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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Väl undersökta psykometriska egenskaper krävs för att använda ett instrument. 

Instrumentet Reasoning 4 Change (R4C) begreppsvaliditet behöver stärkas. Den kan 

undersökas genom att jämföra det kliniska resonemanget hos extrema grupper vilka kan vara 

fysioterapeutstudenter med beteendemedicinsk inriktning i olika skeden av utbildningen. 

Utifrån den social kognitiva teorin kan fysioterapeutstudenterna ses som en viktig 

omgivningsfaktor för att hjälpa patienter utföra en beteendeförändring.  

Syfte: Att utvärdera begreppsvalididet för bedömningsinstrumentet R4C genom att jämföra 

det kliniska resonemanget med fokus på patienters aktivitetsrelaterade beteende och 

beteendeförändring hos fysioterapeutsstudenter i termin ett och termin sex mätt med 

instrumentet.  

Metod: En beskrivande och jämförande tvärsnittsstudie som utgår från data insamlad ifrån 

flera tillfällen. Totalt deltog 89 termin ett studenter och 47 termin sex studenter. 

Parametriskt oberoende t-test användes för att analysera resultatet.  

Resultat: Termin sex studenterna hade signifikant högre resultat på sju av åtta variabler 

mätt med R4C jämfört med termin ett studenterna, vilket innebar att hypotesen nästan 

fullständigt bekräftades.  

Slutsats: Begreppsvaliditeten kan anses som god för den undersökta populationen. För att 

generalisering till alla fysioterapeutstudenter ska kunna ske behövs vidare forskning.   

Nyckelord: Begreppsvaliditet, beslutsfattning, fysioterapi, kliniskt resonemang, reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Evaluation of psychometric properties are necessary to use an instrument. 

The Reasoning 4 Change (R4C) instrument’s construct validity needs to be strengthened. It 

can be done by comparing the clinical reasoning by extreme groups which can be 

physiotherapy students with a behavioral approach in different stages of the education. From 

the social cognitive theory's perspective, the students can be an important environmental 

factor to help clients’ perform a behavioral-change.  

Aim: To evaluate construct validity for the R4C instrument by comparing the clinical 

reasoning with focus on clients’ activity-related behaviour and behaviour change by 

physiotherapy students in the first and sixth semester measured with the instrument.  

Method: A describing and comparing cross-sectional study with data collected from several 

occasions. A total of 89 first semester students and 47 sixth semester students participated in 

the study. Parametric independent t-test was used to analyse the results.  

Result: Students in the sixth semester had significant higher results on seven out of eight 

variables measured with R4C compared with students in the first semester, that indicate that 

the hypothesis almost is confirmed. 

Conclusion: The construct validity can be considered good for the evaluated population. To 

be able to generalize to all physiotherapy students more studies would be necessary.  

Keywords: Clinical reasoning, construct validity, decision making, physiotherapy, 

reliability. 
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1 BAKGRUND 

Reasoning 4 Change (R4C) är ett instrument som undersöker fysioterapeutstudenters 

kliniska resonemang med fokus på bland annat patienters beteendeförändring. För att kunna 

använda instrumentet krävs undersökning av dess psykometriska egenskaper, det som 

kvarstår är den diskriminativa validiteten som är en del av begreppsvaliditeten. Den 

diskriminativa validiteten kan undersökas genom att jämföra studenter i början och i slutet 

på ett fysioterapeutprogram med beteendemedicinsk inriktning. Ett väl studerat instrument 

skulle kunna ge studenterna möjlighet att utvärdera sitt kliniska resonemang och på så vis bli 

ett bättre stöd i patienters beteendeförändring.  

1.1 Kliniskt resonemang 

Det kliniska resonemanget är enligt Higgs och Jones (2008) en beslutsfattande process som 

olika hälsoprofessioner utför i den kliniska verksamheten. Processen innefattar hur den 

professionelle klinikern tänker och fattar beslut för att ge bästa möjliga vård och behandling i 

det specifika patientmötet. Hur den beslutsfattande processen sker beror på flera olika saker. 

Kunskap är en viktig del som bygger på teorier och forskning men även erfarenheter som 

klinikern i fråga bär med sig. Klinikers reflekterande förmåga har också betydelse för det 

kliniska resonemanget. Att de kan analysera och utvärdera den information de hämtar från 

patienten och dess omgivning. För att sammankoppla den teoretiska kunskapen, 

erfarenheterna, analysen och utvärderingen av informationen krävs att klinikern kan 

identifiera eventuella begränsningar och oväntade fynd i patientmötet. Något som också 

påverkar det kliniska resonemanget är patientens mål och förväntningar (Higgs & Jones, 

2008). 

Jones, Jensen och Edwards (2008) beskriver vikten i att föra det kliniska resonemanget inom 

fysioterapi utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. De menar att sambandet mellan patienters 

fysiska hälsa, dess omgivning och psykosociala faktorer påverkar både hälsa och ohälsa. 

Vidare beskriver de att det kliniska resonemanget innefattar fysioterapeutens analytiska 

förmåga, patienten i sig och samverkan dem i mellan. Den biopsykosociala modellen i det 

kliniska resonemanget är en process där information utifrån observation, fysisk 

undersökning och muntlig kommunikation med patienten ger fysioterapeuten möjlighet att 

ställa en hypotes om vilka problem som kan finnas. Utifrån fysioterapeutens kunskap och 

erfarenheter kan fysioterapeuten identifiera information som hen anser är användbara för att 

kunna gå vidare med en behandling (Jones, Jensen & Edwards, 2008).  

 

Elvén och Dean (2017) beskriver att processen för det kliniska resonemanget påverkas av fyra 
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olika komponenter. Dessa är fysioterapeuten, patienten, beslutsprocessens innehåll och 

omgivningen. Fysioterapeuten för sitt kliniska resonemang utifrån sin kunskap, utbildning 

och erfarenhet. Vidare beskriver författarna att fysioterapeutens individuella förmåga och 

övertygelse har en betydande roll i det kliniska resonemanget. Något som även är viktigt hos 

terapeuten är ur vilket synsätt de ser på patienten för att kunna skapa ett trovärdigt kliniskt 

resonemang. Fysioterapeuten kan se patienten ur ett biomedicinskt synsätt för att undersöka 

vilka biologiska problem som kan finnas.  Patienten kan också ses ur ett biopsykosocialt 

synsätt där även de psykologiska och sociala faktorerna beaktas tillsammans med fysiska. 

Patienten som är den andra komponenten är en viktig källa för information för att kunna gå 

vidare med resonemanget. Faktorer som kan påverka beslutsprocessen handlar om tankar 

och handlingar som leder till vilken undersökning fysioterapeuten gör samt ger en hypotes 

om vad som kan vara bakomliggande faktorer till patientens aktivitetsrelaterade problem. 

Omgivningen som är den sista komponenten, beskriver Elvén och Dean kan påverka det 

kliniska resonemanget. Det kan omfatta till exempel patientens eller fysioterapeutens fysiska 

eller sociala omgivning (Elvén & Dean, 2017).  

1.2 Fysioterapeutstudenters kliniska resonemang 

 

I en studie av Gilliland (2014) undersöktes fysioterapeutsstudenters kliniska resonemang.  

Sex studenter gick de första utbildningsåret på ett fysioterapeutprogram och sex studenter 

gick det tredje utbildningsåret.  För att undersöka detta fick studenterna verbal information 

om ett patientfall från forskaren. Studenterna fick också utföra manuella undersökningar på 

en testperson. Studenterna fick sedan ställa frågor angående patientfallet för att få fram mer 

information för att kunna ställa en hypotes om vad problemet kunde vara och komma fram 

till en behandling. Forskaren dokumenterade studenternas tankeprocess genom att uppmana 

studenterna att tänka högt samt att själva skriva ner tankar som uppstod under tiden. 

Resultatet visade att det fanns skillnader i det kliniska resonemanget hos studenterna. 

Förstaårsstudenterna tenderade till att fokusera sina hypoteser på kroppsstrukturnivå medan 

tredjeårsstudenter fokuserade mer mot medicinska diagnoser. Majoriteten av 

förstaårsstudenterna lyckades inte hitta någon information som tydde på en medicinsk 

diagnos medan alla tredjeårsstudenter hittade all information som pekade mot en sådan 

diagnos. Vidare beskriver Gilliland att tredjeårsstudenterna kunde individualisera 

interventionen i större utsträckning än förstaårsstudenterna (Gilliland, 2014).   

I en annan kvalitativ studie av Gilliland och Wainwright (2017) undersöktes åtta 

fysioterapeutstudenters kliniska resonemang. Studenterna var i slutet på sitt andra år på 

fysioterapeutprogrammet på två olika skolor, varav fyra studenter rekryterades från vardera. 

