
  
 
 

 

 

 

 

Arjeta Buqinca & Elin Stenius 

Sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Vårdvetenskap 
Kandidatuppsats C-nivå, Kurs 15, 2009 

Handledare: Eva Elmberger & Jeanette Timgren 

Examinator: Jonas Sandberg  

 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskans pedagogiska funktion inom det preve ntiva 
HIV/AIDS arbetet  
 
The nurses’ pedagogic function in the preventive wo rk of HIV/AIDS 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Sammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstract    

 
Bakgrund:  HIV är ett retrovirus som orsakar AIDS. Detta är en immunbristsjukdom. År 
2008 levde 33 miljoner människor med HIV/AIDS och antalet nya smittade ökar varje dag. 
För att hejda epidemins framfart anses undervisning om HIV/AIDS som en viktig faktor. I 
Afrika sker undervisningen oftast i skolor bland unga studenter. Studier visar att 
sjuksköterskans pedagogiska arbete i det preventiva HIV/AIDS arbetet behöver förbättras. 
Pedagogik i samband med patientvård handlar om att främja samspelet mellan sjuksköterska 
och patient i en lärande process. 
 
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans pedagogiska strategier inom det preventiva 
HIV/AIDS-arbete med fokus i Tanzania.  
 
Metod: En deltagande observationsstudie har genomförts av två observatörer på Nkinga 
Mission Hospital. Observatörerna hade både aktiva och passiva deltagarroller. En induktiv 
metod användes. 
 
Resultat: Undervisningsstrategin på Nkinga Mission Hospital var övervägande den strategin 
där sjuksköterskan till största delen använde sig av envägskommunikation. Definiering av 
HIV/AIDS undervisades samt olika symtom, bromsmediciner och olika preventionsmetoder 
lärdes ut. Undervisningen hölls på sjukhuset och i skolor samt av ett mobilt team som åkte ut 
till olika byar och undervisade. Svårigheter som påverkade undervisningen var bland annat 
ekonomi, kultur och könsperspektiv. 
 
Diskussion: För- och nackdelar lyfts fram kring observationsstudien såsom fördjupad 
kunskap inom ett område och nackdelar som språksvårigheter och kulturella skillnader. 
Resultatet diskuteras utifrån Dewey, Skinner och Friberg. Det är viktigt att Maslows 
behovsteori kommer i fokus eftersom patienterna på Nkinga Mission Hospital har andra 
behov att uppfylla än de svenska patienterna. Resultatet har gett en djupare kunskap om hur 
olika pedagogiska strategier används i ett fattigt land. 
 
Nyckelord: HIV/AIDS, Afrika, pedagogik, sjuksköterskans pedagogiska funktion, 
patientundervisning. 
Keywords: HIV/AIDS, Africa, pedagogic, the nurses pedagogy function, patient education. 
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1       Inledning 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter innebär i många situationer att arbeta förebyggande genom 

att informera olika patientgrupper om hälsorisker. Därför vill vi undersöka sjuksköterskans 

strategier i sin pedagogiska roll på Nkinga Mission Hospital i Tanzania. Vi anser att 

sjuksköterskan har en viktig roll i preventionsarbetet för HIV/AIDS. Vi valde att göra en 

observationsstudie på Nkinga Mission Hospital för att se hur de arbetar med det preventiva 

HIV/AIDS arbetet. Detta för att få en djupare förståelse och skapa en egen verklighetsbild av 

preventionsarbetet och för att hitta lämpliga strategier som kan förbättra preventionsarbetet. 

På Nkinga Mission Hospital deltog vi i olika undervisningsmoment i olika verksamheter som 

rörde HIV/AIDS. 

 
2      Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs kortfattat vad HIV/AIDS är samt olika pedagogiska perspektiv lyfts 

fram. Fokus ligger på sjuksköterskan pedagogiska funktioner och hur preventionsarbetet ser 

ut idag i Tanzania.  

 
2.1     Beskrivning av HIV/AIDS 

Ericsson och Ericsson (2006) skriver att Humant Immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som 

orsakar Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), som är en immunbristsjukdom. 

Viruset infekterar de celler i kroppen som har så kallade CD4-receptorer, och exempel på 

dessa celler är T-hjälparceller som hjälper kroppens immunförsvar. Skillnaden mellan HIV 

och AIDS är antalet CD4 per ml blod. En frisk person har mellan 800-1200 CD4/ml. 

Sjukdomen HIV uppstår vid smittotillfället och utvecklas till AIDS när antalet CD4 sjunker 

till en nivå av 200 CD4/ml. När viruset har integrerat sig i cellen kan det ligga latent en längre 

tid. Under denna latensfas märks inga symptom hos den smittade personen och denna kan då 

ovetande smitta andra. HIV finns i blod, sädesvätska, slidsekret och likvor hos den smittade 

personen. De vanligaste smittvägarna är blodsmitta och sexuell kontakt, samt mellan mamma 

och barn vid förlossning, där är cirka 50 procent risk för att smittan förs vidare. Tidiga 

symptom uppträder cirka två veckor efter smittotillfället och är bland annat feber, frossa, 

halsont, aptitlöshet, ledvärk och lymfkörtelsvullnad. Senare symptom är bland annat trötthet, 

viktminskning, hudbesvär och herpesinfektioner. Ännu finns inget botemedel till HIV/AIDS, 
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utan behandlingen är inriktad på att bromsa sjukdomen, mildra symptomen, förlänga de 

symptomfria perioderna och begränsa sekundära infektioner och andra följdsjukdomar. Det 

finns fyra klasser läkemedel för HIV idag. Dessa fungerar genom att på olika sätt förhindra 

virusets omvandling i, och tillgång till kroppens celler (Ericsson & Ericsson, 2006).  

Enligt UNAIDS, FN’s AIDS-organ, senaste rapport 2008, levde 33 miljoner människor med 

HIV/AIDS och antalet nya smittade ökar varje dag. Årligen smittades 2,5 miljoner människor 

och 2,1 miljoner dog av AIDS. Av alla smittade levde cirka 69 procent i Afrika, söder om 

Sahara. Samma år var cirka 12 procent av Tanzanias befolkning på 41 miljoner smittade 

(UNAIDS, 2009). Till och med år 2008 hade totalt 8455 HIV-fall anmälts i Sverige, varav ca 

5000 beräknades leva med HIV i Sverige (Arneborn & Hansdotter, 2009).  

 

2.2     Pedagogik 

Ordet pedagog kom från grekiskan och var en benämning på en slav som under 600-talet f. 

Kr. hjälpte till att undervisa söner till fria män. Sedan dess har ordet pedagogik fått en stor 

betydelse för olika undervisningssammanhang. En mer specifik definition av pedagogik är att 

det handlar mer om läran om undervisningen i ett sociologiskt eller kulturellt perspektiv. 

Även med avseende på individens och samhällets påverkan på varandra samt utbildningens 

mål och syfte (Säljö, 2000). 

 
2.2.1   Sjuksköterskans pedagogiska funktion   

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är enligt Socialstyrelsen (2005) 

bemötande, information och undervisning ett av sjuksköterskans kompetensområden. 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan kan skapa en delaktighet med patienten där 

hon ger stöd och vägledning för vård och behandling. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till att 

patienten förstår den information och undervisning som hon ger, både individuellt och i 

grupp. Även Bergh (2002) visar att sjuksköterskans bemötande hör till hennes pedagogiska 

funktion och kompetens. Sjuksköterskan bör vara medveten om och har förmågan att se den 

andra personens behov och reaktioner, samt att visa respekt gentemot patienten. När 

sjuksköterskan har reflekterat och är medveten om syftet får detta konsekvenser för vad hon 

undervisar om. Detta görs genom att hon reflekterar över varför undervisningen görs, hur den 

görs och vad undervisningen ska fokusera på. 
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I en studie av Burkart (2008) behövde sjuksköterskor bättre metoder när det handlar om att 

lära ut och identifiera förståelsen. Sjuksköterskor är upplärda att vara vårdare och inte 

pedagoger. Trots det utför sjuksköterskan pedagogiska uppgifter varje dag vid möte med 

patienter genom information och patientundervisning. Studien visar även att patienter kände 

att de inte fick tillräckligt med information och undervisning, trots den pedagogiska 

kommunikationen med sjuksköterskan. 

 

Enligt Friberg (2001) uppstår ett informellt pedagogiskt möte då patienten får kunskap om 

hälsosituation, genom sjuksköterskans professionella kunskap. Det informella mötet är ett 

möte som uppstår spontant och där patientens perspektiv får framträda och ge ny kunskap och 

förståelse av patientens lärande. I detta möte är det viktigt att sjuksköterskan visar öppenhet 

och respekt gentemot patienten. Det informella mötet handlar om att gemensamt skapa 

kunskap och lärande, till skillnad från det formella mötet där sjuksköterskan undervisar.   

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bygger på en humanistisk grund. I centrum står 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan ska ge god 

information för att patienten ska få en god förståelse om sitt tillstånd. Bemötandet som 

sjuksköterskan har omfattar attityder, respekt, etik, moral och empati (Raadu, 2008). 

 

2.2.2   Patientundervisning 

Patientundervisning innebär att sjuksköterskan undervisar patienten dennes hälsotillstånd. 

