om sig 

själv som man eller om sina sjukdomar/besvär som ett det. Taktfullhet växer 
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fram i mötet och har inga givna regler, men förutsätter en medveten reflexion 

hos vårdaren i syfte att var öppen för patientens förståelse av sin situation och 

tankar om framtiden. I en stödjande, men samtidigt utmanande hållning, kan 

patienter uppmärksammas på sin fakticitet och på sina möjligheter. Det är i 

samtalet som reflexionen startar, ofta med stöd av frågor. Frågor som stödjer 

reflexionens rörelse mot en djupare förståelse är omtänksamt utmanande. I 

samtalet fördjupas förståelsen för den levda kroppen såsom sjukdom, hinder, 

beteende, tankar och känslor. I samtalet utmanas patienten att ta ställning och 

att formulera sina egna mål. Vårdarens uppgift är också att lyfta och hjälpa 

patienten att se sitt eget lärande och utveckling. Den bekräftande
153

 hållningen 

utgör här ett viktigt redskap. I den taktfulla hållningen (van Manen, 1993) 

grundas bekräftelsen av den andre i lyhördhet och känslighet. 

 

En taktfull, utmanande hållning innebär också ett inväntande. Enligt 

Bullington (2007) är förmågan att lyssna till den levda kroppen det viktigaste 

redskapet i psykosomatisk
154

 behandling. Det betyder att vårdaren har tålamod 

och väntar in patienten. Jag menar dock att vårdaren genom 

reflexionsstartande frågor kan stödja patienten till att tidigt lyssna till den 

levda kroppen. Bullington menar att vårdare måste lära sig att stå ut med att 

inte fixa patientens objektiva kropp och missnöje. I stället ska vårdaren tro på 

processen och på patientens förmåga att skapa mening. Detta, anser jag, är 

viktigt, men patienten ska inte så som föreliggande avhandlings resultat visar 

lämnas ensam i denna process. 

 

Den taktfulla, utmanande hållningen förutsätter en vårdande relation. Den 

vårdande relationen bygger upp en trygghet (Berg, 2006), vilket jag menar är 

en grundförutsättning för att lärandet på existentiell nivå ska möjliggöras. För 

detta krävs att vårdare lär känna patienten så att den taktfulla, utmanande 

didaktisk hållningen verkligen blir taktfull mot patienten. Patienter med 

långvariga sjukdomar bör därför särskilt beaktas i vikten av kontinuitet i 

vården. Om patienter och vårdare kan mötas i lärandesituationer skapas 

förutsättningar för tillit till varandras kompetenser, och ett ömsesidigt lärande 

möjliggörs. Om den didaktiska hållningen även får prägla den vårdande 

hållningen kan lärande situationer och möjligheter uppmärksammas i allt 

vårdande i syfte att stödja patienters möjlighet att nå hälsa och välbefinnande. 

 

För att vårdare ska kunna inneha en taktfull och utmanade didaktisk hållning, 

där patienters förståelse utmanas på existentiell nivå, krävs dels att vårdarna 

får utbildning i den didaktiska modellen och i antagandena bakom den. Dels 

krävs ett kontinuerligt stöd, vilket mycket väl kan vara handledning i grupp 

(Arvidsson, 2000; Petersson, 2010). För att stödja vårdarna till den taktfulla, 

                                                        
153 Bekräftande omvårdnad finns beskriven av Gustafsson (2004). 
154 Psykosomatisk likställs här med den levda kroppen. 
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utmanande hållningen, som resultatet av föreliggande avhandling pekar mot, 

ska handledningen ha en tydlig vårdvetenskaplig grund (Ekebergh, 2007; 

Petersson, 2010). Grupphandledning är viktigt för att vårdare ska orka möta 

patienters existentiella ångest och stödja dem i att hantera sina egna känslor 

och tillkortakommanden (Begat & Severinsson, 2006; Petersson, 2010). Sker 

denna handledning i grupp lär vårdarna sig mycket av varandra, och de kan 

också stödja varandra i att vara öppna för patientens värld.  

Vårdorganisationens utmaningar 

Vårdens organisation, med en tydlig uppdelning av kropp och själ och i olika 

sjukdomsdiagnoser eller organsystem, har i avhandlingens resultat visat sig 

utgöra ett hinder för patienters lärande, och bidrar till ett vårdlidande snarare 

än ett lärande. Att denna uppdelning av vården är problematisk har till 

exempel Bullington (2007) tidigare visat. Även om vårdavdelningar måste 

organiseras på ett visst sätt behöver det inte betyda att patientundervisningen 

måste följa samma organisation, det vill säga sjukdomsdiagnoser. Av denna 

uppdelning följer att patienter lämnas ensamma i att foga samman olika råd 

och behandlingar utifrån specifika sjukdomsdiagnoser. Med ett 

vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv kan i stället lärandestödet organiseras 

utifrån patienters behov. Detta utgör en utmaning på organisationsnivå. En 

utmaning som väcker frågan om ressurser. Har vi råd med detta? Jag vill i 

stället lyfta frågan har vi råd att låta bli? 
 

För att främja patienters lärande krävs en förändring av patientundervisning. 

Det krävs att vården i stället för att fokusera på sjukdom fokuserar på 

människan. Med ett sådant skifte sker inte undervisningen utifrån en 

sjukdomsdiagnos utan utifrån patientens faktiska situation. Vidare behövs en 

förskjutning från den så starkt dominerande naturvetenskapliga synen på 

kunskap och evidens till ett samhälle som värdesätter flera olika 

kunskapsformer, och där den erfarenhetsbaserade kunskapen värderas minst 

lika högt som annan kunskap. Detta skulle påverka planering, genomförande 

och utvärdering av interventioner i vården, vilket också påpekas i flera studier 

(Newman, et al., 2004). Vidare behövs ett skifte i synen på 

patientundervisning, från fokus på information och följsamhet till fokus på 

patienters förståelse och genuina lärande. Hur detta lärande ska stödjas har 

formulerats i avhandlingens didaktiska modell, en modell uppbyggd av det 

empiriska resultatet, den livsvärldsfilosofiska belysningen och med stöd av 

vårdvetenskaplig livsvärldsdidaktik. Jag hävdar att den didaktiska modellen 

har en god teoretisk grund för detta förändringsarbete, och för att skifta från 

informationsgivande till stödjande av patienters genuina lärande.  
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Resultatets objektivitet, validitet och generaliserbarhet  

I reflekterande livsvärldsforskning, liksom i all annan vetenskaplig forskning, 

värderas forskningen utifrån objektivitet, validitet och generaliserbarhet 

(Dahlberg, et al., 2008). Dessa kvalitetskriterier kommer att diskuteras i 

följande avsnitt. 

Objektivitet och validitet 

All vetenskaplig forskning ska vara objektiv, det vill säga resultatet ska inte 

komma fram genom tillfälligheter, bestå av forskarens önskningar eller endast 

bekräfta det som forskaren redan vet (Dahlberg, et al., 2008). Forskaren måste 

i stället för att låta sig styras av tidigare erfarenheter av fenomenet, inta en 

vetenskaplig hållning och ha förmågan att bli förvånad. 

 

I föreliggande forskning har objektiviteten beaktats genom tillämpning av en 

tyglad förståelse i hela forskningsprocessen. För att upprätthålla objektiviteten 

har ansvaret i första hand vilat på mig som forskare, men även andra forskare 

har via sin kritiska granskning medverkat. De som kritiskt granskat min 

förståelse och min förmåga till tyglad hållning i forskningsprocessens olika 

delar är mina handledare, doktorander och forskare i de forskningsgrupper jag 

ingått. Dessutom har externa granskare av avhandlingen medverkat till den 

kritiska granskningen. Denna granskning, menar jag, har bidragit till att min 

öppenhet till fenomenet har bibehållits genom hela forskningsprocessen, så att 

fenomenet har varit i fokus och haft möjligheter att träda fram på sina villkor. 