Alla deltagare fick ett standardiserat patientfall som innehöll en undersökningsdel, 

bedömningsdel och en behandlingsdel. Deltagarna fick träffa en skådespelare som spelade 

den riktiga patienten och detta möte spelades in för analys. Hypoteserna studenterna kom 

fram till utifrån patientens situation fokuserade främst på identifiering av vilken 
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kroppsstruktur som var påverkad.  De strategier som studenterna resonerade kring syftade 

mest till att diagnostisera det primära problemet, samt vilka rörelsemönster som blivit 

påverkade. Författarna hittade också olika mönster hos studenterna för deras resonemang.   

Flertalet studenter använde sin erfarenhet utifrån föreläsningar och klinisk erfarenhet. 

Samtliga studenter resonerade att smärtan patienten uttryckt berodde på biomedicinska 

faktorer som antingen handlade hur smärta utvecklat rörelseproblemet eller hur patientens 

smärtskattning kan sätta målen för interventionen. En student förklarade att 

smärtskattningen kunde guida hen i hur väl interventionen fungerade. Några studenter 

resonerade kring en beteendesyn på patientens problem. De gjorde en bedömning av hur 

patientens reagerade och vilken syn patienten hade på smärtan. Med hänsyn till 

resonemanget om smärta så visade studenterna att de alla gjorde individuella tolkningar 

utifrån samma information (Gilliland & Wainwright, 2017). 

Vidare beskriver Gilliland och Wainwright (2017) att de fanns skillnader mellan de 

deltagande studenternas resonemang. Fem studenter fokuserade sin intervention på 

biomedicinska faktorer medan tre studenter fokuserade på faktorer utifrån patientens 

beteende. Dessa studenters intervention fokuserade på beteenderelaterade rörelsemönster 

och att utbilda patienten samt att förändra dess beteende. Författarna av denna studie 

uttrycker begränsningarna med denna studie där deltagarantalet är litet. Vidare skriver de att 

denna studie inte tagit hänsyn till att utbildningen kan skilja sig på de två olika 

fysioterapeutprogrammen i form av när studenterna haft verksamhetsförlagdutbildning. De 

uttrycker vikten av vidare forskning inom detta område där studierna inkluderar fler 

deltagare och fysioterapeutprogram (Gilliland & Wainwright, 2017). 

I en annan kvalitativ studie av Wainwright, Shepard, Harman och Stephens (2011) beskrivs 

det kliniska resonemanget hos tre nyexaminerade fysioterapeuter och tre fysioterapeuter 

med mer än åtta års erfarenhet. Tre olika teman presenterades i studien som handlade om: 

tidigare professionell erfarenhet, källor för att hämta information samt reflektion. Inom 

professionell erfarenhet noterades akademisk och klinisk erfarenhet. Författarna beskriver 

att samtliga deltagare ofta kom fram till samma kliniska beslut men förde olika 

tankeprocesser utifrån deras erfarenhet för att komma dit. De nyexaminerade 

fysioterapeuterna fokuserade sin tankeprocess på faktabaserad kunskap, förväntat utförande 

av patienten, personliga erfarenheter, reflektion över specifika åtgärder och reflektion över 

professionell erfarenhet. De mer erfarna fysioterapeuterna fokuserade på information från 

journalen, ”protokoll”, observation av patientens rörelsebeteende och problemlösning, 

observation av patientens psykologiska, emotionella och kognitiva förmågor samt reflektion i 

handlingen av patienten (Wainwright et al., 2011).  

1.3 Undersöka kliniskt resonemang 

Arocha och Patel (2008) beskriver att kliniskt resonemang har undersökts på flera olika sätt. 

De beskriver att studier har undersökt detta med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 
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En av de vanligaste kvalitativa metoderna som använts är en typ av att tänka högt protokoll. 

Det innebär att deltagarna oftast fått ett skrivet kliniskt fall med information om en patient i 

form av anamnes och undersökning. Deltagarna uppmanas sedan att berätta vad de tänker 

angående fallet. Undersökarna brukar sedan analysera den kognitiva process som sker och 

jämföra med någon slags modell om kliniskt resonemang. En annan kvalitativ metod är så 

kallade retrospektiva protokoll. De fungerar på liknande sätt som tänka högt protokollen. 

Utöver att endast undersöka den kliniska processen i det angivna fallet försöker denna metod 

även undersöka respondentens uppfattningsförmåga, metakognition och användning av sin 

kunskap. Förklaringsprotokoll är en annan form i hur undersökningen av kliniskt 

resonemang kan ske. Ett sådant protokoll är uppbyggt på fall som förväntas använda 

respondentens arbetsminne först. Sedan tillkommer information som gör att respondenten 

måste använda sitt långtidsminne vilket då ska ge en tolkning av situationen och det kliniska 

resonemanget (Arocha & Patel, 2008).  

Arocha och Patel (2008) beskriver att kvantitativa metoder är något som ofta används för att 

undersöka skillnader mellan grupper. Dessa metoder är ofta uppbyggda utifrån en modell om 

kliniskt resonemang. Data samlas in och jämförs sedan med modellen. Typiskt för sådana 

kvantitativa studier är att respondenten får ett begränsat antal attribut att välja bland som de 

anser har störst påverkan i en given situation, ofta får de även rangordna dessa. Det skulle 

exempelvis kunna vara en fallbeskrivning där en patient inte klarar av att flytta sig från 

rullstol till säng och utifrån informationen om patienten får respondenten värdera alternativ 

som fysiska-, psykologiska- eller sociala faktorer som de anser påverkar situationen mest. 

Attributens värderas och den data som det sedan utmynnar i jämförs sedan med modellen. 

Detta gör att statistiska analyser kan utföras på resultatet (Arocha & Patel, 2008).  

Arocha och Patel (2008) beskriver att det kan vara svårt att generalisera kvalitativa studier 

till större populationer. De menar att kvantitativa metoder med statistiska analyser är studier 

som är designade till att kunna generaliseras.   

1.4 Bedömningsinstrument för kliniskt resonemang 

Det kliniska resonemanget är en viktig del hos fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter i 

utbildning, vilket har gjort att olika verktyg har tagits fram för att bedöma det kliniska 

resonemanget. De verktyg och instrument som finns framtagna är inte standardiserade och 

riktar sig mer på specifika arbetsområden eller kompetenser hos fysioterapeuter (Cristensen, 

Black, Furze et al., 2017). Det nyutvecklade instrument R4C har tagits fram för att uppfylla de 

krav och behov som saknas för att kunna mäta det kliniska resonemanget (Elvén et al., 

2018a).  

Elvén et al (2018b) beskriver instrumentet R4C som det första utvecklade systematiska 

instrumentet som grundar sig på teorier och evidens och syftar till att kunna bedöma 

fysioterapeuter och fysioterapeutstudenters kliniska resonemang för patienters 

aktivitetsrelaterade beteende och beteendeförändring. R4C består av fyra delar (D) som 
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riktar sig in på det kliniska resonemanget sett ur ett biopsykosocialt perspektiv. Dessa delar 

är (D1) fysioterapeuten, (D2) undersökning av patienters besvär, (D3) analys av patientens 

besvär och (D4) behandling/åtgärder baserat på hypotes/bedömning. Framställningen av 

instrumentet är uppbyggt utifrån den teoretiska modellen ”Clinical reasoning focused on 

clients behavior change, with reference to physiotherapists” (CRBC-PT) som fokuserar på 

patienters beteendeförändring sett ur fysioterapeuters kliniska resonemang (Elvén et al, 

2018a).  

Elvén et al (2018b) beskriver att R4C bygger på det kliniska resonemanget och dess process. 

Det innebär hur fysioterapeuter samlar in information från patienten och omgivningen vilket 

leder till en problemidentifiering. Fysioterapeuten gör sedan en analys av ett 

aktivitetsrelaterat beteende som patienten vill förändra och därefter ett val av behandling för 

att stödja en beteendeförändring. Exempelvis får deltagarna i studien olika patientfall där ny 

information tillkommer kontinuerligt. Deltagarna får svara på öppna och slutna frågor som 

poängsätts och kan ge en bild av det kliniska resonemanget (Elvén et al., 2018b). 

För att kunna använda ett nytt instrument är det av viktigt att utvärdera dess validitet och 

reliabilitet (Carter & Lubinsky, 2016). Elvén et al (2018a) lät experter och 

fysioterapeutstudenter svara på R4C vid två tillfällen. Instrumentets test-retest reliabilitet 

s.k. repeterbarhet kunde då undersökas för att se om några skillnader fanns mellan 

testtillfällena. Det visade sig vara en liten skillnad mellan första och andra testtillfället, vilket 

Elvén et al (2018a) beskriver som god repeterbarhet.  

 

Inre överrensstämmelse analyserades på de fem subskalorna i del 1 utifrån resultat från 

fysioterapeuter och studenter. Resultatet av analysen visade på mycket god intern konsistens 

(Elvén et al., 2018a). Interbedömarreliabiliteten har testats genom att 14 fysioterapeuter med 

expertis inom beteendemedicin fick besvara R4C. Reliabiliteten analyserades genom att 

jämföra fysioterapeuternas svar på delarna D2, D3 och D4. Resultatet visade korrelation 

mellan fysioterapeuternas svar även om det fanns individuella skillnader (Elvén et al., 

2018a). 