Denna undervisning i relation till livsvärlden har som mål att patienten ska tillägna sig 

kunskap så att hon eller han klarar av att hantera en förändrad situation, vilket på sikt leder till 

ökad egenvårdsförmåga och genom kommunikationen förstärks de egna erfarenheterna om 

livsvärden (Friberg, Bergh & Lepp, 2006). Enligt Gedda (2001) handlar pedagogik i samband 

med patientvård om att främja samspelet mellan sjuksköterska och patient i en lärande 

process. Det finns olika pedagogiska sätt som sjuksköterskan kan använda sig av för att 

undervisa, ge information och rådgivning. Patientundervisning handlar om att patienten och 

dennes familj ska ha kunskap om sin sjukdom, behandling och förmåga att hantera det dagliga 

livet. Målet med den moderna patientundervisningen är enligt Wingard (2005) att ge 

individanpassad kunskap till patienten så att denne har möjlighet att fatta sina egna 

självständiga beslut för att kunna förbättra sin situation. Gedda (2001) menar att 

envägskommunikation är ett vanligt förekommande pedagogiskt förhållningssätt inom hälso- 
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och sjukvården. Med en envägskommunikation är sjuksköterskan läraren som undervisar 

patienten det vill säga den lärande. Genom envägskommunikation leder sjuksköterskan 

patienten till ett förbättrat hälsotillstånd genom att patienten förstår, tar lärdom och blir 

motiverade att följa anvisat förhållningssätt. För att sjuksköterskan ska kunna lära patienten 

att se på sin situation, dess orsaker och verkan, måste sjuksköterskan utgå utifrån sina egna 

referensramar och hennes sätt att uttrycka sig i språk. Hon ska försöka identifiera 

vardagsmänniskans sätt att tänka, förstå och hantera situationen om hon ska lyckas med att 

bidra till en ökad hälsa och en förändrad livsstil och livssituation (Gedda, 2001). 

 

Friberg et al. (2006) beskriver sex olika strategier som sjuksköterskan kan använda i 

patientundervisningen. Strategierna är bland annat om att sjuksköterskan informerar, då hon 

ger information som är lämplig för just denna patient. Sjuksköterskan ställer även frågor till 

patienten för att säkerställa att patienten har förstått den information hon har gett. Andra 

strategier är att sjuksköterskan ger instruktioner för att planera undervisningen och hur olika 

hjälpmedel fungerar. Det är även viktigt att ha mål uppsatta för undervisningen, baserade på 

patientens förmåga och egen vilja. Motivering anses också som en viktig strategi eftersom en 

motiverad patient har viljan att lära sig. 

 

Friberg (2001) menar att många patienter väljer att själva söka information. Detta ser Friberg 

som en undervisningsstrategi inom omvårdnad. Patienterna observerar hur och vad 

sjuksköterskan undervisar om. I strategin ingår att patienterna ställer direkta frågar till 

sjuksköterskan om det patienterna inte förstår. Vid indirekta frågor söker patienten bekräftelse 

av tidigare upplevelser, uppfattningar och översättningar av deras egna kroppsliga uttryck för 

att förstå sjukdomen och dess konsekvenser. Studien visade även att det är vanligt att 

patienter letar kunskap på andra ställen såsom böcker, Internet och organisationer. Monsavais 

och Reynolds (2003) menar att det är viktigt att sjuksköterskan fortsätter att vara den som 

undervisar patienten. Sjuksköterskor, inom sitt ämne, är experter på sjukdomens progress, 

både genom deras erfarenheter och deras kunskap från litteraturen. 
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2.3     Tanzania 

Tanzania ligger vid Mellanafrikas östra kust och gränsar till Kenya, Uganda, Rwanda, 

Burundi, Kongo-Kinshasa, Zambia, Malawi och Mozambique. Den officiella huvudstaden är 

Dodoma men Dar es Salaam fungerar som den faktiska huvudstaden. Det är en 

unionsrepublik mellan Tanganyika, som är namnet på fastlandet, och Zanzibar, och blev 

självständigt från England 1961. Landytan är 949 090 km2. Antalet invånare var år 2008 41 

miljoner, som i sin tur består av över 130 olika folkstammar med sina egna språk. De två 

officiella språken i Tanzania är swahili och engelska. Religionstillhörigheten i landet variera 

lokalt, på Zanzibar är 99 % muslimer. Sett över hela Tanzania är ungefär 45 % kristna, 35 % 

är muslimer och 20 % tillhör olika religioner såsom hinduism, buddism och inhemska 

afrikanska religioner (Utrikespolitiska institutet, 2009). Tanzania är idag ett av världens 

fattigaste länder, med ett BNP per invånare på 520 US dollar. Fattigdomen yttrar sig genom 

att den förväntade medellivslängden är 51 år. 30 procent av befolkningen är analfabeter och 

barndödligheten är 76 stycken per 1000 födda barn. 62 procent av befolkningen har tillgång 

till rent vatten. Den del av befolkningen som bor på landsbygden drabbas hårdast av 

fattigdomen eftersom många av dem är beroende av jordbruket för att överleva. Dessa 

odlingar är ofta små och räcker oftast till försörjning av själva hushållet (SIDA, 2009).  

 

2.3.1   Nkinga 

Nkinga är en by som ligger i nordvästra Tanzania, cirka 12 mil norr om den större staden 

Tabora. I byn ligger Nkinga Mission Hospital, som startade och drivits av svenska och finska 

pingströrelsen. År 1937 uppförde svenska missionärer den hälsoanläggning som 1960 blev 

Nkinga Mission Hospital. Sjukhuset består av en medicinavdelning, en ortopedavdelning, en 

pediatriskavdelning, en operationsenhet, en postoperativavdelning, öppenvård, förlossning 

och BB, en barn- och mödravårdsenhet samt Clinical Treatment Care (CTC) och Prevention 

Mother to Child Treatment (PMTCT). Det finns även en mobil klinik som åker ut till olika 

byar för att vaccinera och väga barn. CTC, PMTCT och mobila teamet har även hand om det 

preventiva HIV/AIDS arbetet.  På sjukhuset finns även sjukgymnastik, röntgen, laboratorium 

och apotek. En sjuksköterskeskola ligger i anslutning till sjukhuset och alla elever gör sin 

praktik på sjukhuset. De vanligaste diagnoserna för patienter under 5 år är: malaria, diarré, 

pneumoni, anemi, sickel cells anemi och malnutrition (Annual Report, 2006).  
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För patienter över 5 år är de vanligaste diagnoserna malaria, problem med förlossningen, 

frakturer, AIDS, anemi och diarré. Den vanligaste dödsorsaken för patienter under 5 år är 

malaria, och över 5 år är AIDS (Annual Report, 2006). 

 

2.3.2   HIV/AIDS arbetet på Nkinga Mission Hospital 

På Nkinga Mission Hospital och även på sjuksköterskeskolan hålls föreläsningar om HIV och 

AIDS som är utformade i ett samarbete med Muhimbili Universitetet i Dar es Salaam och 

University of San Fransisco. Underlaget för undervisningen är 12 moduler som innefattar 

fakta och olika aspekter om HIV/AIDS. Aspekterna kunde vara attityder bland sjuksköterskor 

om HIV/AIDS, religiösa aspekter där häxdoktorer ansåg sig bota sjukdomen genom örter och 

trolldom. Även befolkningens attityder vad gäller diskriminering av HIV/AIDS-sjuka. En 

modul handlar om HIV-prevention, där HIV-testning anses som en viktig del i preventionen. 

Modulen beskriver varför det är viktigt att HIV-testa sig, hur testet går till och hur 

sjuksköterskan informerar patienten om testet och dess olika resultat. En annan viktig punkt 

inom det preventiva arbetet är det så kallade ABC- modellen. ABC-modellen står för A – 

abstinence, vilket innebär att man ska senarelägga sin sexuella debut, B – be faithful, att bara 

ha en partner, och C – condoms, att man alltid använder kondomer. ABC-modellen används 

för att sjuksköterskorna ska förespråka att befolkningen lever efter modellen för att minska 

risken att bli smittade. Sjuksköterskorna anser att ju färre partner man har och att alltid 

använda kondom leder till minskad risk att bli smittad (Kohi & Portillo, 2007). 

 

2.4     Preventivt HIV/AIDS arbete i Afrika 

Enligt Patterson (2005) har de flesta afrikanska länder, internationella donatorer och non-

govermental organisations (NGO) fokuserat på prevention genom att förespråka monogami, 

ett hälsosammare leverne och en bättre förståelse och omtanke för personer som redan är 

smittade. Preventionen omfattar även att uppföra center för rådgivning och provtagning samt 

att göra bromsmediciner tillgängliga. Att skapa kunskapsprogram för olika riskgrupper, till 

exempel prostituerade och unga människor anses också vara viktigt. Trots dessa olika 

preventionsinsatser räknar man med att det inom två år finns 45 miljoner nya smittade. 
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FN har satt upp åtta Milleniemål som ska vara uppfyllda till år 2015. Det sjätte målet är att 

stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar. Målet är det enda där utvecklingen 

går åt fel håll det vill säga att antalet HIV-smittade ökar. Det höga antalet av HIV-smittade 

var ett resultat av oförmågan att vara tillgänglig, enbart 20 procent av de människor som 

behövde den preventiva HIV-hjälpen fick den. Det berodde även på ineffektiva 

preventionsstrategier och verktyg, samt dålig bevakning av preventionsprogrammen för HIV 

(UNAIDS, 2009). 

Enligt FN: s barnfond, UNICEF: s rapport från 2004 hade de preventiva HIV/AIDS 

programmen i Afrika inte haft förmågan att ändra på beteendet hos den unga befolkningen. 

De preventiva HIV/AIDS programmen gav enbart information om den pandemi som 

HIV/AIDS orsakade och fokuserade inte på attityder, värderingar, sexualitet, sociala normer 

och kön. Orsaken till detta var att lärarna enbart hade den medicinska kunskapen om 

sjukdomen(Davhana-Maselesele, Lalendle & Useh, 2007). Enligt Ross, Dick och Ferguson 

(2006) ska lärarna även ha förmågan att kunna kommunicera och inte vara rädd att ta upp den 

sociala och känslomässiga betydelsen som HIV/AIDS har hos den unga befolkningen. 