Att fenomenet ges dessa förutsättningar är, enligt Dahlberg (2008) och Giorgi 

(2009), det övergripande kvalitetskriteriet i fenomenologisk forskning. 

Objektiviteten har dock sina gränser. Forskaren är forskningens verktyg (Kvale 

& Brinkmann, 2009), det vill säga en person med egen livsvärld och förståelse. 

För att bedriva vetenskaplig forskning krävs att forskaren är trogen de 

ontologiska, epistemologiska ställningstagandena bakom forskningsmetoden 

genom hela forskningsarbetet. Forskaren måste med andra ord kunna leva sin 

ansats. Jag anser att den valda ansatsen med den tydliggjorda forskande 

hållningen har hjälpt mig i detta arbete. 

 

Validitetsfrågan innefattar frågan om sanning, vilket är en vetenskapsfilosofisk 

fråga. Inom filosofin finns tre klassiska sanningskriterier (Kvale & Brinkmann, 

2009). Korrespondensen avser kunskapsutsagans överensstämmelse med 

verkligheten och koherensen avser en utsagas motsägelsefrihet och inre logik. 

Det tredje kriteriet är den pragmatiska nyttan, vilken relaterar till sanningen 

och nyttan med forskningen. Dessa frågor måste diskuteras och förstås i 

relation till den valda forskningsansatsen och de epistemologiska 

ställningstagandena.  
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Det första kriteriet, det vill säga korrespondensen, innebär här att den 

verklighet som beskrivs är människors erfarenhet av fenomen. Som forskare 

handlar det om att vara den levda erfarenheten trogen och att inte förvränga 

den, utan att beskriva den så ingående som möjligt. Här har den tyglade 

hållningen varit ett viktigt redskap. Genomgående i resultatet används citat 

från intervjuerna, vilket visar hur jag har abstraherat innebörder från den 

konkreta levda erfarenheten. Ytterligare sätt att beakta korrespondensen är 

studiens design, där först den levda erfarenheten beskrivs. Därefter används 

teori för att belysa och fördjupa förståelsen för resultatet.  

 

För att kunna bedöma en studies motsägelsefrihet och inre logik, koherensen, 

krävs en tydlig redovisning av ontologiska och epistemologiska 

ställningstaganden och hur dessa har transformerats till forskningsansatsen. I 

avhandlingen finns en systematik i form av att forskningen startar med 

redovisning av dessa utgångspunkter, vilket gör det möjligt för läsaren att se 

med vilka glasögon fenomenet studerats och med vilka glasögon forskare har 

granskat annan forskning. Förutom detta är det av vikt att systematiskt kunna 

följa hur analysen har gått till och hur resultatet har byggts upp. 

Koherenskriteriet har beaktats genom att ha en tydlig röd tråd, som bland 

annat framträder i forskningens design (figur 2). Denna tydlighet underlättar 

för förståelsen av uppbyggnaden av avhandlingen, av forskningsresultatet och 

för att se att forskningsfrågorna har besvarats.  
 

En del av den pragmatiska nyttan och validiteten i vetenskaplig forskning är 

att de som använder forskningen i sin dagliga verksamhet måste kunna lita på 

att resultaten stämmer. Patienter har rätt att vårdas med kunskap som ur ett 

vetenskapligt perspektiv är trovärdig (Dahlberg, et al., 2008). Dessutom ställer 

det pragmatiska nyttokriteriet krav på generaliserbarhet, vilket diskuteras 

nedan. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultatet måste vara betydelsefullt för fler än 

dem som är inkluderade i studien (Dahlberg, et al., 2008). Ansatsens tydliga 

fenomenorientering bidrar till generaliserbarhet av resultatet, det vill säg att 

resultatet gäller för fler än de individer som ingått i studien. 

 

Resultatet beskriver lärandet i att leva med långvarig sjukdom så som det 

erfars av personer som lever med långvarig sjukdom. Valet att inte begränsa 

forskningen till lärandet kring en sjukdomsdiagnos gjordes tidigt i 

forskningsprocessen och under forskningens gång har detta beslut framträtt 

som viktigt.  Resultatet visade att livet med långvarig sjukdom var en ständig 

kamp med nya sjukdomar och/eller sjukdomssymtom som förvärrades. 

Resultatet visade också att sjukvårdens uppdelning av vård och 

patientundervisning i olika sjukdomsdiagnoser utgjorde ett hinder för 
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patienters lärande. Informanterna har i slutet av intervjuerna fått reflektera 

över om lärandet sett olika ut i förhållande till deras olika sjukdomar.  Svaren 

har i samtliga fall blivit att det är sjukdomens hinder i vardagen som styr och 

inte sjukdomsdiagnosen. Därmed vill jag hävda att mitt resultat gäller för och 

kan komma till nytta för personer som lever med olika långvariga sjukdomar.  

 

Mina personliga erfarenheter av långvarig sjukdom, liksom att vara närstående 

till personer som drabbats av sjukdom, användes för att granska resultatets 

generaliserbarhet. Detta skedde först då materialet var färdiganalyserat. 

Tillvägagångssättet kan liknas vid det Dahlberg (2006) beskriver som 

imaginära variationer,
155

 och som tidigare har beskrivits av Giorgi (1985). 

Finly (2009) beskriver hur hon under analysprocessen använder imaginära 

variationer för att få innebörder att framträda tydligare. Jag har framför allt 

använt imaginära variationer på det färdiga resultatet. Resultatet granskades 

genom att läsa resultatet det och samtidigt relatera det till mina egna 

erfarenheter. På samma sätt har jag använt självbiografiska filmer och böcker. 

Detta bidrog till att resultatet framstod än tydligare och att det mycket väl går 

att generalisera till flera än de personer som ingår i studien och till deras 

sjukdomsdiagnoser. Resultatet har även lästs med syfte att upptäcka om mina 

egna erfarenheter funnits med, några sådana upptäckter har inte gjorts. Jag 

menar att det genom att vara öppen och samtidigt medveten om sin förståelse 

finns oändliga möjligheter till att granska och ytterligare öka förståelsen för 

sitt resultat, och att öka förståelsen för hur resultatet kan generaliseras. 

 

Resultat är dock begränsat till lärandet vid långvariga sjukdomar och kan inte 

med säkerhet sägas gälla för lärandet vid kortvariga sjukdomar. Resultatet kan 

heller inte direkt generaliseras till personer som drabbats av cancer eller andra 

mer direkt livshotande sjukdomar. Skillnaden är att vid dessa direkt 

livshotande sjukdomar måste patienterna sannolikt redan vid sjukdomsdebut 

konfronteras med sin fakticitet och livets ändlighet. Då denna konfrontation 

med livets ändlighet är central för lärandet i att leva med långvarig sjukdom 

kan lärandet vid dessa situationer tänkas ske snabbare. De långvariga 

sjukdomarna kräver inte alltid denna direkta konfrontation, något som starkt 

bidragit till det som i resultatet beskrivits som att lärandet har tagit lång tid och 

att förståelsen för den faktiska situationen kommit sent. Avhandlingens resultat 

beskriver lärandet på en djup, existentiell nivå, och säger därför inte mycket 

om hur informationsutbyte på ett mer ytligt plan sker. Att studera 

informationsflöde och sjukdomsspecifikt lärandebehov har inte varit avsikten. 