Innehållsvaliditeten har utvärderats och sammantaget visade att den var god (Elvén et al, 

2018b). Konvergerande validitet som är en del av begreppsvaliditeten har testats för 

instrumentet genom att analysera korrelationen med ett mätinstrument som undersöker 

fysioterapeuters biopsykosociala och biomedicinska inriktning i behandling av patienter med 

smärta. För att testa den konvergerande validiteten analyserades resultatet från domän 1.4, 2 

och 4 och dess korrelation med de två subskalorna i PABS – PT (Pain Attitudes and Beliefs 

Scale for Physiotherapists) var för sig. Resultatet visade en acceptabel konvergerande 

validitet för R4C (Elvén et al., 2018a). Elvén et al. (2018b) beskriver att fler utvärderingar av 

bland annat begreppsvaliditet är att föredra för att kunna dra tillförlitliga slutsatser av 

resultatet från R4C.  
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1.5 Validitet och reliabilitet 

För att veta om ett mätinstrument är tillförlitligt och trovärdigt behövs reliabilitet och 

validitet undersökas. Reliabilitet skildras av Streiner, Norman och Cairney (2015) som 

styrkan hos ett instrument att kunna upprepas vid olika tillfällen, av olika testledare eller 

med liknande tillvägagångssätt och då ge likartade resultat. Vidare förklarar DeVon et al. 

(2007) att reliabilitetsprövning är en utvärdering av ett instruments förmåga att konsekvent 

kunna mäta en bestämd komponent. Det innebär att ett test ska kunna upprepas för samma 

population vid olika tillfällen och ge överensstämmande resultat. Det andra begreppet som är 

validitet beskriver Carter och Lubinsky (2016) undersöker om instrumentet mäter det som 

det är avsett att mäta. Det handlar också om i vilken utsträckning meningsfulla och 

trovärdiga slutsatser kan dras utifrån resultaten från en mätning (Carter & Lubinsky, 2016).  

Enligt Cook och Beckman (2006) så kan validitet beskrivas som graden av evidens och teori 

som stödjer tolkningar av ett testresultat utifrån syftet med ett test. Med andra ord hur 

mycket “bevis” finns det för ett testresultat och vilka slutsatser går att antas utifrån syftet 

testet har. De beskriver att instrument ofta kan beskrivas som valida, vilket de menar är 

felaktigt. Validitet handlar om vilka slutsatser som kan antas från ett instrument i ett 

specifikt sammanhang, inte själva instrumentet i sig. Cook och Beckman skriver att validitet 

traditionellt delas upp i begrepps-, innehålls- och kriterievaliditet. Författarna skriver vidare 

att det nutida tankesättet angående validitet är att alla dessa typer hamnar under 

begreppsvaliditet. Detta grundar sig i resonemanget att resultat från ett instrument endast är 

användbar om de speglar begrepp och att evidens ska stödja detta samband. De skriver 

vidare att innehålls- och kriterievaliditet är källor till evidens som styrker begreppsvaliditeten 

(Cook & Beckman, 2006).  

1.5.1 Begreppsvaliditet 

Streiner, Norman och Cairney (2015) skriver att validiteten fokuserar på att undersöka hur 

en vald population svarar på ett instrument och vilka resultat det ger. Ett instruments 

validitet kan alltså vara olika beroende på vilken population som ska svara på instrumentet. 

Vidare beskriver författarna att validiteten kan beskrivas och undersökas på olika sätt. En del 

av validiteten kan undersökas genom att jämföra två olika populationer som antas få olika 

resultat på det nya instrumentet. Detta kallas för begreppsvaliditet.  

För att undersöka begreppsvaliditeten används ofta en underliggande teori om hur resultatet 

kommer att visa sig utifrån två givna grupper. Detta kan göras genom att jämföra så kallade 

extrema grupper. Det handlar om att exempelvis ställa en hypotes där den ena gruppen 

förmodas få högre resultat på instrumentet jämfört med den andra gruppen. Detta antas då 

den ena gruppen förväntas få högre resultat på instrumentet utifrån exempelvis kunskap 

(Streiner, Norman & Cairney, 2015). En sådan hypotes skulle kunna vara att undersöka 

studenter i början och i slutet på sin fysioterapeututbildning. Det kan antas som en hypotes 

då dessa grupper förmodas ha olika utveckling i viktiga kompetenser inom fysioterapi som 

exempelvis kliniskt resonemang. I en studie av Eland et al (2019) undersöktes just 
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begreppsvaliditeten för instrumentet PABS-PT genom att jämföra extrema grupper. 

Grupperna bestod av kliniskt verksamma fysioterapeuter med olika kompetenser. 

Instrumentet hade en biopsykosocial subskala och en biomedicinsk subskala. De två 

grupperna som användes i studien förväntades ha höga respektive låga resultat på vardera 

subskala och vice versa. Innan studien utfördes ställdes hypoteser för att antingen bekräfta 

eller dementera antagandet om deltagarna (Eland et al., 2019).  

Enligt Gilliland (2014) har studenter i början och slutet på sin utbildning utvecklats olika 

långt i deras kliniska resonemang. Det gör att det kan förväntas att studenter i slutet på 

utbildningen får högre resultat på ett instrument som undersöker det kliniska resonemanget 

än studenter i början av utbildningen. Dessa grupper kan då jämföras för att undersöka 

begreppsvaliditeten. Om hypotesen bekräftas erhålls evidens för det nya instrumentets 

validitet för just den testade populationen. Om syftet sedan är att använda instrumentet på 

en annan population måste en ny validering ske på den specifika populationen. Att 

undersöka begreppsvaliditeten genom att jämföra extrema grupper benämns diskriminativ 

validitet (Streiner, Norman & Cairney, 2015).  

1.6 Fysioterapeututbildning med inriktning mot beteendemedicin 

Det beteendemedicinska synsättet beskriver interaktionen mellan biomedicinska och 

beteenderelaterade komponenter av betydelse för människors hälsa och ohälsa. Människors 

beteende kan påverka funktioner i rörelseapparaten samtidigt som nedsatta funktioner i 

rörelseapparaten kan påverka människors beteende (Denison & Åsenlöf, 2012). För att få en 

förståelse för beteenden och dess bakomliggande mekanismer analyseras samspelet mellan 

bio-psyko-sociala faktorer. De beteendemedicinska behandlingsåtgärderna omfattar att 

initiera, genomföra eller bibehålla beteenden som främjar hälsa (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Beteendemedicin är ett brett begrepp som består utav bio-psyko-sociala delar som 

samarbetar med varandra för att få en förståelse för hur ett beteende är i relation till hälsa 

och sjukdom i en beteendeförändring. Det vanligaste är att fysioterapeuten integrerar sitt 

kliniska resonemang genom att se klienten ur ett bio-psyko-socialt synsätt. De biologiska, 

psykologiska och de sociala delarna ses som bestämmande faktorer, vad som kan påverka 

beteendet och dess problem (Jones, Jensen och Edwards, 2008). Fritz et al. (2018) har i en 

studie visat att fysioterapeuter som använder ett beteendemedicinskt tankesätt beaktar de 

biologiska, psykologiska och sociala faktorerna för att identifiera klientens beteende vilket 

ger ett bredare informationsunderlag att arbeta med. Fritz et al, (2018) beskriver att det har 

visat sig att de fysioterapeuterna utan beteendemedicinsk kompetens inte samlar in 

tillräckligt med information för att kunna få en helhetsbild av patientens problem, detta på 

grund utav att de endast undersöker patienterna ur ett biomedicinskt synsätt.  

Mälardalens högskola har en beteendemedicinsk inriktning inom fysioterapi. Det innebär att 

studenterna får kunskap om hur biomedicinska, psykosociala och omgivningsfaktorer 

interagerar vid hälsa och ohälsa och på människors beteende. Människan i rörelse är det som 
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ligger i fokus, hur de tolkar och använder sin kropp med de krav som den sociala och fysiska 

omgivningen ställer. Den beteendemedicinska inriktningen ska ge färdigheter för 

fysioterapeutstudenter att i klinik arbeta ur ett biopsykosocialt perspektiv, där patientens 

aktivitetsrelaterade problem ska vara i fokus vid undersökning och behandling. På 

utbildningen ingår det beteendemedicinska synsättet i många kurser som studenterna läser, 

vilket visar sig både teoretiskt och praktiskt (Sandborgh et al., 2018). De beteendemedicinska 

modellerna och teorierna integreras redan i början av utbildningen för att få en förståelse för 

hur hälsa påverkar beteendet. Sandborgh et al (2018) beskriver att dessa teorier och modeller 

samverkar med det kliniska resonemanget där studenterna får överföra sina kliniska 

kompetenser och förmågor genom att träna på att stödja patienters aktivitetsrelaterade 

beteenden och beteendeförändring. 