Davhana-Maselesele et al. (2007) visade även att afrikanska kvinnor mellan 15-24 år är den 

mest utsatta gruppen när det handlar om HIV-smittade. Orsaken är att kvinnor inte kan kräva 

säkert sex på grund av att de ofta har en äldre, mer erfaren partner. Studien visade även att 

män använder unga flickor för att undvika att själva bli smittade. Männen är ofta positiva till 

att vara polygama. Enligt studien bidrar detta till ett ojämnt förhållande eftersom den som 

fattar beslutet om att ha oskyddat sex blir den äldre partnern. I en studie av Boileau, Rashed, 

Sylla och Zunzunegui (2008) framkommer det att kvinnor i västra Afrika använder kondomer 

i mindre utsträckning än vad män gör eftersom kvinnorna har mindre kunskap om 

kondomanvändandet. Männen har däremot flera partners samtidigt och har sex före 

äktenskapet i större utsträckning än vad kvinnor har.  Personer med hög utbildning har en 

bättre syn på att använda kondom och är bättre på att samtala med sina föräldrar och barn om 

användandet av kondom. 

Enligt Davhana-Maselesele et al. (2007) bör de HIV/AIDS-förebyggande programmen vara 

känsliga för den lokala kulturen och använda sig av de resurser som finns i området, som till 

exempel traditioner och religion. Olika kulturer hade olika förhållningssätt till sjukdomar och 

hälsa, och även synen på medicinska behandlingar. Santmyire och Jamison, (2006) visade i 

sin studie att en preventionsmetod som har använts var att utbilda afrikanska pastorer om 
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HIV-smittan mellan mamma och barn. Det ansågs vara en viktig grupp eftersom pastorer hade 

en framträdande roll, inte bara i kyrkan utan även i samhället. Pastorerna ansågs ha en 

tillitsfull relation med medborgarna, vilket gjorde att folket hade förtroende för dem och 

uppsökte dem vid emotionella, psykiska och spirituella problem. Därför fick pastorerna sin 

utbildning. Undervisningen av dessa pastorer skedde ursprungligen av en sjuksköterska i 

samråd med högskolan som undervisade pastorer. Detta gjordes i den grundläggande 

pastorsutbildningen genom kommunikation och litteratur. Studien visade att pastorer fick en 

ökad kunskap om HIV/AIDS och att de alla var villiga att föra sin kunskap vidare inom sina 

kyrkor. Dock visade uppföljning att endast 13 av de 34 pastorerna som deltagit i utbildningen 

hade pratat om hur HIV-smittas mellan mamma och barn i sina kyrkor (Santmyire & Jamison, 

2006) 

 

2.4.1   Pedagogiska strategier inom HIV/AIDS i afrikanska skolor 

HIV/AIDS undervisningen anses vara en viktig del i skolundervisningen för att hejda 

epidemins framfart. För att HIV/AIDS undervisning ska bli bra ska eleverna få så mycket 

undervisning som möjligt innan deras sexuella debut. Undervisningen ska ges kontinuerligt 

under hela skolgången för att kunskap, attityder och färdigheter ändras med tiden. De 

strategier som används i HIV/AIDS undervisningen i Afrika är att ha diskussioner i små 

grupper, baserad på könsindelning, det vill säga att grupperna bestod av enbart flickor eller 

enbart pojkar eftersom flickor har svårare att prata om sex i närvaro av pojkar och vise versa. 

I grupperna diskuteras värderingar och debatter om HIV/AIDS hölls. Rollspel är också en 

pedagogisk strategi där studenterna får agera i olika moraliska dilemman. Även filmer och 

affischer är användbara strategier i undervisningen. En annan strategi som används är att 

AIDS-smittade frivilligt håller föredrag i skolan och berättar om sin historia och sin 

livssituation. Detta för att underlätta elevernas verklighetsbild av sjukdomen (Kalipeni, 

Craddoch, Roppong, & Ghosh, 2004). 

Vavrus (2006) visar i sin studie som har gjorts i skolor i Tanzania att flickor har mindre 

kunskap om smittorisken än deras jämnåriga manliga skolkamrater. Enligt resultatet har 

flickorna generellt bättre betyg i läs- och skrivfärdigheter än vad pojkarna har men när det 

gäller kunskapen om HIV/AIDS hade pojkarna mer kunskap. Studien visar även att flickorna 

tvingades att lämna skolan på grund av att de var tvungna att ta hand om HIV-smittade 

familjemedlemmar och småsyskon. 
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3      Problemformulering och Syfte 

3.1     Problemformulering 

Vår litteraturgenomgång visade att sjuksköterskans pedagogiska strategier inom den 

preventiva HIV/AIDS arbetet i Afrika beskrivs sparsamt. Det finns en omfattande forskning 

på sjuksköterskans pedagogiska strategier i västvärlden men ytterst lite om sjuksköterskans 

strategier i utvecklingsländer. Litteraturgenomgången visade på att det mesta som rörde den 

preventiva HIV undervisningen i Afrika skedde i skolor av lärare och till viss del av pastorer. 

Vi vill därför ta reda på vilken funktion sjuksköterskan har i det preventiva HIV/AIDS arbetet 

och vilka strategier sjuksköterskan använder som preventionsmetoder på Nkinga Mission 

Hospital. Är det liknande strategier som användes på Nkinga Mission Hospital som i 

skolorna? Används andra strategier som fungerar bättre eller sämre på Nkinga Mission 

Hospital? Var och när används strategierna? 

 

3.2     Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans samt sjuksköterskestudenternas pedagogiska strategier 

inom det preventiva HIV/AIDS-arbetet på Nkinga Mission Hospital i Tanzania.  

 

4      Metod 

Den metod som användes är en empirisk studie baserad på en deltagande observationsstudie. 

Enligt Fangen (2005) är en deltagande observationsstudie en metod som beskriver 

insamlandet av data genom att observatören deltar i de studerande människornas vardagsliv, 

iakttar vilka situationer människor agerar utifrån och hur de uppför sig i dessa situationer. 

Fangen menade att fördelar med denna metod är bland annat att man skapar en bättre 

förståelse och tolkning med hjälp av en observationsstudie, och att man kan använda sina 

egna intryck och känslor som resultat i studien. Observatören kan välja att ha en aktiv- eller 

en passiv deltagarroll. Den aktiva deltagarrollen innebär att observatören både observerar och 

integrerar med dem som ska observeras. Observatören kan interagera genom att samtala. En 

passiv deltagarroll är när observatören passivt observerar vad som sker. Observatörens 

deltagarroll är anpassad till hans eller hennes personliga färdigheter, där rollen justeras i de 

olika situationer som observatören möter. Dessutom måste observatören hitta en roll i studien 
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som är naturlig för honom eller henne, det vill säga att skapa en roll som inte påverkar 

deltagarna i observationen och därefter även påverkan av resultatet (Fangen, 2005). Detta var 

orsaken till att en observationsstudie valdes med både passiv och aktiv deltagarroll just för att 

få en djupare förståelse för hur det preventiva arbetet ser ut i ett utvecklingsland som är svårt 

drabbat av HIV/AIDS och för att vi inte hittade någon litteratur som belyste problemet.  

 

Observationsstudien utgår från en deduktiv metod. Den deduktiva metoden innebär, enligt 

May (2001) att observatörerna har en färdig arbetshypotes som testas för att slutligen komma 

fram med ett resultat och en tolkning. Det vill säga att observatörerna har en generell bild 

över vad som ska observeras för att sedan undersöka en viss aspekt. Observatörerna måste 

kunna råda över kunskap och sina egna föreställningar om hur verkligheten ser ut för att 

kunna utforma frågor och svarsalternativ. Målet med metoden är att producera empiriska 

belägg i syfte att pröva eller förkasta teorierna.  

 

 

4.1     Urval  

Eftersom majoriteten av besökarna på Nkinga Mission Hospital som kom för att HIV-testa sig 

och som deltog i HIV-undervisningen på PMTCT och CTC var mellan 20 – 35 år, valde vi att 

använda denna som urvalsgrupp. Även på mobila teamet var majoriteten av besökarna mellan 

20 – 35 år. Både sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och patienter observerades eftersom 

de alla hade en roll att spela i undervisningen. Sjuksköterskestudenterna valdes för att de 

gjorde frigående praktik på sjukhuset utan handledare och undervisade patienterna. Totalt 

gjordes 23 observationer varav sju observationer var sjuksköterska och en patient, och 16 var 

med sjuksköterska och flera patienter.  

 

 

4.2     Datainsamling 

Den deltagande observationsstudien genomfördes på Nkinga Mission Hospital i Tanzania av 

två observatörer. Observatörerna använde den aktiva deltagarrollen men när möjligheten för 

kompletterande frågeställningar inte kunde utnyttjas användes den passiva deltagarrollen. 

Datainsamlingen gjordes under två veckor där observatörerna deltog och observerade både på 

PMTCT, CTC och mobila teamet. Datainsamlingen gjordes efter bilaga 1 och 2. Innan 
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observatörerna åkte till Nkinga hade de ett färdigställt schema, bilaga 1, för vad som skulle 

observeras. Detta schema korrigerades i samband med observationerna efter de faktiska 

förhållandena.  

Observatörerna observerade utifrån urvalsgruppen, vilka strategier 

sjuksköterskan/sjuksköterskestudenterna använde i undervisningen, vad de undervisade om, 

vilket kroppsspråk som användes och hur patienterna agerade vid undervisningen. Dessa olika 

moment observerades på PMTCT 6 gånger, CTC 12 gånger och mobila teamet 5 gånger. Vid 

varje undervisningstillfälle frågades sjusköterska eller sjuksköterskestudenten om 

observatörerna fick delta i undervisning och observatörerna förklarade syftet med 

observationen. På grund av språksvårigheter kunde observatörerna inte fråga patienterna om 

patienterna ville delta i observationen utan den undervisade sjuksköterskan fick istället fråga 

patienterna. Längden på observationstillfällena varierade utifrån patientens behov av 

undervisning och antal patienter. Vid undervisning av en patient var det ungefär 15 minuter 

medan vid undervisning av patientgrupper pågick lektionen i ungefär 90 minuter. 