                                                        
155 Imaginära variationer beskrivs av Husserl (1948/1975). Hans idé med detta var att i 

variationer försöka hitta de egenskaper som är nödvändiga för att ett objekt ska vara det som 

det är, det vill säga finna dess essens. Giorgi (1985), Dahlberg (2006) och Finly (2009) har 

beskrivit hur detta tankearbete kan användas på ett empiriskt material. 
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Inom de senaste nämnda områdena finns det forskning, vilken till viss del har 

beskrivits i bakgrunden. 
 

Kriterier sattes upp inför tillfrågandet av informanter. Syftet var att nå en så 

variations- och innebördsrik erfarenhet som möjligt, vilket enligt Dahlberg 

m.fl. (2008) och Giorgi (2009) eftersträvas för att kunna generalisera 

resultatet. Urvalet omfattar kvinnor och män i varierande åldrar (21–84 år) och 

i varierande livssituationer.  En möjlig svaghet är att samtliga informanter har 

svenskt ursprung. Genom att ha inkluderat personer med utländsk bakgrund 

kanske ytterligare nyanser till resultatet kunde ha tillförts. Å andra sidan visar 

Björk Brämberg (2008) i sina studier att med ett livsvärldsperspektiv i mötet 

med människor från andra kulturer handlar det som i alla andra situationer om 

att möta individen och inte en person från en viss kultur. Kulturkompetens blir 

på så vis underordnad livsvärldsperspektivet. Jag har inte funnit några 

skillnader då det gäller genus, men det har heller inte varit min avsikt. 

 

En ofta förekommande diskussion är om studier av kvalitativ art, genomförda 

med intervjuer av få informanter, kan bidra till generaliserbar kunskap. Denna 

kritik bemöter Kvale och Brinkmann (2009) genom att påpeka att 

intervjuundersökningar i stället för att grundas på för få informanter ofta 

grundar sig på för många informanter med en ytlig analys som följd. Giorgi 

(2009) och Dahlberg m.fl. (2008) påtalar vikten av att i fenomenologiska 

studier på djupet analysera fram innebörder och nå essentiella innebörder för 

att kunna generalisera resultatet. Detta låter sig inte göras med ett för stort 

datamaterial. Giorgi (2009) hävdar att tre informanter utgör den undre gränsen 

för att kunna generalisera ett fenomenologiskt resultat. Jag instämmer med 

Kvale och Brinkmann (2009), Dahlberg m.fl. (2008) och Giorgi (2009), att det 

finns en fara i ett för stort datamaterial om avsikten är att analysera på djupet. 

Däremot är det svårt att ange en gräns för hur många informanter som är 

nödvändigt. Det beror enligt Dahlberg m.fl. (2008) på hur innebördsrikt 

materialet är. Mitt resultat bygger på nio informanter. Det avgörande för 

antalet informanter i min studie har varit att datamaterialet varit rikt på 

innebörder, vilket jag anser att det varit. 

Avhandlingens kunskapsbidrag till vårdvetenskapen 

Inom vårdvetenskapens didaktik har det tidigare utvecklats kunskaper om 

undervisning i vårdandets konst (Eriksson, 1985). Ekebergh (2001) var först 

att förbinda vårdvetenskapens didaktik med livsvärldsteori, utgående från detta 

har Ekeberg sedan vidareutvecklat kunskaper om reflexionens betydelse för 

studenters och vårdares lärande. Utifrån samma teoretiska grund har Wireklint 

Sundström (2005) utvecklat kunskaper om ambulanspersonalens 

bedömningskunskap och Petersson (2010) om handledning för vårdare. 
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Föreliggande avhandling tillför kunskap om patienters lärande, vad det innebär 

att lära sig leva med långvarig sjukdom, hur lärandet sker och vad som blir 

resultatet av lärandet. Få studier har tidigare haft ett så tydligt 

patientperspektiv och fokuserat och fördjupat lärandet på samma vis som 

föreliggande avhandling gjort. Ofta används teorier om lärande och 

undervisning från andra traditioner, vilket varit nödvändigt i en ung vetenskap 

som vårdvetenskapen är. Föreliggande avhandling erbjuder nu kunskaper om 

patienters lärande utvecklade inom vårdvetenskap.  

 

Liksom föreliggande avhandling beskriver Hansson Schermans (1994), Öhléns 

(2000), Berntssons (2001) och Fribergs (2001) avhandlingar patienters lärande 

utifrån en livsvärldsteoretisk grund. Till dessa avhandlingar tillför föreliggande 

avhandling en livsvärldsfilosofisk belysning utifrån Heideggers och Gadamers 

filosofi och synliggjorda lärande vändpunkterna, vilket resulterat i en didaktisk 

modell. Avhandlingen har visat att det genuina lärandet sker på en existentiell 

nivå och att reflexion har betydelse för att nå ett lärande på denna nivå. Vidare 

att lärandet i att leva med långvarig sjukdom är en näst intill ständigt pågående 

process. Med fördjupade kunskaper om patienters lärande tillför även 

avhandlingen kunskaper om hur lärandet kan stödjas för att främja patienters 

möjligheter att nå hälsa och välbefinnande. Denna kunskap bidrar på så sätt till 

vårdvetenskapens teoriutveckling som till vårdpraxis. Med stöd i föreliggande 

avhandling kan studenter och vårdare skaffa sig en teoretisk förståelse för vad 

lärandet innebär och hur det kan stödjas, och utifrån det möta patienter med en 

taktfull, utmanande, didaktisk hållning. Vårdvetenskapen har, som tidigare 

redovisats, ett tydligt mål i att stärka och främja patienters hälsoprocesser. Till 

detta anser jag att avhandlingen lämnar ett viktigt kunskapsbidrag. 

Dags att sätta punkt men också att fundera på fortsatt 

forskning 

Avslutningsvis är det intressant att tänka över fortsatta forskningsfrågor i 

anslutning till denna avhandling. Det finns flera vägar att välja för att gå vidare 

och ytterligare studera lärandet i att leva med långvarig sjukdom utifrån olika 

situationer, människors olika uppfattning, genus och mångfald. Närmast står 

att pröva den didaktiska modellen och följa dess effekter.  

 

Dessutom kvarstår att besvara hur patienter med nedsatt kognitiv förmåga kan 

stödjas i sitt lärande i att ta rodret i sitt liv med långvarig sjukdom. Frågan är 

om vårdare och närstående kan hjälpa patienten att hålla i rodret och ändå låta 

patienten ange riktning. 
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Forskningens resultat ska spridas. Det är angeläget att skapa 

utbildningsinsatser i tillämpningen av den didaktiska modellen. Dessutom 

måste förutsättningar ges för vårdarna att tillämpa den. Vidare krävs en 

diskussion om patientundervisningens organisation. Det finns därmed en 

önskan om att denna avhandling ska sätta igång diskussioner och aktiviteter 

som leder till ökade möjligheter för personer som lever med långvarig 

sjukdom att nå så god hälsa och välbefinnande som möjligt.  



Kapitel 10
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SUMMARY 

Berglund Mia (2011) Title: Taking charge of one‟s life – challenges for 

learning in long-term illness. 
 