Under det första året på utbildningen får studenterna teoretiska kunskaper om fysiologi, 

anatomi, psykologi samt patofysiologi. De får även en inblick om beteendemedicinens 

komponenter, hur de integreras och vilken relevans de har vid hälsofrämjande arbete, 

rehabilitering, diagnostisk samt behandling. När studenterna läser det andra året ligger fokus 

mer på fysioterapeutiska undersökningsmetoder och de får utvecklas i att använda 

beteendemedicin mer praktiskt. Under det sista året på programmet får studenterna en 

bredare förståelse för fysioterapeutiska åtgärder och utvärdering samt att utveckla sina 

kunskaper inom det beteendemedicinska synsättet och hur det används ute i klinik 

(Sandborgh et al., 2018). 

Progressionen genom utbildningen fokuserar på tre delar. Först får studenterna lära sig hur 

hälsa ser ut på individ-, samhälls- och global nivå. Det andra är att de får lära sig att 

analysera patienters aktivitetsrelaterande beteende, välja lämpliga behandlings- och 

beteendeförändrings- samt utvärderingsmetoder. Den sista delen i progressionen är att 

studenterna får utveckla sin kompetens och eftersträva att nå de lärande målen som 

förväntas av dem vid utbildningens slut (Sandborgh et al., 2018).  

Efter avslutad utbildning förväntas fysioterapeutstudenterna kunna visa kunskap inom 

fysioterapins vetenskapliga grund och utveckling. De ska även lärt sig sambandet mellan 

evidens och beprövad erfarenhet och vilken betydelse det har för yrket. De ska påvisa sin 

förmåga att på egen hand och i interaktion med patienten genomföra relevanta 

fysioterapeutiska åtgärder. De förväntas även att utifrån en helhetssyn på patienten kunna 

göra bedömningar för åtgärder utifrån relevant forskning, samhälls- och etiska aspekter med 

hänsyn till de mänskliga rättigheterna (SFS 2017:857). Enligt Elvén och Dean (2017) för 

fysioterapeuter sitt kliniska resonemang utifrån kunskap, utbildning och erfarenhet. 

Studenterna förväntas då vid avslutad utbildningen gällande läromålen kunna föra ett gott 

kliniskt resonemang (SFS 2017:857). 
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1.7 Den socialkognitiva teorin 

Den socialkognitiva teorin förklarar hur personen, omgivningen och beteendet samverkar 

hos en individ i en beteendeförändring (Bandura 1986). Ett begrepp inom teorin är reciprok 

determinism, vilket innebär att individfaktorer, beteenden och omgivningen samverkar och 

påverkar varandra vilket kan leda till förändring hos både individen och omgivningen. Teorin 

ger en förståelse för hur och varför människor ändrar sitt beteende utifrån påverkan av både 

sin fysiska och sociala miljö (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Våra beteenden styrs av de 

föreställningar vi har om konsekvenserna som uppstår av ett beteende samt om beteendet är 

viktigt för personen (Bandura, 1986). I en patients beteendeförändringsprocess för att nå 

bättre hälsa kan fysioterapeuten utgöra en omgivningsfaktor. Fysioterapeuten kan bidra med 

nya resurser och verktyg som kan underlätta patienters beteendeförändring (McAlister et. al. 

2008). Utifrån det anses fysioterapeuten spela en viktig roll för en patients 

beteendeförändring.  

McGrane, Cusack, O'Donoghue och Stokes (2014) beskriver i en studie att fysioterapeuter 

kan utbilda sina patienter genom att ge information om risker och förklara vikten av träning. 

Det ger då patienten en ökad kunskap och förståelse för en beteendeförändring. Det gör att 

fysioterapeuterna genom sitt kliniska resonemang kan guida patienten till hur en 

beteendeförändring skulle kunna ske samt stötta patienten i att vidmakthålla den. 

Fysioterapeuten och dess förmåga till effektivt kliniskt resonemang blir en omgivningsfaktor 

som kan påverka patientens beteende i beteendeförändringsprocessen. I enlighet med 

reciprok determinism sker en interaktion mellan fysioterapeuten och patienten där även 

responsen från patienten är viktig för att också kunna utveckla fysioterapeuten (McGrane et 

al., 2014).  

Jones, Jensen och Edwards (2008) beskriver att fysioterapeuters kliniska resonemang bygger 

på den biopsykosociala modellen. För fysioterapeutstudenter är det viktigt att anamma den 

biopsykosociala modellen för att lära sig väga in alla delar som påverkar patienter att utföra 

en beteendeförändring och att kunna utveckla det kliniska resonemanget. Vikten av att 

utveckla det kliniska resonemanget hos fysioterapeutstudenter är att få en mer utvecklad 

förmåga att individanpassa åtgärder för patienterna. Ju mer studenterna kan resonera om 

olika påverkningsbara faktorer kan det utmynna i en mer individualiserad behandling som 

förhoppningsvis ger bättre resultat. Elvén och Dean (2017) kom fram till att fysioterapeuten, 

patienten, faktorer i resonemangsprocessen och sammanhanget var de viktigaste faktorerna 

som påverkar det fysioterapeutiska kliniska resonemanget. Det kan även påvisa hur viktig 

fysioterapeutstudenten själv är i utvecklingen av det kliniska resonemanget. Durning, Antino, 

Schuwirth och van der Vleuten (2013) beskriver också att det kliniska resonemanget 

innefattar både fysioterapeutens mentala process och beteende. Det i sin tur påverkas och 

interageras av såväl patienten som omgivningen.  

Ett kompetent kliniskt resonemang från en fysioterapeutstudent kan utifrån den social 

kognitiva teorin bidra med en viktig omgivningsfaktor till en patients beteendeförändring. 

Bandura (1986) beskriver att interaktion mellan individen, beteendet och omgivningen är 
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lika viktiga och påverkar varandra. Ett väl utvecklat kliniskt resonemang kan påverka 

patienten till att få bästa möjliga stöttning i en beteendeförändring.  

1.8 Problemformulering 

Ett väl utvecklat kliniskt resonemang är en viktig kompetens hos fysioterapeuter och därmed 

hos studenter för att kunna ge patienter bästa möjliga vård. Det kliniska resonemanget 

handlar om hur fysioterapeuter använder kritiskt tänkande och problemlösning för att 

bedöma patienters problem och välja adekvata åtgärder. För ett bra kliniskt resonemang 

krävs en interaktion mellan fysioterapeut och patient. Den social kognitiva teorin förklarar 

sambandet mellan individ, omgivning och beteende. Utifrån teorin kan fysioterapeuten ses 

som en viktig omgivningsfaktor som med sitt kliniska resonemang kan påverka patienters 

beteenden för att nå sina mål och bättre hälsa.  

För att undersöka det kliniska resonemanget krävs ett instrument med goda psykometriska 

egenskaper. Bedömningsinstrumentet R4C är framtaget för att undersöka fysioterapeuters 

och fysioterapeutstudenters kliniska resonemang med fokus på patienters 

aktivitetsrelaterade beteenden och beteendeförändring. Tidigare forskning har undersökt 

instrumentets psykometriska egenskaper, men för att kunna dra tillförlitliga slutsatser 

utifrån resultatet på R4C måste fler undersökningar av bland annat begreppsvaliditet utföras. 

Specifikt har inte instrumentets förmåga att skilja mellan grupper med olika kompetens 

testats, s.k. diskriminativ validitet som ingår i begreppsvaliditet. I grundutbildningen blir 

undervisningen i kliniskt resonemang mer avancerad över tid och tidigare forskning visar att 

fysioterapeutstudenter utvecklar sitt kliniska resonemang under utbildningen. Genom att 

jämföra resultatet från studenter i början och slutet på utbildningen med en 

beteendemedicinsk inriktning skulle begreppsvaliditeten för R4C kunna stärkas.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att utvärdera begreppsvalididet för bedömningsinstrumentet 

Reasoning 4 Change genom att jämföra det kliniska resonemanget med fokus på patienters 

aktivitetsrelaterade beteende och beteendeförändring hos fysioterapeutsstudenter i termin 

ett och termin sex mätt med instrumentet. 
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2.1 Frågeställningar 

Vilket resultat har studenter i termin ett på delarna och subskalorna i 

bedömningsinstrumentet R4C? 

Vilket resultat har studenter i termin sex på delarna och subskalorna i 

bedömningsinstrumentet R4C? 

Vilka skillnader finns det i resultaten mellan studenter i termin ett och i termin sex mätt med 

R4C? 

2.2 Hypotes 

Hypotesen är att fysioterapeutstudenter i termin sex på ett fysioterapeutprogram med 

beteendemedicinskinriktning har signifikant högre testresultat på Reasoning 4 Change än 

fysioterapeutstudenter i termin ett vid samma program.  

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

En beskrivande och jämförande tvärsnittsstudie som utgår från kvantitativa data insamlade 

ifrån flera tillfällen. Studien är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att 

utveckla och utvärdera bedömningsinstrumentet R4C.  