Observatörerna hade anteckningsblock och noterade observationerna utifrån bilagorna. Frågor 

utifrån bilaga 2 ställdes för att komplettera observationerna. Observatörerna gjorde separata 

anteckningar. Enligt Fangen (2005) är det bra att göra separata anteckningar då man lägger 

märke till olika saker i en observationsstudie. Därför valde observatörerna att göra separata 

anteckningar och därefter bearbeta materialet tillsammans.  

Vid insamlandet av data noterade störande moment på CTC av båda observatörerna. Exempel 

på störande moment som noterades är att vårdpersonalen gick in och ut ur salen, kvinnor som 

ammade barn vid undervisningen och högljudd aktivitet utanför. 

 

Granskade observationer på CTC 12 stycken 

Manliga/kvinnliga sjusköterskor som 

undervisade 

3 män / 7 kvinnor 

Antalet störande moment som påverkar 

undervisningen under alla observationer. 

Ungefär 90 störande moment. 
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4.3     Analys av deltagande observation 

Analysen av observationerna påbörjades parallellt med att data samlades in. Efter varje 

avslutad observationstillfälle gjordes mer omfattande separata anteckningar av de två 

observatörerna med hjälp av det som observatörerna memorerat och de anteckningar som 

gjordes under observationen. Tankar och reflektioner skrevs också ner. Anteckningar från 

båda observatörerna kategoriserades separat utifrån gemensamma egenskaper. Till exempel 

de material som handlade om strategier eller vad undervisningen innehöll. Efter den första 

analysen samlades ny data in som analyserades och kategoriserades in i samma kategorier 

som i den första analysen. På samma sätt kategoriserades all ny data. Nya kategorier kunde 

uppstå beroende på vad som hade observerats. Efter avslutade observationer analyserade 

observatörerna all data tillsammans och jämförde materialet. Icke användbar data uteslöts och 

det användbara bearbetades in i nya kategorier. Kategorierna valdes ut beroende på de 

gemensamma egenskaper materialet hade. Kategorierna är: 

1. Strategier i undervisningen 

2. Verksamheter för undervisningen 

3. Könsperspektiv på undervisningen 

4. Undervisningen innehåll 

5. Svårigheter i undervisningen 

 

5      Etiska aspekter 

 Vid observation och vetenskapliga studier i fält krävs det enligt Vetenskapsrådet (2002) att 

observatören är medveten om de negativa konsekvenser som kan uppstå för berörda 

medverkade i studien. Detta vill säga att deltagarna inte får utsättas för skada, förödmjukelse 

eller kränkning. Enligt de forskningsetiska principerna är syftet att ge normer för förhållandet 

mellan observatörerna och deltagarna. Observatören skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan och när som helst avbryta medverkandet. Uppgifter om 

alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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Observatörerna har även tagit hänsyn till andra etiska aspekter såsom att observatörerna 

befinner sig i ett land med en annan kultur. Deras sätt att arbeta ska respekteras även om det 

skiljer sig i arbetssättet mellan Sverige och Tanzania. Innan observationsstudien gjordes, 

informerade observatörerna de sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som deltog i studien 

om studiens syfte och att de frivilligt deltog i studien och att de när som helst kan avbryta 

deltagandet. Vid varje observationstillfälle frågades sjuksköterskan/sjuksköterskestudenterna 

om de ville delta i studien. Eftersom patienterna enbart talade swahili eller de lokala 

stamspråken fick sjuksköterskan/sjuksköterskestudenterna istället fråga patienterna om vi fick 

observera undervisningen. Deltagarna blev även informerade om observatörernas 

tystnadsplikt. Observatörerna informerade även sjukhusets Matron om syftet med 

observationsstudien och fick hennes godkännande muntligt. 

 

6 Teoretisk referensram 

Det finns olika syn på pedagogikens utformning. Olika pedagogiska perspektiv finns utifrån 

olika teoretiker som till exempel behaviorism, humanism, livsvärlden och problembaserad 

lärande. 

 

Det behavioristiska perspektivet handlar om människors och djurs beteende som styrs av yttre 

stimuli och belöningar, menar Skinner (1947). Skinner var den främste företrädaren för 

behaviorismen och använde sig av ett så kallat ”terminalbeteende”, det vill säga beteenden 

som skulle uppnås genom ren betingning. Djurförsök gjordes på hungriga duvor i en bur vars 

beteende blev förstärka vid vissa handlingar som resulterade i mat. I det behavioristiska 

perspektivet handlar det alltså om läraren som styr och som identifierar vad den studerade 

skall uppnå och kunna. Skinner (1968) menade att studenten får sin kunskap från läraren. 

Läraren spelar en aktiv roll där han eller hon vidarebefordrar sina kunskaper och delar med 

sig av sina erfarenheter. Trots upprepande former såsom kontrollfrågor vid undervisningen är 

lärandet passivt eftersom det är läraren som har gett kunskapen och eleven tagit emot 

lärandet. Enligt Skinner är eleven beroende av läraren och osjälvständig och läraren är 

auktoritativ och kontrollerande. 

 

Enligt Teoretikern Maslow (1970) handlar humanism om människans kraft och förmåga att 

styra sig själv och ta ansvar för sin egen utveckling. Enligt Maslow strävar människan 
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ständigt efter att tillfredställa olika behov. Målet för lärande är självförverkligande och 

drivkraften läggs på människans förmåga att göra olika val. Önskan att veta och förstå, anser 

Maslow, vara viktigt i lärandet. Individen reglerar själv sitt lärande. Läraren skall vara en 

vägledare till kunskap, genom att leda till böcker och sättet att arbeta, det vill säga, läraren ska 

lära eleven att lösa sina egna uppgifter (Maslow, 1970). Zalenski och Raspa (2006) tar upp 

Maslows behovstrappa som är en modell som förklarar människans behov och 

motivation. Det första steget i Maslows behovstrappa är det fysiologiska steget och 

innefattar bland annat behoven av mat, sömn, vätska och sex. Det andra steget är det trygghet 

som innefattar bland annat säkerhet, stabilitet och frihet från rädsla. Det tredje är steget 

handlar om kärlek och gemenskap och det fjärde handlar om självförtroende, att personen 

lyckas åstadkomma saker. Det sista steget är självutvecklande och innebär att personen hittar 

mening med sitt liv. 

 

Omvårdnadspedagogen, Friberg (2005) fokuserade på livsvärldsperspektivet där hon menar 

att livsvärlden bygger på förståelsen av vardagslivet och det stöd som människan behöver i 

sin sociala integrationsprocess. Livsvärlden är den värld som vi alltid lever i tillsammans med 

andra människor. I livsvärlden kan vi tillsammans kommunicera och skapa en social värld. 

Med det menas att de lärande förstås och möts utifrån det vardagssammanhang där han eller 

hon lever och verkar. Det är viktigt att man framhåller den lärandes erfarenheter och förmåga 

att göra val och möjliggöra den lärandes lärande. 

 

Hallet (1997) beskriver förespråkaren för problembaserad lärande (PBL), Dewey, som 

myntade uttrycket ”learning by doing”. Detta uttryck beskriver att när studenten gör något kan 

han eller hon förstå dess mening. Utifrån detta perspektiv utformades problembaserad 

lärande. Grundperspektivet är att eleverna själva får ta ansvar för kunskapsinhämtandet. 

Studenterna arbetar i grupper där de tillsammans söker vetande utifrån olika problem och 

redogöra för uppfattningar och lösningar som de själva kommit fram till. Läraren fungerar 

endast som handledare och finns tillgänglig så att gruppen håller sig på rätt spår i lärandet. 
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7      Resultat 

7.1     Strategier i undervisningen 

Den vanligaste strategin som sjuksköterskan använde i sin pedagogiska funktion i det 

preventiva HIV/AIDS arbetet på Nkinga Mission Hospital var envägskommunikation då 

sjuksköterskan gav muntlig undervisning och patienterna tog emot information. Denna 

strategi användes på PMTCT, CTC och på mobila teamet.  Strategin användes både när 

sjuksköterskan undervisade en patient och flera patienter i grupp. Sjuksköterskorna ansåg att 

muntlig undervisning fungerar bäst mellan sjuksköterska och en patient. I undervisningen 

använde sjuksköterskan ofta kroppsspråket för att betona något som var särskilt viktigt. Ett 

exempel är att sjuksköterskan höll upp fingrarna när hon räknade upp olika symptom, ändrade 

tonläge och pratade tydligt. 

 I envägskommunikationen använde sjuksköterskan andra strategier som till exempel 

strukturerad undervisning där sjuksköterskan använde sig av olika undervisningsmoduler och 

litteratur. Sättet som undervisningen skedde på var att sjuksköterskan pratade efter de 

färdigskrivna modulerna vid undervisningen och patienten lyssnade. Enligt sjuksköterskorna 

är det viktigt att strukturera undervisningen så att alla sjuksköterskor ger samma information 

till patienterna. 

 En annan strategi som användes i envägskommunikationen var kontrollfrågor då 

sjuksköterskan ställde frågor till patienten för att säkerställa att patienten har förstått den 

information hon har gett. Patientens svar på kontrollfrågorna bestod av upprepningar av vad 

sjuksköterskan hade undervisat om. Kontrollfrågor användes enbart vid undervisning av en 

patient.  