Key words: Caring Science, Existential philosophy, Lifeworld, Learning 

support, Patient education, Patients‟ learning, Long-term illness, Reflective 

Lifeworld Research 

Background 

The focus of interest for the development of knowledge in the thesis is the 

learning process of the individual suffering from illness. To suffer from a long-

term illness is an occurrence that changes one‟s life and generates a need to 

learn. A major starting point in this thesis is that the patients‟ learning has not 

previously been the focus of attention and consequently has not either formed 

the basis for the creation of study programmes and other forms of teaching 

material in the health services. Previous research shows that the starting point 

for patient education has instead often been a bio-medical or so-called external 

perspective on illness. This has been seen in research where the effects of 

patient education have been studied in the form of measureable values. One 

consequence of this approach is that patients who do not follow the advice 

they receive are considered not to be compliant. There also emerges in 

previous research that there is an imminent risk that patients are excluded from 

their health process being as they are not made participatory in their care and 

treatment. There are thus a number of factors that can be considered to make it 

difficult for patients to learn to live with a long-term illness and which from 

the lifeworld approach of the thesis are problematical. Far too little attention 

has been given to the individual who lives with an illness and who should be 

considered to have important experiences – experiences that, if they are 

utilized, can constitute a foundation for formulating teaching material. A 

significant part of research in the educational/didactic fields has taken place in 

other disciplines than that of the caring sciences. This means that theories 

about learning have been developed in a context, which I maintain differ 
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greatly from that for caring science. This entails that the theories and 

programmes, which underpin patient education are most often based on other 

theories than those from the caring sciences, and in particular a lifeworld 

didactic perspective is missing. There are thus motives for carrying out 

research into the learning process of patients from a caring science perspective 

based on the lifeworld approach. 

The aims of the thesis 

The overall aim is to analyze and describe the phenomenon – learning to live 

with long-term illness – and to develop a didactic model that can help carers to 

support patients in learning to live with long-term illness with the aim of 

increasing the patients‟ possibilities of attaining health and well-being whilst 

having a long-term illness. 

 

The following questions have been formulated based on this aim: 

 

What does learning entail in living with long-term illness? 

 What does the learning contain? 

 How does the learning take place? 

 How is the support in learning experienced? 

 What is the result of the learning? 

 

How can the results from the empirical study be understood in the light of 

lifeworld philosophy? 

 Are there any significant event in the learning?  

 Which role has reflection played in this context? 

 

How can the learning be supported? 

Scientific approach and method 

The ontological and epistemological suppositions in the thesis are based on 

lifeworld theory (Heidegger, 1927/1992; Husserl, 1907/1989; Merleau-Ponty, 

1945/2003). A person is seen as a lived body in the lifeworld theory (Merleau-

Ponty, 1945/2003).The lived body is physical, mental and existential at one 

and the same time. A person thinks, feels, experiences and acts. A person, 

according to Heidegger (1927/1992) is thrown in into the world and is thrown 
out from his/her actual situation. A person‟s life can thus be said to be 

determined and undetermined. A person‟s life gets its meaning from the 

knowledge that life is spiritual. A person lives his/her life as an active agent 

together with other people. A person is a provider and a seeker of knowledge 

when he/she wants to take care of, comprehend and understand life (ibid.). 

When a person suffers from long-term illness the body is changed and thus 
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also his/her access to the world. The experiences that people have by living 

with long-term illness are seen in this research to constitute a possibility for 

learning. The lifeworld theory also constitutes the basis for the approach to 

learning in this thesis. Learning is seen as a complex phenomenon that 

involves the whole of a person. Learning is an embodied process of 

understanding including thoughts, experiences and feelings. Learning entails a 

change which occurs with the help of reflection and dialogue.   

 

Dahlberg, Drew and Nyström have developed a research approach, termed 

Reflective Lifeworld Research, which is based on phenomenological 

philosophy with a lifeworld theoretical foundation. The overall aim of the 

reflective lifeworld approach (Dahlberg et al, 2008) is to describe and clarify 

lived experiences in such a way that knowledge of a person‟s existence and 

experiences is increased. The reflective lifeworld approach is characterized by 

a search for meaning and a focus on the phenomenon. By analyzing and 

describing the phenomenon‟s essential meaning the actual phenomenon is 

understood in relation to its specific contexts. Dahlberg (2006) maintains that 

the research activity is based on the concept that meaning belongs to the 

lifeworld and occurs in relationship between the subject and the phenomenon, 

which in this context means the researcher and the phenomenon. In order to be 

able to see and understand the meaning the phenomenon has, it is necessary to 

be open for what emerges. The following concepts are vital in the approach: 

the lifeworld, the lived body, intentionality and reversibility. Furthermore the 

phenomenological approach is central, which can be seen in an open and 

bridled approach. 

 

The reflective lifeworld approach is characterized by an open and flexible 

design (Dahlberg et al, 2008), which entails endeavouring to really get to grips 

with the phenomenon. The flexibility entails that the research starts with an 

attempt to gain an initial understanding of the phenomenon. When the first 

preliminary image of the phenomenon and its horizons has emerged, the next 

step in the research is planned. This provides the researcher with unique 

possibilities to study his/her phenomenon, while at the same time constituting 

a challenge as the design is gradually developed. According to Dahlberg et al 

(ibid.) it is important to show fidelity towards the epistemological and 

methodological standpoints and to have a well-defined phenomenon in order 

for the research to be effective. The aim of getting to grips with the 

phenomenon prompted the need to carry out a preliminary study about the 

concept and phenomenon learning. This preliminary study has been important 

in formulating the research questions and has broadened my openness and 

flexibility for the variations of the phenomenon. 
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Methods and realization 

The focus of the thesis‟ empirical study was the experiences of humans of 

living with long-term illness. Interviews were carried out and the data was 

analyzed with regards to the essence of the phenomenon and its meaning 

elements. In the results from the empirical study learning emerged as being 

tightly interwoven with life in general and affected the sufferers deeply. In 

order to be able to gain a greater understanding the results were further 

analyzed in the light of texts from existential philosophers. The research was 

concluded by developing a didactic model. 

Interview 

The qualitative interview is described by Dahlberg et al (2008) as being a 

dialogue whose aim is to get the informant to reflect about his/her experiences. 

The reflective process is initialized by the use of questions (Ekebergh, 2001), 

which lead to the generation of new thoughts. The questions are based on what 

is said in the interview and their purpose is to direct attention towards the 

phenomenon and gain a greater understanding of its meanings. The interview 

in the present study has been seen as a dialogue, in which the aim is to achieve 

openness and flexibility. The informant‟s attention has been directed towards 

the phenomenon and the reflective process has been encouraged with the use 

of more profound questions. 

Analysis in accordance with the reflective lifeworld approach 

On an overall level the analysis can be described as a movement between the 

whole – the parts – the whole in the aim to reach the essence of the 

phenomenon (Dahlberg, 2006; Dahlberg et al, 2008). A bridled approach is 

used throughout this process in order to maintain openness and to not make 

definite what is indefinite too quickly (Dahlberg & Dahlberg, 2003). A focal 

point in the analysis is that each part is understood in relation to the whole and 

that the whole is understood in relation to its parts and that during this process 

one‟s understanding of the whole will be changed (Dahlberg et al 2008). The 

analysis starts, according to Dahlberg et al (2008) with the initial whole, where 

the researcher acquaints him/herself with the text. Then the focus of the 

reading is to seek meaning units, which can be one word, a sentence or a 

longer piece of text. The meanings are unpacked in this part of the process and 

each meaning is reflected against the background of the whole in the interview 

transcripts. The next phase involves the building of clusters, which is the same 

as groups of meanings. When all the data material has been emptied of 

meanings and clustered in groups then it is time to move on to the next phase, 

the forming of the essence. Dahlberg (2006) describes the essence text as an 

abstraction and synthesis of the structure of meanings that makes the 

phenomenon be the actual phenomenon and not anything else. The essence can 

thus be understood as a new whole. 
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The empirical study 

The persons who participated in the study had different long-term illnesses. 