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval av fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex som studerar på 

ett fysioterapeutprogram med beteendemedicinskinriktning. Detta valdes för att jämföra 

studenter som går på samma utbildning. Data ifrån 94 deltagare i termin ett samlades in 

samt 47 ifrån termin sex. Endast 89 deltagare i termin ett kunde samlas in då fem 

exkluderades på grund av att instrumentet inte var fullständigt ifyllt. Svarsfrekvensen för 

termin ett var 86% och för termin sex 65% av de som totalt tillfrågades. Se tabell 1 och 2 för 

mer information. Se tabell 1 och 2 för mer information.  
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Tabell 1. Insamlad data från termin ett under Hösttermin (Ht) – 17 och Ht - 18. Hur många 

studenter som tillfrågades, hur många som tackade ja och hur många som deltog i studien. 

Totalsumma på hur många ifrån termin ett som deltog.  
   

 
Ht - 17 Ht- 18 Totalt 

Tillfrågades 53 50 103 

Tackade ja 50 44 94 

Deltog 47 42 89 

 

 

Tabell 2. Insamlad data från termin sex under Vårtermin (Vt) – 16 och Vt – 17. Hur många studenter 

som tillfrågades, hur många som tackade ja och hur många som deltog i studien. Totalsumma på 

hur många från termin sex som deltog.  
   

 
Vt - 16 Vt- 17 Totalt 

Tillfrågades 36 36 72 

Tackade ja 18 29 47 

Deltog 18 29 47 

 

3.2.1 Deltagare 

För att avgöra om de två grupperna av deltagarna ifrån termin ett och det två grupperna från 

termin sex kunde sammanföras till två urval analyserades skillnader avseende 

bakgrundsvariabler som exempelvis kön och ålder (se tabell 4 och 5) mellan termin ett 

grupperna respektive termin sex grupperna. Avseende bakgrundvariablerna kön, ålder, 

tidigare lästa högskolestudier, tidigare högskolestudier inom hälsa, tidigare lästa 

högskolepoäng, tidigare arbete inom vården, hur lång arbetslivserfarenhet de har inom 

vården, tidigare arbetslivserfarenhet i övrigt samt arbetslivserfarenhet inom övrigt arbete 

fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Utifrån detta kunde då alla deltagarna i 

termin ett sammanföras till ett urval och alla deltagarna i termin sex till ett urval.  

Tabell 4. Bakgrundsdata för deltagarna i termin ett. Antal (n), Andel (%), Medelvärde (Md) och 

Standardavvikelse (SD).  

Termin ett (n=89) n  (%) Md SD 

Kön 
    

Kvinna 54 61 
  

Man 33 37 
  

Inte angivit 2 2 
  

Ålder 
  

27 5,7 

20-25 49 55 
  



 

13 

 

26-31 25 28 
  

32-49 14 16 
  

Inte angivit 1 1 
  

Tidigare lästa högskolestudier 
    

Ja 46 51,7 
  

Nej 43 48,3 
  

Tidigare högskolestudier inom hälsa (n=46) 
   

Ja 25 54,4 
  

Nej 21 45,6 
  

Tidigare lästa högskolepoäng (hp) (n=46) 
   

1-15 hp 23 50 
  

>15 hp 23 50 
  

Arbetat inom vården (n=86) 
   

Ja 57 66,3 
  

Nej 29 33,7 
  

Övriga arbetslivserfarenheter (n=86) 
   

Ja 70 81,4 
  

Nej 16 18,6 
  

 

Tabell 3.  Bakgrundsdata för deltagarna i termin sex. Antal (n), Andel (%), Medelvärde (Md) och 

Standardavvikelse (SD).  

Termin 6 (n=47) n (%) Md SD 

Kön 
    

Kvinna 33 70 
  

Man 14 30 
  

Ålder 
  

27,4 3,8 

24-30 43 91,5 
  

31-43 4 8,5 
  

Tidigare lästa högskolestudier (n=46) 
    

Ja 20 43,5 
  

Nej 26 56,5 
  

Tidigare högskolestudier inom hälsa (n=20) 
   

Ja 8 40 
  

Nej 12 60 
  

Tidigare lästa högskolepoäng (hp) (n=20) 
   

1-15 hp 9 45 
  

>15 hp 11 55 
  

Arbetat inom vården (n=46) 
   

Ja 20 43,5 
  

Nej 26 56,5 
  

Arbetslivserfarenheter (n=46) 
   

Ja 31 67,4 
  

Nej 15 32,6 
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Bedömningsinstrumentet R4C 

R4C är uppbyggt av fyra olika delar, en handlar om fysioterapeuten (del 1), en handlar om 

undersökning av patientens besvär (del 2), en handlar om en analys av patientens besvär (del 

3) och den sista handlar om behandling/åtgärder baserat på hypotes/bedömning (del 4). 

Delen om fysioterapeuten är uppdelad i fem subskalor, kunskap (del 1.1), kognition (del 1.2), 

metakognition (del 1.3), psykologiska faktorer (del 1.4) och kontextuella faktorer (del 1.5) (se 

bilaga a). Kontextuella faktorer handlar om faktorer på arbetsplatsen eller en students 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som kan påverka fysioterapeutens förmåga att 

fokusera på patienters beteendeförändring. Då termin ett studenterna inte haft någon VFU så 

uteslöts den variabeln i analysen (Elvén et al., 2018b).  

I del 1 som handlar om fysioterapeuten finns subskalan kunskap. Där får fysioterapeuten 

påstående om dess kunskap inom olika beteendemedicinska områden, exempelvis “Jag har 

mycket god kunskap inom teorier och modeller om hur beteenden lärs in (t.ex. operant och 

respondent inlärning)”. Svarsalternativen omfattar en 6 gradig likertskala där 1 är 

“instämmer inte alls” och 6 är “instämmer helt”. Kognition, metakognition och kontextuella 

faktorer är uppbyggda på samma sätt med olika påståenden och där svarsalternativen också 

omfattar en 6 gradig likertskala. De psykologiska faktorerna som är uppdelade i viktig och 

säker, ger påståenden som exempelvis “i samtal guida patienten i att identifiera och 

prioritera ett målbeteende som grund för målsättning” och svarsalternativen finns då på en 11 

gradig likertskala där 0 är “mindre viktigt” och 10 är “extremt viktigt”.  Finns även 

påståenden som “hur säker är du på din förmåga att undersöka fysiska faktorer som är 

viktiga för patientens målbeteende” med svarsalternativen är 0 “inte alls säker” och 10 “helt 

säker” (Elvén et al., 2018b).  

I del 2 som handlar om undersökning av patientens besvär får respondenten information 

som framkommit i en anamnes. Exempelvis får respondenten välja tre olika faktorer som 

denne anser är viktigast att fråga vidare om för att förstå patientens besvär vilket kan vara 

fysiska och biomedicinska faktorer, psykologiska faktorer, kontextuella faktorer, 

beteendefärdigheter eller livsstilsrelaterade faktorer. Respondenten ska sedan prioritera 

vilken av de nämnda faktorerna denne tycker är viktigast. Ny information om patienten 

tillkommer och respondenten uppmanas sedan att välja tre alternativ utifrån en lista med 

olika faktorer denne behöver fråga mer om för att kunna precisera patientens besvär mer. 

Respondenten ska sedan beskriva vad denne tycker är patientens huvudsakliga problem med 

sex ord (Elvén et al., 2018b)  

I del 3 ska respondenten analysera patientens besvär. I denna del får respondenten olika 

fallbeskrivningar och ska utifrån dessa välja tre olika hypoteser utifrån sex angivna. Därefter 

får respondenten ny information om patienten och ska då ange om hypotesen förstärks 

mycket, förstärks, varken förstärks eller försvagas, försvagas eller försvagas mycket baserat 

på den nya informationen (Elvén et al., 2018b).  
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 I del 4 som är behandling/åtgärd baserat på hypotes/bedömning får respondenten 

fallbeskrivningar där denne till exempel ska vikta i vilken omfattning fysiska/biomedicinska-, 

psykologiska- eller omgivningsfaktorer (fysiska och/eller sociala) förklarar patientens 

svårighet att utföra sitt målbeteende. Respondenten ska också fylla i fyra olika 

behandlingar/åtgärder skriftligt och rangordna vilken denne tycker är viktigast att prioritera 

att börja med (Elvén et al., 2018b).  

Poängsättningen i R4C har utformats efter resultat från en expertgrupp av 14 fysioterapeuter 

som besvarat instrumentet.  Elvén et al (2018a) sammanfattade experternas resultat på de 

olika delarna och subskalorna och det svarsalternativ som flest experter valt på frågorna fick 

högst poäng och de svarsalternativ som färre experter valt fick lägre poäng. De frågor som 

har öppna svar analyserades kvalitativt och sorterades i kategorier för att sedan poängsättas 

på basis av hur experternas svar fördelats i de olika kategorierna. Poängsättningen i R4C 

resulterar i åtta olika maxpoäng; fem för subskalorna i del 1 och tre för del 2, 3 och 4. Högre 

poäng på instrumentet påvisar ett mer utvecklat kliniskt resonemang som fokuserar på 

patientens aktivitetsrelaterade problem och beteendeförändring (Elvén et al., 2018a).  