ABC-modellen var också en strategi som användes både i envägskommunikationen och vid 

diskussioner på mobila teamet. ABC-modellen användes som en instruktion där budskapet var 

enligt sjuksköterskorna att invånarna skulle anpassa sig efter modellen för att minimera 

smittorisken både för sig själv och andra. Enligt ABC-modellen ska invånarna senarelägga sin 

sexuella debut, vara monogama och att alltid använda kondomer. 

Diskussioner användes som en strategi på mobila teamet och sparsamt på CTC men på 

PMTCT förekom endast kontrollfrågor. På mobila teamet användes diskussioner i grupper 

indelade i kön, det vill säga att män och kvinnor diskuterade åtskilt. Sjuksköterskan använde 
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envägskommunikation för att informera om HIV/AIDS och därefter kunde diskussioner 

uppstå utifrån det sjuksköterskan har undervisat om.  

 I undervisningen på CTC och Mobila teamet användes även bilder som en strategi för att 

tydliggöra den information som gav. Dock användes denna strategi sparsamt eftersom den 

endast förekom två gånger av alla observationer. Strategin användes i samband med nutrition, 

en bild på tallriksmodellen. Enligt sjuksköterskorna var videofilmer den bästa strategin vid 

större grupper men kunde inte användas på grund av resurserna, såsom ekonomi och el inte 

räckte till.  

 
 
 
7.2 Verksamheter för undervisningen 

7.2.1   Undervisning på PMTCT 

PMTCT är en del av mödravårdsavdelningen på Nkinga Mission Hospital. Deras uppgift var 

att erbjuda alla gravida kvinnor och nyblivna mammor att gratis HIV-testa sig. 

Sjuksköterskan gav information om HIV-testning till kvinnorna, varför testet behöver göras 

och vad de olika resultaten innebär. Undervisningen var strukturerad efter denna mall: 

(Kohi & Portillo, s.9, 2007) 
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 Precis som mallen visar gav sjuksköterskan allmän undervisning till alla kvinnor. Därefter 

fick varje kvinna HIV-testa sig. Testet gjordes genom kapillärt blodprov och flera kvinnor 

testades samtidigt i samma rum. Sjuksköterskan använde varken handskar eller handsprit. När 

testet hade gjorts fick kvinnorna lämna rummet och vänta på resultatet. Resultatet gavs enskilt 

till varje kvinna. Kvinnor med negativt resultat fick undervisning om hur de ska undvika att 

bli smittade och kvinnorna med positivt resultat blev informerade om varför ett nytt test 

behöver göras. Visade testet positivt igen för HIV gav sjuksköterskan den kvinnliga patienten 

enskild undervisning om HIV/AIDS. Patienten och sjuksköterskan satt på varsin sida om ett 

bord. Undervisningsstrategin var att sjuksköterskan undervisade om resultatet och innebörden 

av HIV/AIDS och patienten lyssnade på vad sjuksköterskan undervisade om. Sjuksköterskan 

använde kroppsspråk för att förtydliga vissa delar av undervisningen. Sjuksköterskan frågade 

även den kvinnliga patienten om hon vill amma sitt barn eller inte, och därefter informerade 

sjuksköterskan om fördelar och nackdelar med amning om man är HIV-positiv. De HIV-

positiva kvinnorna uppmuntrades att hämta sina män så att dessa också kunde HIV-testas och 

de flesta män var villiga att testa sig. Patienterna på PMTCT fick även undervisning om de 

bromsmediciner som de skulle ta. Det fanns två olika bromsmediciner som patienterna fick 

kostnadsfritt, AZT och Nevirapine. Undervisning av bromsmedicinerna skedde genom att 

sjuksköterskan delgav patienten muntlig information om hur medicinerna ska administreras. 

Sjuksköterskan dubbelkollade sedan att patienten hade tagit till sig undervisningen genom att 

ställa frågor om administrationen av bromsmedicinerna. Dessutom skrev sjuksköterskan 

administreringssättet på medicinburken för de kvinnor som kunde läsa. 

 

7.2.2   Undervisning på CTC 

Avdelningen CTC var kliniken för alla HIV-positiva i alla åldrar. För att kunna registrera sig 

på CTC var patienten tvungen att ha ett skriftligt dokument på det positiva HIV-testet, vart 

testet hade tagits eftersom det fanns CTC kliniker i olika byar och städer. Sjuksköterskan 

började med att registrera nysmittade, samt tog reda på patientens anamnes och blodprover 

togs för att fastställa antalet CD4-celler. På CTC hölls även undervisning där alla patienter var 

tvungna att delta i. Miljön av undervisningen var en sal där sjuksköterskan satt på en upphöjd 

kateder och patienterna satt på träpallar framför katedern. Ingen av patienterna hade papper att 

skriva ner vad sjuksköterskan undervisade om utan lyssnade enbart. Enligt sjuksköterskan 

berodde detta på analfabetism. Undervisning på CTC hölls två gånger i veckan av en 
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sjuksköterska. Avböjde patienten till att delta i undervisningen fick han eller hon inga 

bromsmediciner, enligt sjuksköterskan. Undervisningen följde en mall som stod i 

inskrivningsdokumentet och innehöll bland annat basfakta om HIV/AIDS, nutrition, 

familjerådgivning, preventioner, hur man kontaktar kliniken samt biverkningar av olika 

mediciner.  

Undervisningen skedde genom att sjuksköterskan läste ur de 12 modulerna som handlar 

HIV/AIDS och ABC-modellen. Den undervisningsstrategi som användes var 

envägskommunikation där sjuksköterskan delgav muntlig information till patienterna. 

Undervisningen hölls på swahili och olika stamspråk som var lokalt förekommande. Vid två 

av tolv observationer som gjordes på CTC förekom diskussioner mellan patienter och 

sjuksköterska. Diskussionerna handlade allmänt om HIV/AIDS och hur man blir HIV-

smittad. Det var männen som var mest aktiva i undervisningen som både ställde och 

besvarade frågor, medan kvinnorna oftast var tysta och när de blev tillfrågade av 

sjuksköterskan pratade de väldigt tyst. 

Det var mellan 5-15 patienter som deltog i undervisningen och undervisningen varade i 

ungefär nittio minuter. I undervisningsmiljön förekom ingen avskildhet. På CTC hölls 

undervisningen i en sal med öppen dörr. Utanför undervisningssalen skedde högljud 

uppropning av HIV-smittade patienter som skulle registreras och vägas. Patienterna i 

undervisningssalen tittade ofta ut genom dörren för att se vad som pågick utanför. De 

nyinskrivna patienterna anlände genom den öppna dörren för att delta i undervisningen som 

hade pågått en bra stund. Patientena fick direkt sätta sig in i undervisningen utan att 

sjuksköterskan gav en sammanfattning om det som har undervisats om tidigare i lektionen. 

Sjukvårdspersonal kunde komma in i salen för att hämta journaler eller samtala när som helst 

under lektionen med sjuksköterskan som undervisade. Den undervisade sjuksköterskan kunde 

lämna salen för att utföra vissa ärenden och återkomma efter 5-10 minuter. Patienterna 

ändrade fokus från undervisningen till det som hände utanför och var även intresserade om 

vad vårdpersonalen och sjuksköterskan diskuterade om. Detta var några exempel som 

observatörerna uppfattade som störande moment. 

Efter tre undervisningstillfällen fick patienterna göra ett test som bestod av de olika 

undervisningsmomenten som patienten hade deltagit i som till exempel etiologi om 

HIV/AIDS, nutrition, prevention och bromsmediciner. För att klara testet var patienten 

tvungen att få rätt på mer än 60 procent av frågorna, om inte fick patienten göra om testet. 
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Enligt sjuksköterskan fick många patienter bromsmediciner trots att de inte klarade av testet. 

Så länge patienterna visade att de kunde använda medicinerna på rätt sätt gavs mediciner till 

patienterna. 

 

7.2.3   Undervisning i skolan 

Eftersom det inte fanns möjlighet för observation på skolorna ställdes istället frågor till 

sjuksköterskestudenter och lektorer på Nkinga nursing collage samt sjuksköterskor på Nkinga 

Mission hospital. De frågor som ställdes var hur HIV/AIDS undervisningen ser ut i skolorna? 

Vilka strategier som används i undervisningen? Vem det är som undervisar om HIV/AIDS, 

lärare eller vårdpersonal? Även vad undervisningen innehåller? 

Enligt lektorerna är det både sjuksköterskor och lärare från skolorna som undervisar om 

HIV/AIDS. Läraren som undervisar har under sin lärarutbildning fått undervisning om 

sjukdomen. Sjuksköterskor åkte runt i skolor och undervisade om HIV/AIDS. 

Undervisningsstrategin i skolorna var enligt sjuksköterskorna envägskommunikation. 

Sjuksköterskan berättar om HIV/AIDS och eleverna lyssnar på sjuksköterskan och för 

anteckningar. Enligt sjuksköterskorna används i envägskommunikationen en strukturerad 

strategi där samma moduler som används på sjukhuset används även i skolorna. 

Undervisningen innehöll bland annat HIV/AIDS etiologin, nutrition och preventioner som till 

exempel kondomanvändandet. Även hjälpmedel såsom rollspel, videofilmer och 

affischer/bildspel ingick i undervisningen. Bilder och videofilmer kunde visas om hur viruset 

tar sig in i cellerna och även hur olika symptom ser ut. Även bilder på kondomer visades. 

Enligt sjuksköterskan är diskussioner viktigt i skolorna och gruppering mellan könen 

förekommer inte i undervisningen. Sjuksköterskan uttryckte följande:  

”It is very important for students to learn how to talk about HIV/AIDS. When they talk they can change their 

attitudes and see the diseases as a part of life. That there is no shame in being sick.” 