The common factor for these illnesses was that they affected the person‟s daily 

life as well as being of long-term duration. The informants named their 

illnesses themselves
156.

 The following illnesses and functional impairments 

were described: Rheumatoid arthritis (RA), Bechterew Disease, Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD), varicose ulcer (2), heart attack (2), 

cardiac insufficiency (2), thigh-bone amputation without prosthesis, double 

lower leg amputation with two prosthesis, Hip arthrosis (2) Multiple Sclerosis 

(MS) (2), Diabetes, type 1 (2), Renal failure (2), Blindness, Impaired vision 

(2), Neuropathy (2), Gastric paresis (2), Sub cortical white-matter dementia, 

Binswanger‟s Disease (blood vessel abnormality), Back pain, Alcoholism. 

 

The ages of the informants varied between 21 and 84 years (21, 36, 42, 48, 49, 

61, 62, 76, and 84). Five men and four women participated in the study. The 

informants were from four different municipalities in western Sweden. Two of 

the informants were old-age pensioners, one had permanent sickness benefit, 

one was on full-time sick leave, two on part-time sick leave, three worked full-

time. Two lived alone, one had a partner who lived elsewhere, six were 

married and all lived in either a house or terraced housing. Two of the 

informants had children living at home, one informant had no children. Seven 

informants had pets. All of the informants spoke Swedish. 

 

The interviews lasted between 35 and 117 minutes (with a mean of 60 

minutes). 

Elucidation of the results in the light of lifeworld philosophy 

In order to gain a greater understanding of learning to live with long-term 

illness texts from existential philosophers were used. The texts that have been 

utilized are Heidegger‟s (1927/1992) Being and Time, Gadamer‟s Truth and 

Method (1997) and The Enigma of Health (2003). Heidegger and Gadamer are 

existential philosophers who clearly have roots in lifeworld theory. Based on 

the empirical results of the study associations were made to the 

aforementioned philosophical works. Furthermore there were two main 

questions, these were: Are there any significant learning events? Which role 

does reflection play in these contexts? Quotations from the empirical results 

have been used in order for the further study not to be solely carried out on an 

abstract level. A number of meanings have emerged and have generated a 

greater understanding through the use of lifeworld theoretical works. The 

meanings that emerged have then been used for developing a didactic model. 

                                                        
156 The figure in brackets denotes how many of the informants had the same illnesses. (2) = 

that two informants had the same illness or functional impairment. 
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Designing a didactic model 

Based on the results of the empirical study and with help from the greater 

understanding achieved with the lifeworld theoretical elucidation, the results 

have been interwoven with caring science lifeworld didactics. The aim has 

been to develop knowledge that can support learning to live with long-term 

illness. The didactic model is founded on four didactic theses.  

Ethical considerations 

The ethical considerations have been based on research ethical principles, The 

Swedish Research Council (2002) and the Helsinki Declaration (2000). The 

requirement, based on these principles, of information, consent, confidentiality 

and use, has been applied in the present research study. At the time
157

 of the 

data collection for the empirical study no approval was needed in Sweden from 

a research ethics committee (SFS 2003:460). On the other hand informed 

consent was needed and this was received from the informants both orally and 

in writing. The aim and the research procedures have been discussed and 

approved at the University College in Skövde and at Växjö University. 

Results 

Empirical study, learning to live with long-term illness 

Learning to live with long-term illness means being in a movement towards a 

changed understanding of access to the world, a movement where everyday 

life and relationships with others and to oneself is affected and has to be 

continually coped with in a new way. The learning that follows life with a 

long-term illness is generated in such a way as to respond to the will to live the 

well-known everyday life. In order to be able to push the illness away in 

favour of the well-known life
158

 a learning process is needed where the 

sufferer paradoxically allows the illness to take more space. The learning 

process is helped along by will, persistence and the possibility of influencing 

one‟s own health process. The learning takes place through weighing, 

balancing and prioritizing, where what is important in life is highlighted in 

contrast to the suffering that the illness brings with it. The learning entails that 

the individual develops a new understanding of him/herself. To learn to 

balance on life‟s tightrope is hard work that concerns reflecting deeply about 

oneself and one‟s life. By presenting and highlighting the changed 

understanding of oneself the feeling of being in a process of development and 

growth as a human being appears.  

                                                        
157 September 2007 – January 2008 
158 The term ”the well-known life” refers to the everyday life that is well known for that 

individual. 
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Long-term illness affects and changes life and is mainly seen in the light of the 

impediments caused by the illness. The impediments emerge as figures to fight 

against. By making the impediments visible and studying them the person 

learns to cope with them. The learning demands the development of an 

understanding of the relationship between the demands of life and the demands 

of the illness. The learning entails seeking knowledge and understanding. The 

learning has taken place when a new comprehension and ways to cope have 

been assimilated. This results in the impediments not constituting the same 

confinements in their lives. New confinements that have to be overcome 

continually lurk in a life with long-term illness. The learning entails more than 

just coping with the illness in everyday life. This learning is deeper and more 

difficult as a conscious reflection is needed. The reflection constitutes the 

instrument of learning, and can be both prevented and supported by other 

people. The basic platform is the life context, carers who do not see the 

learning in its context appear to be an obstacle for the learning. 

 

The essential meaning of learning to live with long-term illness is constituted 

by the following meaning elements: 
 

 to learn to know and to live with a stranger 

 the driving forces of learning  

 the way to learn is a balancing act 

 making the illness and the learning visible 

 seeking knowledge and understanding 

 the life context is the anchor for the learning 

 care that defends learning 

 the result of learning, to give oneself more space in life 

The lifeworld philosophical elucidation, existence – learning – 
health 

Learning to live with long-term illness has, in the empirical results, shown 

itself to be interwoven with life in general, so tightly interwoven that it is not 

possible to discern from living generally and thus appears to be very indistinct. 

A prominent feature is the pursuance of keeping the usual life, even if that life 

has contributed to the development of the illness. There appears to be a deeply 

rooted fear of knowledge of the illness. The care that can support the patient‟s 

learning seems, however, to be an obstacle to learning. Furthermore the life 

context emerges as a prerequisite for learning. The latter is seen when the 

sufferers learn to reassess and see life in a new way, they gradually gain a 

greater understanding of themselves, which means that they give themselves 

more space in life. 
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The learning is highlighted under the following headings: 

 Pursuit of balance – the aim of the learning 

 The tense grip – the resistance to the learning 

 To live more really – the possibilities of the learning 

 Conscience and guilt – the driving forces of the learning 

 Distancing – the how of the learning 

 The tense of the learning – the whole of the learning 
 

The lifeworld philosophical elucidation has shown that reflection plays a 

decisive role for learning to live with long-term illness. Thoughts, feelings and 

actions become more conscious by reflecting on experiences. The one who is 

learning encounters the resistance that the illness constitutes in the reflection. 

The resistance can be seen as a help to stop, reflect and thus learn about 

oneself. It is made clear in the reflection that it is the person him/herself and 

not people in general that the choices and decisions in life concern. One has to 

work actively in order to be able to make the learning about living with long-

term illness visible. The decisive factor for initiating and for supporting the 

movement of the reflection is challenging questions. These are questions that 

the learner gets from others or simply asks him/herself. The challenging 

questions confront the learner with the actual situation and the impossibility of 

not making changes in order to achieve well-being. 