3.3.2 Validitet och reliabilitet för bedömningsinstrumentet R4C 

Elvén et al (2018a; 2018b) har undersökt reliabiliteten och en del av validiteten för R4C. Det 

som undersökts är repeterbarheten, interbedömarreliabilitet, intern konsistens, 

innehållsvaliditet och konvergerande validitet som är en del av begreppsvaliditeten.  

Repeterbarheten och interbedömarreliabiliteten för instrumentet undersöktes med hjälp av 

“Intra class correlation coefficient” (ICC). Repeterbarheten för subskalorna i del 1 visade sig 

vara mycket bra med resultat mellan 0,75-0,94 för gruppen med experter. Resultatet på 

resterande delar mätt med ICC för expertgruppen var mellan 0,46–0,61 som bedömdes som 

skälig eller bra. Fysioterapeutstudenternas resultat på repeterbarheten var 0,81-0,92 för 

subskalorna i del 1 vilket bedömdes ha utmärkt korrelation. Resultatet på del 2 – del 4 låg 

mellan 0,55-0,72 vilket också det bedömdes som bra. Interbedömarreliabiliteten för 

experterna visade utifrån ICC ha ett utmärkt resultat (Elvén et al., 2018b). 

Den interna konsistensen analyserades på de fem subskalorna i del 1 utifrån resultat från 

fysioterapeuter/experter och studenter. Den räknas ut med hjälp av Cornbachs alfa. 

Experternas resultat var mellan 0,67-0,88 på cornbachs alfa och fysioterapeutstudenternas 

resultat var mellan 0,74-0,91. Dessa resultat ansågs som tillfredställande (Elvén et al., 

2018b). 

Innehållsvaliditeten undersöktes genom att 18 fysioterapeuter bildade en expertgrupp som 

fick ta del av instrumentet och ge feedback om innehållet i R4C hade relevans och om 

eventuella förändringar var befogade. Relevansmätningen utgjordes genom att experterna 

fick skatta relevansen på de olika delarna på en 4 gradig ordinal skala (1= högst relevant, 

4=inte relevant) utifrån vad delarna förväntades mäta, ex kunskap. De ombads även ge 

kvalitativa kommentarer på de olika delarna. Om experterna skattat 1 eller 2 på skalan ansågs 
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delarna som relevanta. De kvalitativa kommentarerna togs i beaktande om flera experter 

uttryckt samma kommentar eller om det fanns god motivering till kommentaren. Resultatet 

visade att experterna ansåg att delarna hade relevans för vad de var avsatta att mäta och 

instrumentet bedömdes ha god innehållsvaliditet (Elvén et al., 2018b). 

Den konvergerande validiteten undersöktes med hjälp av Pearsons 

produktkorrelationskoefficient. Samband mellan fysioterapeuters och studenters svar på R4C 

med de två subskalorna på PABS-PT analyserades. I 75% av sambandsanalyserna bekräftades 

de förväntade sambanden mellan resultaten på R4C och PABS-PT. Utifrån detta resultat 

bedömdes R4C ha acceptabel konvergerande validitet (Elvén et al., 2018b).  

3.3.3 Genomförande 

Data har samlats in av en doktorand i fysioterapi under 2016, 2017 och 2018. Data samlades 

in under 2016 och 2017 för deltagare i termin sex. Data från deltagare i termin ett samlades 

in hösten 2017 och 2018 på samma fysioterapeutprogram. Under hösten 2018 deltog 

författarna vid insamlingen av data från deltagare i termin ett. Deltagarna på ett 

fysioterapeutprogram med beteendemedicinskinriktning i termin ett och termin sex 

besvarade det webbaserade R4C en gång.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Innan studien startade tog en doktorand i fysioterapi, kontakt med programansvarig vid det 

aktuella fysioterapeutprogrammet för att få tillåtelse till att fråga om deltagande för termin 

ett och termin sex, programansvarig godkände studiens genomförande skriftligt. 

Programansvarig och doktoranden gjorde tillsammans upp en plan för hur data skulle samlas 

in. Deltagarna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt muntligt och skriftligt. 

De deltagarna som var intresserade av att delta fick skriva på ett informerat samtycke om 

deltagandet i studien. De fysioterapeutstudenter som valde att inte delta behövde inte ange 

någon specifik anledning till det.  

Datainsamlingen ägde rum på högskolan, för deltagarna i termin ett samlades data in första 

veckan på programmet och för termin sex sista månaden på programmet. Deltagarna som 

valde att delta i studien loggade in i R4C med personliga inloggningsuppgifter och ett eget 

valt och skyddat lösenord. De svarade på frågorna i R4C instrumentet på en egen dator i en 

lektionssal alternativt i en datasal samt svarade på ett frågeformulär om bakgrundsdata. Den 

ansvariga doktoranden gick i mellan lektionssalarna för att övervaka datainsamlingen. 

Tidsåtgången för att besvara instrumentet var mellan 1,5–2 timmar.  

Det skriftliga informationsbrevet innehöll information om syfte och bakgrundsfakta gällande 

studien, vad medverkan i studien innebär för de som deltar samt att det är frivilligt att delta. 

Information om hantering av personuppgifter gavs samt att deltagarna kan avbryta 

deltagandet när som helst utan närmare motivering.  
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3.5 Dataanalys 

Poängberäkningen på delarna i instrumentet sker automatiskt i webbapplikationen förutom 

4 öppna frågor som ansvarig forskare för forskningsprojektet poängsätter efteråt i 

bedömningsinstrumentet. Den data som samlades in i R4C exporterades till Excel och sedan 

importerades till Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 24 (SPSS). I SPSS 

24 analyserades data och författarparet gjorde statistiska beräkningar av resultatet.  

De två deltagargruppernas (termin ett och sex) resultat jämfördes med parametrisk analys 

och då ett oberoende t-test. Detta på grund av att data var normalfördelad och att 

jämförelsen gjordes mellan två oberoende grupper. Carter och Lubinsky (2016) beskriver att 

om parametrisk analys ska användas ska data vara normalfördelad. För att göra analyserna 

användes medelvärde och standardavvikelser. En annan viktig del att ta hänsyn till är att 

grupperna som jämförs ska vara tillräckligt stora så att extrema värden inte ger utslag på 

medelvärde och standardavvikelser. Parametrisk analys valdes då det insamlade materialet 

hade mer än 30 deltagare i varje grupp. Skulle extrema värden ge utslag blir inte data 

normalfördelad och parametriska analyser skulle då inte kunna användas.   

Svarsalternativen på enskilda frågor i R4C omfattar ordinalskala medan totalpoäng på 

instrumentets delar och subskalor är intervallskala. Samtliga analyser genomfördes således 

på intervallskalenivå. För att en skillnad mellan grupperna ska anses signifikant valdes 

signifikansnivån till ≤0,05. (Carter & Lubinsky, 2016) 

3.5.1 Statistisk analys 

För att analysera bakgrundsdata inom urvalsgrupperna termin ett respektive termin sex 

användes Chi-två test och Fishers exakt test för kategoriska data (avseende variablerna kön, 

tidigare studier, om de studerat inom hälsa, hur mycket högskolepoäng de läst utöver 

fysioterapeutprogrammet, tidigare arbete inom vården, hur lång arbetslivserfarenhet de har 

inom vården, tidigare arbetslivserfarenhet i övrigt samt hur lång arbetslivserfarenhet de har 

inom övrigt arbete). Oberoende t-test användes för kontinuerliga data (avseende 

bakgrundsvariabeln kön och variablerna kunskap, kognition, metakognition, psykologiska 

faktorer viktigt, psykologiska faktorer säker, kontextuella faktorer, del 2, del 3 och del 4 ur 

instrumentet R4C). Deskriptiva data analyserades med hjälp av frekvens, andel, medelvärde, 

standardavvikelser, variationsvidd och normalfördelning.  

3.6 Etiskt övervägande 

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden, Uppsala, Sverige (Dnr 2013/020) 

och anses därmed uppfylla de etiska kraven i svensk lag (SFS 2003:460). Skriftlig tillåtelse 

för att deltagarna skulle kunna delta i studien inhämtades från programansvarig vid den 

aktuella högskolan. Deltagare gav skriftligt samtycke till deltagande. Deltagarna 

informerades om att ingen lärare eller programansvarig skulle ha tillgång till deras 
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individuella svar samt att deras deltagande inte skulle påverka deras studiebetyg. En 

personlig ID-kod och en privat lösenordskyddad inloggning för R4C instrumentet gavs 

endast ut till deltagarna. Deltagarnas personuppgifter och bakgrundsdata förvarades i ett låst 

och brandsäkert skåp.  

4 RESULTAT 

4.1 Termin ett studenternas resultat på delarna och subskalorna i 

bedömningsinstrumentet R4C 

 

Resultatet för termin ett studenterna på R4C presenteras nedan (se tabell 5).  

Tabell 5. Termin ett studenternas resultat på delarna och subskalorna i R4C. Medelvärde (Md), 

standardavvikelser (SD). n=89.  