På Nkinga Nusing College användes även problembaserad lärande i undervisningen. Enligt 

studenterna var strategin bra eftersom studenterna kunde söka efter information själva och 

diskutera i grupper tillsammans. Enligt studenterna lärde dem sig mycket av varandra utifrån 

diskussionerna. 
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7.2.4   Mobila teamets undervisning 

Mobila teamet bestod av minst två sjuksköterskor. En manlig sjuksköterska och en kvinnlig 

sjuksköterska. Ibland deltog även högst fyra sjukskötersköterskesudenter för endast 

observation. Mobila teamet åkte ut till olika byar och undervisade om HIV/AIDS. Miljön där 

undervisningen skedde var utomhus i skuggan av mangoträd. Undervisningen var 

strukturerad, då den leddes av två lärare, en manlig och en kvinnlig. Den manliga 

sjuksköterskan undervisade männen och den kvinnliga sjuksköterskan kvinnorna. 

Sjuksköterskan förklarade varför de delade in patienterna efter kön: 

 

”In our culture it is not allowed for men and women to talk about sex and reproduction with each other. Of 

course they can talk among the family but not with people outside the family.” 

 

Olika strategier användes i undervisningen. Envägskommunikation var en strategi. 

Sjuksköterskan satt oftast på marken bland patienterna och undervisade om HIV/AIDS och 

prevention. Hon kunde även stå upp och undervisa medan patienterna satt på marken och 

lyssnade på sjuksköterskan.  En annan strategi var att sjuksköterskan använde bilder för att 

underlätta undervisningen. Bilderna bestod av nutrition, olika symtom och hur viruset tar sig 

in i cellerna. Patienterna verkade mer intresserade vid bilduppvisningen och ställde även 

frågor. På så sätt uppstod även diskussioner. Enligt sjuksköterskan handlade diskussionerna 

om hur viktigt det är att få i sig näring, att det är viktigt att HIV-testa sig och även ta kontakt 

med vården om misstanke av HIV finns till exempel om kvinnorna och männen upptäcker 

symtom. Utbildningen skiljde sig inte mellan män och kvinnor, men vid diskussionen kunde 

olika ämnen komma upp i samband med HIV/AIDS som till exempel sprit och droger bland 

männen och familjen hos kvinnorna.  

 

Enligt ansvarig sjuksköterska hade undervisningen av mobila teamet bidragit till positiva 

effekter. 

”Condoms are now used more by the people of the village. The sexual violence has decreased and the men are 

more faithful to their wives. The people in villages are more comfortable talking about the disease and the shame 

of being sick has been reduced.” 
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7.3     Könsperspektiv på undervisningen 

Sjuksköterskorna påpekade att män är mindre villiga att HIV-testa sig än kvinnor. Enligt 

sjuksköterskan var detta på grund av att i den rådande kulturen har män mer makt än kvinnor 

och att de har olika social status. Männen är rädda för att bli diskriminerade och isolerade om 

det visar sig att de eller någon av deras familjemedlemmar är smittade, därför väljer de hellre 

att leva i ovisshet.  

”In our culture, men have more power than women. The men are more afraid about being infected and less likely 

to test for HIV. So they can forbid their women to test themselves, because of the discrimination.” 

Under observationen av mobila teamet ställde sjuksköterskorna egna frågor till män och 

kvinnor i byarna för att få reda på förändringar av attityder och beteende angående 

HIV/AIDS.  Frågorna var på swahili och enligt sjuksköterskan var frågorna: 

Fråga 1: Kan du beskriva det mest betydelsefulla information ni har fått av undervisarna?  

Fråga 2: Har informationen på något sätt ändrat hur din familj ser på sexuella relationer? 

Enligt sjuksköterskorna var kvinnornas svar på frågorna att de hade fått en bättre kunskap om 

hur man skyddar sig med kondom och hur HIV-testning går till. De har även lärt sig att känna 

igen symtomen för att söka vård. De ansåg även att deras förhållande hade blivit bättre och 

mer monogama. De flesta kvinnor upplevde ingen skam angående HIV/AIDS och genom 

detta ökade användningen av bromsmediciner. Kunskapen om hur HIV/AIDS smittar hade 

minskat rädslan att själv bli smittad när man hjälper andra AIDS-smittade.  

Svaren av männens frågor var enligt sjuksköterskan att männen blev mer trogna inom 

äktenskapet för att inte bli smittad av tillfälliga sexuella kontakter. De förespråkade att HIV-

testa både sig själv och kvinnan innan bröllopet. Även männen såg positivt på den ökade 

kunskapen om HIV och hur man ska vårda redan smittade. De pratade även om mindre 

konsumtion av alkohol och droger för att undvika utomäktenskapliga kontakter.  
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7.4     Undervisningens innehåll 

Sjuksköterskan började undervisningen med att berätta hur man definierar HIV/AIDS, hur 

viruset tar sig in i cellerna och om olika smittvägar. Sjuksköterskan undervisade även om 

olika symptom som delades in i två grupper, tidiga och senare symptom. Tidiga symptom var 

bland annat hosta och feber, och senare symptom var bland annat hudinfektioner. 

Undervisning om symtomen ansågs vara viktigt för att patienten skulle kunna söka vård i tid. 

Sjuksköterskan lärde även ut om olika preventionsmetoder såsom kondomer och hur man ska 

handskas med vassa föremål och nålar. I samband med preventionsmetoder gavs även 

information om hur smittan förs vidare. En stor vikt lades på nutrition då sjuksköterskan 

påpekade vikten av att äta kaloririk mat. Till hjälp hade sjuksköterskan en bild på 

tallriksmodellen som hon höll upp för patienterna. Många sjuksköterskor påpekade att 

majoriteten av patienterna var fattiga och inte hade tillgång till kaloririk mat.  

Bromsmediciner var också något som sjuksköterskan informerade om, hur de skulle 

administreras och biverkningar av medicinerna. Detta var viktigt på CTC då patienterna redan 

var smittade. Stor vikt lades på biverkningar för att patienten skulle uppsöka sjukhuset ifall 

biverkningarna uppstod och då ändra dosen av bromsmedicinerna. Även information om vad 

som händer om man tar för många tabletter eller glömmer att ta sin tablett. Sjuksköterskan 

informerade även om att det finns möjlighet att få familjerådgivning och vad de kunde få för 

hjälp där, om till exempel att få gratis kondomer.  

 

7.5     Svårigheter i undervisningen    

 

Många sjuksköterskor påpekade hur fattigt det är i Nkinga. Enligt sjuksköterskorna prioriterar 

många  mat framför sjukvård. Både att HIV-testa sig och bromsmediciner är gratis på 

sjukhuset. Dock ansågs resan till sjukhuset och väntetider på sjukhuset som ett ekonomiskt 

bortfall. Många patienter bodde långt från sjukhuset och hade därför svårt att ta sig till 

sjukhuset till fots. Ekonomin hindrade vissa delar av undervisningen såsom begränsad tillgång 

till utrustning och personal. Att patienterna själva skulle söka efter information om HIV/AIDS 

var inte heller möjligt eftersom ekonomin inte räckte till litteratur. Detta berodde även på att 

majoriteten av patienterna var analfabeter. Videofilmer ansågs av många sjuksköterskor vara 

ett mycket bra sätt att undervisa grupper på, men på grund av de ekonomiska 
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omständigheterna och att el inte alltid var tillgänglig tvingades sjuksköterskorna begränsa sig 

till muntlig undervisning. 

 

På sjukhuset uppgav flertalet sjuksköterskor att patienter ofta sökte sig till traditionella 

häxdoktorer för att få behandling mot HIV/AIDS.  

 

”The patient thinks that they have been cursed by evil spirits. And instead of coming to the hospital they rather 

go to the witchdoctors for curing. When the cure that the witchdoctors have given doesn’t work, the patients 

come to the hospital. This complicates the education for the HIV since the patients believe in spirits and not in 

viruses.”  

 

Patienterna hade svårt att ta till sig den medicinska förklaringen av sjukdomen och insisterade 

på den behandling som häxdoktorerna hade gett för att ta bort de onda andarna. Enligt 

sjuksköterskan kunde den behandling som häxdoktorerna gav vara att ha samlag med en 

oskuld.  

 

Religionen hade stort inflytande på all verksamhet på sjukhuset. Både patienter och 

vårdpersonal var djupt troende. Vårdpersonalen hade morgonböner tillsammans med 

sjukhusprästen varje morgon innan arbetet började. Det var vanligt att sjukvårdpersonalen var 

med i kyrkokören och uppträdde varje söndag i kyrkan. Många patienter bad flera gånger om 

dagen att Gud skulle hela dem från HIV/AIDS.  

 

 

8      Diskussion  

8.1     Metoddiskussion 

Observationsstudien planerades innan avresa då sjuksköterskor och patienter skulle 

observeras, vilka strategier sjuksköterskan använder i sin pedagogiska funktion. Även om 

sjuksköterskan använder hjälpmedel i sin undervisning, kroppsspråk och vad undervisningen 

innehåller. Observatörerna tyckte att det var en risk med en observationsstudie eftersom enligt 

de etiska aspekterna kunde informanterna välja att inte medverka i studien. 

Under observationsstudien korrigerades undersökningsgrupperna utifrån de faktiska 

förhållandena. Sjuksköterskestudenterna undervisade utan handledare, därför valdes även dem 

att observeras. Eftersom det förekom andra språk i undervisningen såsom swahili och andra 

stamspråk blev det osäkert för observatörerna om datainsamlingen stämde med 
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observationerna. Därför valdes även frågor som skulle ställas till informanterna såsom vilka 

strategier sjuksköterskan ansåg sig använda i undervisningen. Hur undervisningen ser ut i 

skolorna och hur sjuksköterskan ger information om skyddat sex. Även vad sjuksköterskan 

tyckte var viktigt för patienterna att lära sig. Frågorna gav observatörerna en djupare 

förståelse hur sjuksköterskorna såg på sin roll i undervisningen. Nackdelen med frågorna kan 

vara att både frågor och svar kan misstolkas eftersom språksvårigheter uppstod även mellan 

informanter och observatörer. Frågorna ställdes på engelska eftersom merparten av 

vårdpersonalen kunde lite engelska. Informanterna kunde inte alltid förstå frågorna vilket 

gjorde att observatörerna fick omformulera tills informanterna förstod vad som menades med 

frågorna. Även observatörerna hade problem ibland att förstå svaren och informanterna fick 

utveckla sina svar för att undvika missförstånd. 