 

The learner distances him/herself in the reflection‟s movement and can thus 

study the illness, the inconveniences, the impediments and his/her own way of 

living. The studying takes place in an objective present-at-hand way in order 

to then integrate the study object into a new whole in a ready-to-hand way. 

The homelessness and fear of meeting oneself and one‟s responsibility is made 

visible through the reflection. A new whole, a new understanding of oneself 

with the illness and of life in general, is created through analysis and synthesis, 

and thus a new feeling of being at ease is made possible, a feeling of being at 

ease that has to be re-captured time and time again and which is important for 

the learner in order to be able to feel a sense of well-being. The existential 

tense of the learning has, with the help of the chosen philosophical works, 

become visible, and it shows the importance of integrating the patient‟s 

previous experiences with the current situation and with thoughts of the future. 

The reflection should, apart from covering the current situation and thoughts, 

even be directed both backwards and forwards in time. 

 

The learning emerges in learning turning points. Especially important turning 

points are when the sufferer reaches the insight that it is impossible not to 

change, in terms of his/her actual situation and possibilities and responsibilities 

for making choices. A characteristic for the learning turning points is that they 

challenge one‟s own understanding, make demands on one‟s responsibility and 

confronts the learner‟s thoughts and feelings. The learning demands that the 
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person reflects deeply about his/her life, his/her spirituality, and his/her 

responsibility to make decisions. To live an untroubled life becomes more 

difficult with the insight how all the choices one makes affects one‟s health. 

Learning, however, also provides the possibility for assessing life in a different 

way and for providing time for what the person consciously considers to be of 

significance in life. The learning thus gives the possibility for taking charge of 

one‟s life. The opportunity for a more real life and to live one‟s project is thus 

made possible. A project that aims to achieve well-being in life with long-term 

illness. 

The didactic model, The challenge – to take charge of life with a 
long-term illness 

The model contains four theses.  

 Confronting one‟s life situation and challenging to make a change 

 Positioning oneself at a distance when creating a new whole 

 Developing self-consciousness and taking responsibility 

 Making learning visible with the aim of providing development and 

balance in life. 

1
st
. Thesis – Confronting one’s life situation and challenging to make a 

change 

The didactics make the facticity
159

  and challenge the impossibility of not 

making changes 

 

Confronting the facticity. A very important learning turning point is to gain 

insight into the actual situation. The whole of the patient‟s situation has to be 

worked through and not, as is often the case, one illness at a time, in order for 

this to be possible. Patients need support on several occasions and not just 

when one new illness has come into the person‟s life. It is about supporting the 

patient in encountering his/her situation and seeing his/her possibilities. 

 

Discerning and challenging fear. A fear of making changes in accordance 

with the illness‟s conditions can be seen in the results. The latter also show 

that this fear is seldom confronted, being as the carers do not see it or choose 

not to look for it. It is necessary to support the patient in meeting his/her fear 

in order to attain real learning. 

 

The role of the questions. By asking questions the reflective process is 

started. The questions should be such that they challenge the actions, thoughts, 

feelings and understanding. The questioning should not be a technique in 

itself, but should be adapted to each individual patient.  

                                                        
159 The term the actual situation refers here to what Heidegger denoted as ”facticity”. 
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2
nd

. Thesis – Positioning oneself at a distance when creating a new whole  

The didactics support a distancing, where resistance can be made aware of and 

studied in order to create a new whole. 

 

Distancing. In order to be able to review one‟s life and experiences of the 

illness it is necessary that the learner, with the help of reflection, takes a distant 

position to what otherwise is taken for granted, but if the learning is to be 

productive then a new whole needs to be created. By taking a distant position a 

review is made possible: of the resistance to having to suffer from the illness, 

of the driving force to live a normal life, which can be both sound and 

destructive as well as of previous experiences and pictures of the future. 

 

Present-at-hand and ready-to-hand. When a part of the body does not 

function in an, obvious, ready-to-hand way a distancing to this part of the 

body takes place in an objectifying present-at-hand way. By the patient 

becoming aware of how he/she talks about his/her body, part of body or 

illness, as an object, as an IT, it can be seen that he/she distances him/herself 

from him/herself. The insight makes it possible to integrate the illness with life 

in a more conscious way. 

 

The movement of the reflection. The reflective movement, which is started 

by questions, is a movement that makes it possible to move back and forth 

between distance and proximity, between fragmentation and the whole, 

between a feeling of homelessness and a feeling of being at home, between the 

past, present and the future. 

3rd. Thesis – Developing self-consciousness and taking responsibility 

The aim of the didactics is to clarify the patient‟s own responsibility and to 

support a reflective approach where the person goes from saying “one” to 

saying “I”, which constitutes learning at an existential level. 

 

Noticing how the patient talks about him/herself and the illness. The aim 

of the didactic actions is to make the patient be aware of how he/she talks 

about him/herself as “one” or as “I”. The results show that it is a flight from 

responsibility for oneself to live as a “one”, a flight that in a life with long-

term illness is costly, being as the illness can develop in a non-favourable way. 

This has been seen in the results as “Understood too late” and “Has cost too 

much”. 

 

Clarifying one’s own responsibility. The aim of the didactic actions is to 

make the person be aware of the importance of the choices that are made and 

their significance for the person‟s well-being. 
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Expressing in words. The aim of the didactic dialogue is for the patient to get 

the possibility of being able to express his/her experiences of the illness in 

words. The patient is trained in talking about him/herself with the illness as “I” 

and not as “one” in general. Furthermore the aim is for the patient to be able to 

put into words and express his/her choices and their consequences. The 

didactic approach is challenging but not appraising. It is the patient who is to 

take charge, not the carers. 

4
th. 

Thesis – Making learning visible with the aim of providing 

development and balance in life 

The aim of the didactics is to make learning visible with the aim of providing a 

possibility to feel that one is developing and has balance in life. 

 

Noticing learning as change and development. The person‟s experiences are 

brought up in the conversation and made visible. The didactics thus contribute 

to creating a feeling of being balanced and of developing. 

 

Setting goals and evaluating. By formulating goals for learning and for life in 

general the learning can be made visible. What the learner values as important 

in life emerges in the objectives, an important learning turning point. To 

formulate goals and plan for how to achieve these goals, can be likened with 

consciously living one‟s own projects. The important thing with the project is 

the feeling of being capable of managing to live with the illness, which is 

important for health. The carers can support the patient in this by asking 

questions that point to the future and with follow-up questions about how the 

goals are to be achieved. 

Discussion and conclusion 

The theoretical framework of the thesis has consisted of caring science and 

lifeworld theory. The research phenomenon, learning to live with a long-term 
illness, has in the light of these theories been seen as a complex phenomenon 

interwoven with life as a whole. A phenomenon like this can be difficult to 

define and study. The chosen approach, reflective lifeworld research (Dahlberg 

et al, 2008), has however provided possibilities for identifying, describing and 

gaining a greater understanding of the phenomenon in an open and flexible 

way. 

 

There is a lot of research about patient education, but considerably less that 

describes patients‟ learning and above all very little that has a distinct 

lifeworld theoretical foundation. The focus in the educational/didactic research 

is often on methods and models for learning and teaching and evaluation of 

interventions. Ekebergh (2001) maintains that most studies do not reach the 
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core of the complex of problems in learning, i.e. to the what-questions but stop 

at the how-questions, which is underpinned by the research review in this 

thesis. The aim in the present thesis has, however, been to describe the 

meaning of learning to live with a long-term illness in its deepest sense. This 

means that the aim has also been to get answers to the what-questions, i.e. 

what learning entails for persons with long-term illness. The chosen approach 

and way of studying the phenomenon has contributed to getting answers to 

both the what and the how-questions and thus the thesis provides important 

new knowledge. 