Termin ett Min/Max för 
instrumentet 

Min/Max 
för termin 
ett 

Md (SD) 

Del 1       

Kunskap 8-48 8-35 15,3 (5,8) 

Kognition 7-46 7-36 13,6 (6,4) 

Metakognition 8-48 8-48 22,2 (13,0) 

Psykologiska faktorer viktigt 0-100 4-100 82,0 (11,9) 

Psykologiska faktorer säker 0-100 0-100 25,5 (27,3) 

Kontextuella faktorer 
(bedöms inte) 

5-30 13-30 16,5 (3,3) 

Del 2 0,6-66,1 20,3-45,2 33,2 (6,6) 

Del 3 3,8-34,3 15,7-27,2 21,8 (2,6) 

Del 4 0-36,4 5,7-19,9 14,1 (3,3) 

 

4.2 Termin sex studenternas resultat på delarna och subskalorna i 

bedömningsinstrumentet R4C 

 

Resultatet för termin sex studenterna på R4C presenteras nedan (se tabell 6).  



 

19 

 

Tabell 6. Termin sex studenternas resultat på delarna och subskalorna i R4C. Medelvärde (Md), 

standardavvikelser (SD). n=47.  

Termin 6 Min/Max för 
instrumentet 

Min/Max 
för 
termin 
sex 

Md (SD) 

Del 1       

Kunskap 8-48 23-45 36,3 (4,8) 

Kognition 7-46 19-44 35,1 (6,0) 

Metakognition 8-48 23-48 37,7 (6,0) 

Psykologiska faktorer viktigt 0-100 57-100 81,2 (10,3) 

Psykologiska faktorer säkert 0-100 31-93 71,8 (12,7) 

Kontextuella faktorer 
(bedöms inte) 

5-30 8-26 15,9 (4,6) 

Del 2 0,6-66,1 23,6-53,9 38,8 (7,1) 

Del 3 3,8-34,3 15,5-30,0 24,0 (3,1) 

Del 4 0-36,4 9,0-26,6 19,7 (3,9) 

 

4.3 Skillnader på resultatet mellan studenter i termin ett och termin sex 

mätt med Reasoning 4 Change 

Resultatet visade att termin sex studenterna hade signifikant högre resultat på sju av åtta 

variabler jämfört med termin ett studenterna. Det kan ses i exempelvis subkategorin kunskap 

där deltagarna i termin ett (Md=15,3, SD=5,8) hade signifikant lägre resultat än deltagarna i 

termin sex (Md=36,3, SD=4,8) p <0,05 (se tabell 7).  

I resultatet fanns en subskala som inte visade några skillnader mellan deltagarna. På 

psykologiska faktorer viktigt kunde ingen skillnad noteras mellan deltagarna i termin ett 

(Md=82,0, SD=11,9) och deltagarna i termin sex (Md=81,2, SD=10,3), p >0,05 noteras (se 

tabell 7).  

 

Tabell 7. Oberoende t-test för skillnader mellan studenter i termin ett (n=89) och termin sex (n=47) 

mätt med instrumentet R4C.  Minimum och maximumvärden för R4C, medelvärde (Md), 

standardavvikelser (SD) och p värde.  
  

Termin ett Termin sex 
 

R4C: domäner och 
subskalor 

Min/Max för 
instrumentet 

Md (SD) Md (SD) p 

Del 1 
    

Kunskap 8-48 15,3 (5,8) 36,3* (4,8) 0,000 

Kognition 7-46 13,6 (6,4) 35,1* (6,0) 0,000 

Metakognition 8-48 22,2 (13,1) 37,7* (6,0) 0,000 
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Psykologiska 
faktorer viktigt 

0-100 82,0 (11,9) 81,2 (10,3) 0,677 

Psykologiska 
faktorer säker 

0-100 25,5 (27,3) 71,8* (12,7) 0,000 

Del 2 0,6-66,1 33,2 (6,6) 38,8* (7,1) 0,000 

Del 3 3,8-34,3 21,8 (2,6) 24,0* (3,1) 0,000 

Del 4 0-36,4 14,1 (3,3) 19,7* (3,9) 0,000 

*p <0,05 

5 DISKUSSION 

Syftet med studien var att utvärdera begreppsvaliditeten för bedömningsinstrumentet R4C 

genom att jämföra det kliniska resonemanget med fokus på patienters aktivitetsrelaterade 

beteende och beteendeförändring hos fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex mätt 

med instrumentet. Detta undersöktes utifrån hypotesen att termin sex studenterna skulle ha 

signifikant högre resultat på instrumentet jämfört med termin ett studenterna. 

Resultatet visade att termin sex studenterna hade signifikant högre resultat (p<0,05) på alla 

delar och subskalor utom en jämfört med termin ett studenterna.  

5.1 Resultatdiskussion 

R4C fokuserar på att kunna bedöma fysioterapeuters kliniska resonemang för patienters 

aktivitetsrelaterade beteende och beteendeförändring (Elvén et al., 2018b). Resultatet i 

studien framtaget med instrumentet visar att det finns skillnader i det kliniska resonemanget 

mellan termin ett och termin sex studenter. Termin ett studenterna hade signifikant lägre 

resultat på sju av åtta delar och subskalor jämfört med termin sex studenterna. En subskala 

visade inga skillnader mellan studentgrupperna och det var D 1.4 psykologiska faktorer 

viktigt. Sammantaget stödjer således resultatet hypotesen.  

Resultatet på subskalan psykologiska faktorer viktigt påvisade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Båda grupperna hade relativt höga resultat på subskalan. I beskrivningen i 

den subskalan framgår det att studenterna ska utgå endast från hur viktig de anser att 

metoden är för sig själva att använda, inte utifrån deras förmåga (se bilaga a). Det gör att 

författarna tror att svaren blir väldigt liknande då påståendena är framställda som att de är 

viktiga. Det krävs inte att studenterna utgår från sin egen förmåga utan bara vad de anser 

vara viktigt att fokusera på.  

För att undersöka begreppsvaliditeten på ett instrument beskriver Streiner, Norman och 

Cairney (2015) att ett sätt är att jämföra två extrema grupper. Alltså två grupper som 
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förväntas få höga och låga resultat på instrumentet. De menar vidare att studien då måste 

utgå från en hypotes som antingen bekräftas eller dementeras utifrån resultatet. För att 

undersöka detta valdes att anta hypotesen att fysioterapeutstudenter i termin sex skulle ha 

signifikant högre resultat på R4C jämfört med termin ett studenter. Den teoretiska grunden 

för detta antagande var att målen fysioterapeututbildningar har om exempelvis att studenten 

på egen hand och i interaktion med patienten ska kunna genomföra relevanta 

fysioterapeutiska åtgärder (SFS 2017:857). Med bland annat det antagandet om termin sex 

studenterna så förmodas de ha ett mer utvecklat kliniskt resonemang än studenter i termin 

ett. Det innebär att hypotesen som användes i denna studie gör att studenterna kan anses 

vara två extrema grupper.  

Denna studie påvisar signifikanta skillnader mellan två studentgrupper, vilket är ett sätt att 

säkerhetsställa den diskriminativa validiteten och resultatet tillför evidens för instrumentets 

validitet för just denna population. Enligt Cook och Beckman (2006) kan validitet beskrivas 

som det mått evidens och teori stödjer tolkningar av ett testresultat utifrån testets syfte. 

Vidare beskriver de att validitet är något som ett instrument har hos en viss population. 

Utifrån deras studie kan denna studie påvisa god begreppsvaliditet för den undersökta 

populationen. Tidigare studier har genomförts på R4C av Elvén et al (2018a; 2018b) vilket 

varit repeterbarhet, inre överrensstämmelse, interbedömarreliabilitet, innehållsvaliditet och 

konvergerande validitet. Även Elvén et al (2018a; 2018b) studier har bland annat haft 

studenter i sitt urval. De testade reliabilitet och validitetsbegreppen och har påvisat goda 

resultat. De tidigare utförda studierna tillsammans med denna studies resultat gör att 

instrumentet kan bedömas ha god validitet och reliabilitet för just populationen 

fysioterapeutstudenter.  

Denna studie tillför viktiga resultat för hur instrumentet kan bedöma det kliniska 

resonemanget hos fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex. Samtidigt beskriver 

Streiner, Norman och Cairney (2015) att generaliserbarheten till fler grupper är svår att göra 

genom att endast studera extrema grupper. De menar att metoden är nödvändig men ofta 

inte tillräcklig. Vidare skriver de att genom att jämföra extrema grupper kan ett instrument 

finna skillnader mellan grupper som förväntas ha höga och låga resultat på instrumentet men 

hur väl det fungerar på grupper med resultat däremellan är oklart. För att använda 

instrumenten på den del av populationen vars resultat hamnar mellan de extrema grupperna, 

exempelvis termin tre studenter, måste fler undersökningar utföras för att kunna fånga upp 

mindre skillnader i resultaten. Därför kan det vara värdefullt att även undersöka hur fler 

studenter i olika faser av utbildningen besvarar instrumentet för att kunna generalisera till en 

större studentpopulation.  

Termin sex studenternas resultat på R4C kan ställas i relation till kriterievärden som finns 

för instrumentet utifrån experters resultat som Elvén et al (2018a) redovisar i sin studie. 