 

Urvalsgruppen som valdes var stor, det vill säga alla män och kvinnor i åldrarna 20-35 år 

observerades i alla verksamheter. Vi hade ingen möjlighet att ha en mer specifik urvalsgrupp 

som till exempel bara män eller en snävare åldersgrupp. Orsaken var att de flesta patienterna 

var i denna åldersgrupp. I undervisningstillfällena varierade antalet patienter och 

könsfördelningen. I många lektioner var patientantalet lågt i början men under lektionens 

gång anlände fler och fler patienter. Även antalet män och kvinnor varierade stort. 

Sammanlagt gjordes 23 observationer. Ytterligare observationer hade kanske påverkat 

resultatet, men vi anser att vi har gjort tillräckligt många eftersom under alla våra 

observationer var variationerna små. 

 

Skolundervisning var något som vi inte hade möjlighet att observera eftersom HIV/AIDS 

undervisningen inte pågick under tiden vi var på Nkinga. För att få information om hur det ser 

ut i skolorna ställdes frågor till sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och lektorer på Nkinga 

Nursing College. Eftersom vi inte observerade i skolan är det inte säkert att det faktiskt ser ut 

så i skolorna som informanterna beskrev eftersom vi inte kunde förstärka beskrivningen med 

observationer.   

 

Observationsstudien påverkades av flera faktorer. Vi försökte att förhålla oss så neutrala som 

möjligt i våra observationer men trots det uppstod problem som kan ha påverkat resultatet. Vi 

hade svårt att förhålla oss som neutrala observatörer eftersom vi betraktades som ett 

annorlunda inslag i sjukhusmiljön av patienter och anhöriga. Ibland kändes det som att vi blev 

mer observerade än fungerade som observatörer. Som tidigare nämnts bör en observatör har 
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en roll som hon eller han är trygg i och ha en roll som inte påverkar observationen. När 

sjuksköterskan lämnade undervisningssalen på CTC tittade patienterna på oss och även under 

undervisningen kunde patienterna titta medan vi förde anteckningar av observationen. Det var 

svårt att undvika en roll som inte påverkar informanterna. Vi var ett annorlunda inslag för 

informanterna men samtidigt var miljön och kulturen annorlunda för oss också. Skillnaden 

mellan Sverige och Tanzania är stora som till exempel språk, kultur och miljö och sociala 

faktorer. Vår upplevelse kan ha påverkat observationen eftersom vi kan ha feltolkat vissa 

observationer på grund av kulturella skillnader.  

 

 Vi tyckte att det förekom störande moment vid de undervisningsstillfällena som 

observerades. Dessa störande moment påverkade observationen då både patienter och 

vårdpersonal gick in och ut ur rummet där undervisningen hölls. Vi påverkades också av de 

störande momenten eftersom vi ibland kunde lägga vår fokus mer på de störande momenten 

än på undervisningen.  På grund av kulturella skillnader kan vi även under störande 

momenten ha misstolkat vissa moment som vi ansåg störande som kanske är vanligt 

förekommande i kulturen. Det kan vara till exempel att undervisningen hölls väldigt öppet där 

andra vård personal kunde komma fritt och prata med sjuksköterskan som undervisade och 

även att nya patienter kom in till pågående undervisning. 

 

 Eftersom vi analyserade materialet samtidigt som datainsamlingen gjordes efter varje 

observation kan detta ha påverkat resultatet och gjort den enkelspårig. Viktigt material i 

tidigare analyser kan ha uteslutits. Även våra egna tankar och reflektioner kring 

observationerna kan ha påverkat analysen, som till exempel hur materialet översattes från 

engelska till svenska eller hur vi tolkade citaten och svaren av frågorna som ställdes. 

Kategorierna valdes utifrån våra frågeställningar. Förutom kategorin som handlar om olika 

strategier tycker vi att det är viktigt att ha med kategorierna, undervisning i olika 

verksamheter, hur män och kvinnor ser på undervisningen och de svårigheter som påverkar 

undervisningen. Eftersom de beskriver hur de faktiska förhållanden ser ut i Nkinga och hur de 

påverkar undervisningen och val av strategier.                                                    

 

Vi anser att den deduktiva metoden var en lämplig metod eftersom vi inte hade någon 

kunskap om hur undervisningen såg ut på Nkinga. Däremot hade vi förkunskaper om olika 

undervisningsstrategier som används i västvärlden och olika pedagogiska perspektiv som 

behandlar olika undervisningsstrategier som till exempel behaviorism, humanism, livsvärden 
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och PBL. Genom att använda oss av våra förkunskaper kunde vi jämföra vilka av dessa 

förkunskaper som passade bäst in på undervisningsstrategierna som användes på Nkinga 

Mission Hospital. 

 

Trots att det uppstod flera komplikationer med observationsstudien tycker vi att det var en 

lämplig metod att använda sig av eftersom vi fick möjligheten att observera hur 

undervisningen ser ut på Nkinga Mission Hospital. Med en observationsstudie kunde vi välja 

vad vi ville fokusera på inom ramarna för studien. Vi märkte att observera och ställa frågor 

har en stor betydelse i datainsamlingen än att bara ställa frågor så som det förekom om 

skolundervisningen. Vi kände att vi tappade den djupare förståelsen hur det faktiskt ser ut i 

skolan och blev osäkra av den information vi fick.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 
Enligt resultatet utgick undervisningsstrategin på Nkinga Mission Hospital oftast från en 

envägskommunikation då sjuksköterskan oftast använde sig av muntlig undervisning genom 

att informera patienterna om HIV/AIDS. Denna undervisningsstrategi användes i de olika 

verksamheter som observerades. Envägskommunikation ansågs av många sjuksköterskor som 

den viktigaste strategi på grund av analfabetismen. Denna undervisningsstrategi kan relateras 

till Skinners teori. Skinner menade att eleven får sin kunskap från läraren. Läraren spelar en 

aktiv roll där han eller hon vidarebefordrar sina kunskaper och delar med sig av sina 

erfarenheter (Skinner, 1968).  

 

Inom envägskommunikation förekommer kontrollfrågor, som vi ansåg som en strategi utifrån 

observationerna. Sjuksköterskan använde kontrollfrågor med en patient då patienten fick 

upprepa vad sjuksköterskan hade undervisat om. Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att 

ställa kontrollfrågor för att veta om patienten har förstått innehållet. Även Friberg (2006) tar 

upp kontrollfrågor som en viktig strategi, men kontrollfrågorna ska inte vara upprepning om 

vad sjuksköterskan har undervisat om utan istället ska sjuksköterskan ställa andra frågor till 

patienten för att få denne att tänka i nya och positiva banor. Det kan till exempel vara frågor 

om hur patienten upplever sin sjukdom. På Nkinga mission Hospital användes inte 

kontrollfrågorna i större grupper av patienter eftersom enligt sjuksköterskan upplevde många 

patienter obehag att diskutera i grupp om HIV/AIDS och sex och samlevnad. Även Skinner 

(1968) har åsikter om kontrollfrågor som undervisningsstrategi.  Han menar att trots 
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upprepande former såsom kontrollfrågor vid undervisningen är lärandet passivt eftersom det 

är läraren som har gett kunskapen och eleven tagit emot lärandet. Därför anses kontrollfrågor 

som en envägskommunikation. Enligt Skinner är eleven beroende av läraren och osjälvständig 

och läraren är auktoritativ och kontrollerande (Skinner, 1968). Sjuksköterskorna på Nkinga 

Mission Hospital ansåg också att patienterna var beroende av dem eftersom patienterna inte 

hade möjlighet att söka information själva på grund av analfabetismen och fattigdomen. Enda 

sättet för patienterna att lära sig om HIV/AIDS var att sjuksköterskan skulle fortsätta ge 

undervisningen som en envägskommunikation  

  

Vid frågeställningen om vilka strategier sjuksköterskan kunde använda i undervisningen på 

Nkinga Mission Hospital, ställde de flesta sjuksköterskor sig frågande och såg 

envägskommunikationen som den enda undervisningsstrategin i undervisningen. Resultatet 

visar att i envägskommunikationen fanns olika undervisningsmetoder som vi såg som olika 

strategier. Strategierna var strukturerad undervisning utifrån olika färdigskrivna 

undervisningsmoduler som till exempel ABC-modellen. Även bilder och kontrollfrågor 

användes i envägskommunikationen. Det förekom även diskussioner på mobila teamet som 

kan ses som en ostrukturerad strategi där sjuksköterskan i sin envägskommunikation tillät 

även diskussioner där patienterna fick vara delaktiga i en fri dialog om HIV/AIDS.  

Strategierna kan relateras till Fribergs sex strategier. Friberg (2006) anser att delaktighet och 

dialog är viktiga strategier i undervisningen. Sjuksköterskan undervisar genom att informera, 

planera, strukturera, ge instruktioner och sätta upp mål i undervisningen tillsammans med 

patienten. Genom att ställa kontrollfrågor kan sjuksköterskan stärka fokusen på patientens 

hälsa då patienten får tänka i nya banor. Samtidigt göra patienten mer motiverad till att vilja 

lära sig genom att sjuksköterskan skapar en relation med patienten. Friberg och Hansson 

Scherman (2005) menar att relationen mellan patienten och sjuksköterskan är som en 

terapeutisk allians som kännetecknas av öppenhet och respekt för patientens situation. 