 

The intention in the present thesis was to describe the lived experience as 

thoroughly as possible and with that as the foundation formulate ways to 

support learning processes. A bridled approach has been applied in the 

empirical study in the thesis (Dahlberg & Dahlberg, 2003). The aim in the 

lifeworld philosophical elucidation has been to maintain a bridled approach 

and to be cautious towards the lived experiences even if philosophy has been 

used to elucidate and gain a greater understanding of the result. The same can 

be said of the design of the didactic model. The theoretical perspectives in the 

thesis have thus contributed to achieving both the aim of the research and the 

thesis and consequently to the thesis creating new knowledge for both caring 

and caring science. 

Genuine learning is more than learning information 

The thesis has mainly dealt with genuine learning, which I maintain is 

something that differs from the learning of information. The information 

society of today makes it relatively easy for patients and relatives to seek and 

get hold of information themselves about illness and treatment. There is 

nothing that emerges in the results that would indicate a lack of information. 

Previous research (Johansson & Ekebergh, 2006; Nordgren, 2008; Skalla et al, 

2004; Suhonen et al, 2005) has shown that patients do not lack information 

about illness and treatment but that they still have problems in translating the 

information to their own lives. From the results in the present thesis it can be 

seen that information and teaching that is directed towards what Eriksson 

(1989/2000) termed as the “doing” level. A level, where patients are expected 

to do what they are told to do, which is not the same as a genuine learning. 

 

The genuine learning exists on what Eriksson (1989/2000) termed as the 

“being and caring” level. This has been seen in the results to be a learning that 

deeply challenges and affects the patient, a learning that makes visible the guilt 

and responsibility as a part of a person‟s existence. The genuine learning has 

emerged in the results when the sufferers have gone from having ignored their 

situation as being ill to living more really
160

. This is shown in the results as 

                                                        
160 See Heidegger (1927/1992) and the lifeworld philosophical elucidation. 
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hard work that takes time and that the sufferers of illness feel that they are left 

alone with. The patient‟s genuine learning certainly matures gradually. The 

problem is, however, that this extended learning process in life with long-term 

illness contributes to the development of the illness and that complications can 

occur. This has been seen in the results to cost the sufferers a great deal. A 

speeding up of the learning process has thus many virtues. If a genuine 

learning process is achieved then the sufferer would gain greater possibilities 

for influencing the course of the illness and its effect on his/her life, which has 

consequences for the future life with the illness. Furthermore a personal 

development takes place which affects the possibility of taking charge of one‟s 

life and going through with one‟s life projects in a more conscious way. The 

results in the present thesis demonstrate that with the right support learning can 

be promoted and thus speeded up. In order for this to be possible it is 

necessary that the learning is supported on an existential level
161

. 

 

From a lifeworld perspective in caring science I would maintain that learning 

should be seen as a process where the individual gains a competency in coping 

with his/her life with long-term illness. Based on the results in the present 

study it is a long process where the need for knowledge and understanding in 

relation to the illness constantly changes. The learning can be supported by 

marking the starting point as emanating from the patient‟s life context and 

understanding of his/her situation. This means that the carers should proceed 

from the patient‟s need for learning and not from ready made programmes. In 

the learning the whole individual, i.e. his/her experiences of and thoughts 

about the past, present and future has to be involved. The life conditions and 

the possibilities have to be challenged and reflected on in order for it to be a 

genuine learning. An explicit caring science lifeworld didactic perspective is 

needed in patient education. 

The ethical conflict in patient education 

A paradox has emerged in the learning of how to live with long-term illness. 

This paradox entails that if the illness is not given space in a person‟s life then 

it will intrude and take much greater space later on in his/her life. Patients need 

help to see and understand this paradox. The long-term illnesses appear in such 

a way that they can delude the sufferer in the conception that it is possible to 

live as others in general, without needing to be responsible for his/her situation 

with the illness. There is an ethical problem here which has to be highlighted 

in the patient education. The questions that can be asked are: Do the carers 

have the right to force new knowledge on the patient? Has the carers‟ duty to 

inform and control been correctly formulated? The ethical questions also raise 

musings about the personal responsibility in connection with long-term illness. 

                                                        
161 The term existential level refers here to a learning on a being and caring level, see 

Eriksson (1989/2000) and which leads to what Colazzi denominates as a genuine learning. 
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The aim of learning 

 What is the actual aim in learning to live with long-term illness and who sets 

these aims? Do patients, carers and society have the same aims? Is the aim 

transmission of information, change in behaviour and treatment compliance as 

previous research has shown? Does the aim concern the sufferers being able to 

gain insight into their actual situation, accept it and be reconciled with their 

situation with the illness? According to this thesis the aim concerns a changed 

understanding, insight, personal development and ability to take charge of 

one‟s life with long-term illness. 

Challenging implications 

The learning challenges that people have to face in life with long-term illness 

are in several ways specific for the person‟s life situation. The specific nature 

of other learning is that it is part of an enforced process and almost compels 

the sufferers to make decisions and make deliberate choices in life. The 

specific nature of the long-term illnesses is that they can dupe the sufferers 

into a false space in time, the consequence of which is a less conscious, 

cumulative risk-taking. The consequences of this false space in time have been 

seen in the results in the quoted expressions “understood too late” and “cost 

too much”. The learning has been described as a challenge to take charge of 

one‟s life but to provide support for achieving a genuine learning is also a 

challenge for the health services. 

A tactful challenging didactic approach 

There are possibilities of supporting a person‟s learning when suffering from a 

long-term illness, with a didactic approach, which is based on lifeworld theory 

and which has an ethical patient perspective. In order to be able to support 

learning on the existential level, as has been shown to be necessary in the 

thesis,  a conscious didactic approach is needed. This didactic approach is 

formed by tactfulness and challenges and presupposes a long-term caring 

relationship. 

 

A tactful approach has previously been described by van Manen (1993) and 

Ekebergh (2004a). In this thesis it means being able to sensitively understand 

the learner‟s world and his/her way of learning and understanding. In a tactful 

approach the attention is directed towards the patient as a lived body. The 

encounter is characterized by openness and sensitivity for how the patient 

speaks about him/herself and his/her illnesses/difficulties. According to the 

didactic model the attention is directed towards how the patient speaks of 

him/herself as one or about his/her illnesses/difficulties as an it. The 

tactfulness gradually develops during the encounter and does not have any set 

rules but presupposes that the carer consciously reflects in order to be open for 

that patient‟s understanding of his/her situation and thoughts of the future. The 
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patients‟ facticity and possibilities can be observed with a supportive but at the 

same time challenging approach. It is in the dialogue that the reflection is 

initiated, often with the help of questions. Questions that support the 

reflection‟s movement towards a greater understanding are challenging in a 

considerate way. In the dialogue the understanding of the lived body reaches 

deeper levels, such as illness, impediments, behaviour, thoughts and feelings. 

In the dialogue the patient is challenged to make decisions and formulate 

his/her own aims. The carer‟s task is also to help the patient to see his/her own 

learning and development. The confirming approach is an important tool in 

doing this. According to Van Manen (1993) the confirmation of the other in 

the tactful approach is based on perception and sensitivity. 