 

På mobila teamet var miljön under träden lugn, där män och kvinnor delades upp. 

Sjuksköterskan höll i en stor del av undervisningen då hon undervisade om innebörden av 

HIV/AIDS. Sjuksköterskan använde sig ibland även av bilder som verkade underlätta 

förståelsen hos patienterna. Patienterna uppträdde engagerade i undervisningen och kunde 

ibland ställa frågor till sjuksköterskan. De blev mer avslappnade vid gruppindelningen och 

diskussioner kunde uppstå. Patienterna hade lättare att prata om sex och samlevnad i 

homogena grupper. I diskussionerna kunde erfarenheter och oliks synsätt på sjukdomen 
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uppstå. Förståelsen av vardagslivet kan knytas till Fribergs livsvärldsperspektiv. Enligt 

Friberg (2005) är livsvärlden den värld vi lever tillsammans i och vi tar del av varandras 

erfarenheter genom kommunikation. 

 

Sjuksköterskor från Nkinga Mission Hospital åkte även ut till skolorna på Nkinga och 

undervisade om HIV/AIDS. Sjuksköterskan använde envägskommunikationen med de olika 

strategierna för att underlätta undervisningen som bland annat diskussioner och bilder. En 

annan strategi som enbart användes i skolan var att studenterna hade möjlighet att söka efter 

information själva. Detta kunde förekomma i form av böcker och problembaserad lärande där 

studenten inte är beroende av läraren som i envägskommunikationen. Üstün (2006) beskriver 

i sin studie Deweys teori hur Dewey lyfter fram PBL som en undervisningsstrategi. Enligt 

Dewey kan studenten inte förvänta sig att lära sig genom att vara en passiv mottagare. Istället 

måste han eller hon agera i sin omgivning och observera konsekvenserna av sitt agerande 

genom att till exempel ställa frågor och föra ett kritiskt resonemang. Att göra studenterna mer 

involverade i undervisningen blir de mer motiverade till att lära sig. PBL undervisningen 

användes inte på Nkinga Mission Hospital. Om sjuksköterskan skulle använda sig av PBL 

tillsammans med patienterna menar då Dewey att patienter och undervisande sjuksköterskor 

kan agera och samtala i grupper om attityder, myter och egna erfarenheter runt HIV/AIDS. 

Detta i kombination med den traditionella undervisningen, det vill säga 

envägskommunikationen. Det är av stor vikt att patienterna får lära sig faktakunskap om 

HIV/AIDS samt att kunna samtala och relatera runt det. Dewey ansåg vidare att den 

undervisande sjuksköterskan bör fungera som handledare och vägleda patienterna att hålla sig 

inom ämnet och komma med svar ifall patienterna kör fast (a.a) 

 

Sjuksköterskan gav mycket information om virusets etiologi om till exempel hur viruset tar 

sig in i värdceller. Eftersom majoriteten av patienterna aldrig hade gått i skolan kunde 

sjuksköterskorna påpeka att det var för mycket avancerat innehåll i undervisningen, därför var 

undervisningsstrategierna på sjukhuset mindre varierande på grund av en utbredd 

analfabetism. Det var även synligt att patienterna inte förstod vissa delar av undervisningen, 

speciellt de patienter som anlände i efterhand, efter registreringen på CTC. Ibland kunde de 

fråga patienten som satt bredvid om vad sjuksköterskan undervisade om och patienten bredvid 

skakade på huvudet att han inte förstod vad som undervisades. Inga frågor ställdes ändå till 

sjuksköterskan. Detta var även tydligt när sjuksköterskan undervisade om tallriksmodellen i 

samband med nutrition. Tallriksmodellen var utformad efter industriländernas standard och 
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innehöll bland annat ärtor och morötter som inte fanns tillgängliga i Nkinga. Enligt Friberg 

(2006) är det viktigt att strukturera och planera undervisningen utifrån patienternas 

kunskapsbehov. Att sjuksköterskan väljer viktig information som är viktigt för patienten att 

lära sig om. 

 

 Patienter som visade positivt HIV-test uppmanades att ta del av den undervisning som fanns 

tillgänglig på CTC för att få påbörja sin bromsmedicinering. Ansvarig sjuksköterska ansåg att 

utan rätt utbildning kunde patienterna inte veta hur de skulle administrera medicinerna rätt. 

Därför gjorde patienterna ett test efter avslutad undervisning för att sjuksköterskan skulle veta 

hur mycket av den kunskap hon hade förmedlat som patienten hade förstått. Hur detta test såg 

ut vet vi inte eller hur hårda de var i rättningen. Enligt sjuksköterskan gavs mediciner till 

patienter ändå eftersom det var en stor del av patienterna som inte klarade av testet och var i 

behov av bromsmedicinering. Enligt Maslow (1970) har människan olika behov och 

drivkraften för att uppfylla dessa behov läggs på människans förmåga att göra olika val och 

anpassa efter självförverkligandet. Enligt observationerna var patienterna svårt sjuka och 

behövde medicinering för sin AIDS-sjukdom. Sjukdomsbilden kan försvåra möjligheterna att 

lära sig, och enligt sjuksköterskan på CTC är det svårt att anpassa bromsmedicinering efter 

patienternas kunskap. Då patienternas behov var mer fokuserade på att underlätta symtom än 

att lära sig om olika preventionsmetoder om smittspridning.  

 

Som tidigare nämnts är Tanzania ett av världens fattigaste länder där största delen av 

befolkningen lever i fattigdom. Barndödligheten är stor och många har inte ens tillgång till 

vatten. 30 procent av befolkningen är analfabeter och majoriteten av dessa lever på 

landsbygden. Utbildningen kommer inte i första hand utan de fysiologiska behoven är de mest 

framträdande. Maslow (1970) beskriver i sin behovstrappa som består av fem steg att 

människans första behov är de fysiologiska. Eftersom undervisning och kunskap ligger på 

toppen av Maslow’s behovstrappa krävs det att de underliggande stegen ska vara uppfyllda. 

Enligt flera sjuksköterskor på Nkinga Mission Hospital saknar majoriteten av patienterna 

både mat, vatten, trygghet och stabilitet. Detta visar att majoriteten av patienterna inte 

uppfyller behovstrappan. Enligt Maslow måste de underliggande stegen vara uppfyllda innan 

det kan fokusera på utbildning eftersom patienterna annars har svårt att ta till sig kunskapen 

som läraren förmedlar. Kan detta vara en anledning till att trots stora anti-HIV kampanjer går 

kunskapen inte in utan många nya personer blir smittade? 
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9 Slutsats och vidare forskning 

Under arbetet med denna uppsats fick författarna uppleva hur undervisningen ser ut på 

Nkinga Mission Hospital som ligger på den tanzanianska landsbyggden. Observationsstudien 

visar att pedagogik prioriteras i det preventiva HIV/AIDS arbetet. Studien visar olika 

pedagogiska strategier som används i undervisningen . Detta bidrog till en djupare förståelse 

av de olika strategier som sjuksköterskan kan använda sig av. 

 

Kulturen i Tanzania skiljde sig från den svenska och författarna  har förhållit så neutrala som 

möjligt.  Eftersom det råder en kulturkrock mellan observatörer och informanter är det svårt 

att komma ifrån fördomar. Därför har det som observerats stärkts av vad sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter har berättat för observatörerna.  

 

Tanzania är ett utav världens fattigaste länder. De länder som har sämst utgångsläge socialt 

och ekonomiskt drabbas värst av HIV. Det är där som det finns sämst möjligheter att häva 

smittspridningen och erbjuda hälso- och sjukvård till smittade och sjuka. Den som saknar 

utbildning och kunskap nås inte lika lätt av information om hur man skyddar sig mot smitta. 

Observationsstudien visar att det finns en undervisning som används för patienter och att 

många patienter har svårt att ta till sig information. Därför tror vi att det är viktigt att man 

forskar vidare om hur sjuksköterskor kan förmedla undervisning till de patienter som har svårt 

att ta till sig information. Vi valde att göra denna observationsstudie eftersom det finns ytterst 

lite forskning om hur preventiva undervisningen ser ut. 

 

Vi skulle vilja gå vidare med är att öka vår kunskap om det preventiva arbetet i Tanzania 

ytterligare. Det hade varit intressant att observera hur andra sjukhus i Tanzania arbetar med 

den preventiva HIV/AIDS undervisningen och att jämföra skillnaden mellan stad och 

landsbygd samt kommunalt och privat sjukhus. Kanske har de löst problemen på andra sätt. 
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    

 

Undersökningsgrupper 

• Sjuksköterska/sjuksköterskor och patient/patienter 

• Sjuksköterskestudenter och patient/patienter 

Det vi observerade var 

• Vilka strategier sjuksköterskan/sjuksköterskestudenten använde i undervisningen av 

patienten om HIV/AIDS? 

• Vilken information ingick i undervisningen om HIV/AIDS? 

• Vilket kroppsspråk användes vid undervisningen? 

• Hur sjuksköterskan/patienten använde kroppsspråket vid undervisningen? 

• Miljön: hur undervisningen hölls 

• Vilka strategier användes vid undervisningen (broschyrer, videofilmer, 

informationsblad med mera)? 
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Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

 

• What kind of strategies or methods do you (the nurse/nursestudent) use when you 

teach the patients about HIV/AIDS? 

• In what places does the education occur? Is it in the school, in church or in the 

hospital? 

• How does the education work/look like in the schools? 

• Who are the educators in the school, is it the teachers? A nurse? 

• In what way do you encourage those who already are infected to educate and inform 

others? 

• How do you give information abour safe sex? 

 

 

 

 

  

 

    

 