 

A tactful, challenging approach also entails a waiting. According to Bullington 

(2007) the ability to listen to the lived body is the most important tool in 

psychosomatic
162

 treatment. This means that the carer has patience and waits 

for the patient. However I maintain that the carer can, via questions that 

initiate reflection, support the patient at an early stage to listen to the lived 

body. Bullington (ibid.) states that carers have to endure not being able to fix 

the patient‟s objective body and discontent. The carer should instead believe in 

the process and in the patient‟s ability to create meaning. I maintain that this is 

important but that the patient should not be left alone in this process, as has 

been shown in the results in the present thesis.  

 

The tactful challenging approach presupposes a caring relationship. The caring 

relationship creates a sense of security (Berg, 2006), which I see as a basis for 

making learning on an existential level possible. It is thus necessary that carers 

get to know the patient so that the tactful, challenging didactic approach 

actually becomes tactful towards the patient. Patients with long-term illnesses 

should thus get special attention in terms of continuity of care. If patients and 

carers can encounter each other in learning situations, the pre-requisites for 

trust in each other‟s competence can be created and a mutual learning be made 

possible. If the didactic approach can also characterize the caring approach 

learning situations and possibilities can, with the aim of supporting patients‟ 

possibilities of achieving health and well-being, be observed in all caring. 

 

In order for the carer to be able to have a tactful and challenging didactic 

approach, where patients‟ understanding is challenged on an existential level, 

it is necessary that the carers learn the didactic model and the suppositions that 

support it. Furthermore a continual support is needed, which can well be given 

in group supervision sessions (Arvidsson, 2000; Petersson, 2010). In order to 

be able to support the carers in the tactful, challenging approach that the results 

in the present thesis indicate, the supervision has to be based on a distinct 

                                                        
162 Psychosomatic is here the equivalent of the lived body 
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caring science foundation (Ekebergh, 2007; Petersson, 2010). Group 

supervision is important so that the carers can manage to meet the patients‟ 

existential anxiety and support them in coping with their own feelings and 

shortcomings (Begat & Severinsson, 2006; Petersson, 2010). If this 

supervision is given in groups the carers learn a lot from each other and can 

also support each other in being open for the patient‟s world. 

Conclusion 

Learning to live with long-term illness is a very complex phenomenon; it is 

incorporated in life as a whole and is thus difficult to distinguish from living. 

The learning affects the whole of the person, the body, cognitive functions, 

emotions, practical matters and social life. Learning is associated with 

resistance to illness, impediments and change, which makes it even more 

problematical. If this resistance is not analyzed then there is no possibility for a 

genuine learning. Learning has to be seen as something that goes on 

throughout a person‟s life. The learning challenges occur in the patient‟s 

everyday life. The need for learning does not concern learning about an illness 

but about the person‟s whole health situation. This complexity has to be 

understood in order for a genuine learning to be possible. 

 

The thesis has resulted in a didactic model, the aim of which is to provide 

support for learning to live with long-term illness, with the goal of increasing 

the possibilities for health and well-being. The didactic model is permeated 

with an interpersonal relationship where the carer in a dialogue with the patient 

provides support for the learner to reflect. The model, The challenge – to take 
control of one’s life with long-term illness, consists of four theses. The new 

perspective on learning to live with long-term illness, that the model presents, 

puts demands on the care organization and a caring that is based on the 

patient‟s needs and not only on the diagnosis of the illness. 

 

Learning to live with long-term illness creates possibilities. The knowledge 

and experiences that confrontation with facticity results in constitute insights 

on life‟s spirituality and on what is valuable. The learning thus contributes to 

the possibilities for changes and new priorities in life. The learning supports a 

greater understanding of oneself and of others. The learning results in the 

possibility of taking charge and of steering one‟s life towards new goals. 

 

In order for patients to be seen and supported as whole and learning 

individuals a change of paradigm is needed where carers see their roles being 

changed from information giving to providing support for the patients‟ genuine 

learning. 

 

The pre-requisites for a genuine learning are that the care is based on a 

lifeworld theoretical foundation with an ethical perspective consciously 
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focused on the patient. It is also necessary that the aim of the care is health and 

well-being and that good and long-term relationships between patients and 

carers are created. Furthermore it is necessary that carers have the knowledge 

and competence in caring science lifeworld didactics and in the didactic model 

presented here, which amongst other things entails having a tactful, 

challenging didactic approach. Moreover a view on knowledge is needed 

where learning to live with long-term illness is defined as a constantly ongoing 

process and includes the patient‟s whole situation. In order to maintain this it is 

necessary that there is an organization where carers regularly receive 

supervision in their roles as carers and supporters of learning.  
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Meddela      X X 2 

Handleda  X  X   X 3 

Ådagalägga      X  1 

Åskådliggöra      X  1 

Upplysa      X  1 

Uppfostra  X  X   X 3 
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Få att inse  X  X    2 

Låta veta  X      1 
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Förklara    X     1 

Ge en avhyvling, Jag ska lära dig, låta dig veta, att sluta upp 
med, tas i upptuktelse  
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1. Nationalencyklopedins ordbok, (NEO, 2007). 
2. http://www.synonymer.se, (2007). 

3. Natur och Kulturs Stora svenska ordbok, (Köhler & Messelius, 2006).    

4. Bonniers synonymordbok, (Walter, 2000). 

5. Bonniers svenska ordbok, (Malmström, Györk & Sjögren, 1986).  

6. Ord för ord, Svenska synonymer och uttryck, (Palmér & Friedländer, (red.), 1977). 

7. Svenska akademins ordbok, (SAOB, 1942 och 2007). 
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Tabell: 2 Diskriminationsmatris över begreppet ”lära”    

 A
n

tal b
ö

ck
er 

 L
ära

 

 In
h

äm
ta

 

 E
rfa

ra
 

 In
se 

 F
ö

rv
ä
rv

a
 

T
illäg

n
a
 

P
lu

g
g

a
 

T
rän

a
 

Ö
v

a 

U
n

d
erv

isa
 

V
isa 

U
tb

ild
a
 

H
an

d
led

a
 

U
p

p
fo

stra
 

P
red

ik
a
 

F
ö

rk
u

n
n

a
 

Lära 10 - 4 6 5 2 5 2 3 3 8 4 3 5 7 2 5 
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Tillägna 10 5 2 0 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Plugga 10 2 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Träna  9 3 0 0 0 0 0 1 - 8 1 0 6 0 3 0 0 

Öva 9 4 0 0 0 0 0 1 7 - 1 1 5 0 3 0 0 

Undervisa 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 - 1 5 6 1 0 0 

Visa 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 4 1 0 0 
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Handleda 10 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 - 2 0 0 
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1. Nationalencyklopedins ordbok, (NEO, 2007). 

2. http://www.synonymer.se, (2007). 

3. Natur och Kulturs Stora svenska ordbok, (Köhler & Messelius, 2006).   

4. Bonniers synonymordbok, (Walter, 2000) 

5. Bonniers svenska ordbok, (Malmström, Györk & Sjögren, 1986). 
6. Ord för ord, Svenska synonymer och uttryck, (Palmér & Friedländer, (red.), 1977).    

7. Svenska akademins ordbok, (SAOB, 1942 och 2007). 

8. Nya stora synonymordboken, (Strömberg, 1998).  

9. Svenska språkets synonymer, (Dalin, 1971).  

10. Bernces Nya synonymordbok,(Liungman & Liungman, 1988) 

 

 

  



Bilaga 3 Diskriminationsparadigm 

 

 

 

Figur: 2 Diskriminationsparadigm för lära. Här visas medlemmarna i begreppsfamiljen och 

deras relation till varandra. Synonymitetsgraderna åskådliggörs i paradigmet genom 

procentsiffrorna vid pilarna, medan siffrorna visar på hur starka sambanden mellan begreppen 

är. 
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