Jämförelsevis visar resultatet på R4C i denna studie att termin sexstudenterna har lägre 

resultat på alla delar jämfört med experterna från Elvén et al (2018a) studie. Skillnaderna i 

medelvärde är dock inte så stor på de flesta delarna. Detta tyder på att studenterna som varit 

med i vår studie är på god väg i utvecklingen av sitt kliniska resonemang. Dock kan inga 
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skillnader mellan experterna och studenterna påvisas utifrån resultatet med denna 

beskrivande och jämförande studie. I en studie av Wainwright, Shepard, Harman och 

Stephens (2011) beskriver de att erfarna och nyutexaminerade fysioterapeuter visar 

skillnader i sitt kliniska resonemang. Vidare beskriver de att de båda grupperna ofta kom 

fram till samma slutsats men hade olika resonemang att ta sig dit. Vårt resultat kan inte visa 

att experterna och studenterna kommer fram till samma slutsatser men det kan visa att de 

för olika kliniska resonemang. 

Studenterna i denna studie påvisar en god utveckling i sitt kliniska resonemang för patienters 

aktivitetsrelaterade beteenden och beteendeförändring. Sandborgh et al (2018) uttrycker 

också hur fysioterapeutstudenter på en utbildning med beteendemedicinsk inriktning lär sig 

att fokusera på patienten utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Det är en viktig tillgång för 

att kunna ge patienter bästa möjliga förutsättning att utföra en beteendeförändring. En 

fysioterapeutstudent med ett väl utvecklat kliniskt resonemang kan ses som en 

omgivningsfaktor till en patient i en beteendeförändring. Med hjälp av instrumentet kan 

styrkor och svagheter i studenters kliniska resonemang belysas vilket kan guida 

interventioner i utbildningen samt hjälpa studenter att förstå sitt kliniska resonemang på ett 

bättre sätt. Det kan hjälpa studenten att utveckla sitt kliniska resonemang och på så vis bli en 

bättre omgivningsfaktor till patienten. Ett mer kompetent resonemang skulle bidra med mer 

kunskap och bättre argument för att kunna guida patienten till en beteendeförändring. Det är 

något som kan ses ur den social kognitiva teorin där Bandura (1986) beskriver samverkan 

mellan individen/patienten, dess beteende och omgivningen. Elvén et al (2018b) beskriver 

att R4C är utvecklat att undersöka det kliniska resonemanget hos fysioterapeutstudenter med 

fokus på patienters aktivitetsrelaterade beteenden och beteendeförändring. Att studenterna 

fokuserar på just beteenden är en viktig del i den social kognitiva teorin med interaktionen 

mellan omgivning, individ och beteende. Fokuserar omgivningen (fysioterapeutstudenten) på 

beteendet hos individen blir hela interaktion dem emellan god. Om fysioterapeuten har ett 

väl utvecklat kliniskt resonemang kan denne hjälpa patienten att hitta påverkningsbara 

faktorer som kan bidra till en beteendeförändring. Med resultatet av denna studie så kan 

fysioterapeutstudenters kliniska resonemang studeras. 

Tanken är att ett väl utvecklat kliniskt resonemang ska kunna hjälpa patienten att själv finna 

förbättringsmöjligheter. Fysioterapeutstudenten kan ses som ett stöd för att hjälpa patienten 

framåt. McGrane et al (2014) beskriver vikten av att fysioterapeuten utbildar patienten och 

ger information om risker och förklara vikten av träning. Precis detta kan en 

fysioterapeutstudent bidra med genom att få vetskap om hur dennes kliniska resonemang ter 

sig. Lär sig studenten om sina styrkor och svagheter i sitt kliniska resonemang kan denne 

hitta förbättringsmöjligheter och på så vis hjälpa patienter framåt till en beteendeförändring.  

Studiens resultat visar på ett liknande resultat som Gilliland (2014) kom fram till där hon 

visade att det kliniska resonemanget skiljer sig hos studenter under första och sista året på 

ett fysioterapeutprogram. Gillilands studie var en kvalitativ studie med få deltagare men visar 

ändå liknande resultat som denna studie. Till skillnad från Gillilands studie utgår denna 

studie från kvantitativa data vilket Arocha och Patel (2008) beskriver har större 
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generaliserbarhet än kvalitativa studier. Således kan denna studie ge bättre underlag för 

generalisering av resultatet till en större population än de tidigare kvalitativa studierna.    

Resultatet från denna studie tyder på att det kliniska resonemanget skiljer sig signifikant 

mellan studenter i början och i slutet på sin utbildning. Wainwright et al (2011) beskriver att 

de nyexaminerade och mer erfarna fysioterapeuterna ofta kommer fram till samma kliniska 

beslut men förde olika tankeprocesser utifrån deras erfarenhet. Det tyder också resultatet på i 

denna studie dock kan inga slutsatser av resultatet dras utifrån Wainwright et als studie då 

deltagarna i den studie var examinerade fysioterapeuter. Resultatet i denna studie visar på att 

olika erfarenhet av kunskap och klinisk verksamhet har betydelse i hur studenter för sitt 

kliniska resonemang.  

Wainwright et al (2011) kom fram till att erfarenhet är en viktig faktor som visade sig ha 

betydelse i den studien för att förstå skillnaderna mellan nyutexaminerade fysioterapeuter 

och fysioterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Elvén och Dean (2017) beskriver att 

fysioterapeuten för sitt kliniska resonemang utifrån sin kunskap, utbildning och erfarenhet. 

Det är något som resultatet från vår studie också påvisar då studenterna i termin ett och 

termin sex har olika mycket kunskap, utbildning och erfarenhet inom fysioterapi. 

5.2 Metoddiskussion  

En beskrivande och jämförande tvärsnittsstudie innebär att mätningar utförs vid en specifik 

tidpunkt för att hitta samband eller jämföra grupper. Carter och Lubinsky (2016) beskriver 

att en beskrivande och jämförande studie grundar sig på en teori för att få en förståelse för de 

fenomen som ska undersökas. Teorin lägger grunden för den mätning som sker bland 

urvalspopulationen (Carter & Lubinsky, 2016). Det fenomen vi har undersökt är 

begreppsvaliditet för Reasoning 4 Change genom urvalspopulationen fysioterapeutstudenter 

termin ett och termin sex. 

Fördelen med att analysera data i en beskrivande och jämförande tvärsnittsstudie är att hitta 

skillnader mellan de undersökta grupperna utan att behöva följa dem över tid, vilket kan vara 

resurskrävande. Då data samlades in vid ett lektionstillfälle på högskolan kunde många 

deltagare tillfrågas samt rekryteras och är något som är en styrka i studien. Enligt Carter och 

Lubinsky (2016) är större grupper mer representativa än mindre grupper, därför anses det 

fördelaktigt i vår studie att ha många deltagare. 

Då studien är med i en del av ett forskningsprojekt var data redan insamlad, vilket gjorde att 

designen redan var förutbestämd. Om designen skulle göras om hade det varit av intresse att 

jämföra och följa en grupp över tid för att kunna dra slutsatser om exempelvis utbildningen 

ger studenterna bättre kliniskt resonemang. Det är som Carter och Lubinsky, (2016) 

beskriver att följa deltagarna över tid ger mer trovärdiga resultat än resultat från en tidpunkt. 

Fördelen med att följa samma studenter under utbildningen är att det går att dra andra 

slutsatser om hur det kliniska resonemanget utvecklar sig än när en jämförelse görs utifrån 
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olika studenter. Det skulle dock vara svårt att genomföra i framtagandet av ett instrument då 

tiden för datainsamlingen blir väldigt lång. Med ett färdigt instrument skulle det gå att 

genomföra och på så vis kan fysioterapeututbildningar utvärdera hur deras utbildning 

utvecklar studenternas kliniska resonemang. På samma sätt som det går att hitta hur 

utveckling ter sig går det även att hitta delar som kan vara av värde att utveckla i 

utbildningen för att få mer kompetenta fysioterapeuter ut i arbetslivet.  

Nackdelar med att endast göra ett stickprov vid ett tillfälle är att det är svårt att urskilja om 

utbildningen gör att studenterna får ett bättre kliniskt resonemang eller om studenterna har 

mycket kunskap med sig när de börjar programmet. Exempelvis de studenter som börjar 

termin ett har olika mycket kunskap med sig sedan tidigare när de börjar programmet som 

gör att resultaten kan bli missvisande. I denna studie hade deltagarna i båda grupperna 

liknande förkunskaper i form av tidigare studier. Det gör att grupperna är relativt jämna i 

sina förkunskaper och är något som inte borde påverka resultatet nämnvärt. Följs samma 

deltagare över tid finns resultat att jämföra med för att se om utbildningen ger studenterna 

ett bättre kliniskt resonemang. Det hade då vart lättare att kunna dra säkrare slutsatser. Men 

då syftet med studien är att undersöka begreppsvaliditeten krävs det inte en longitudinell 

studie.  

Enligt Carter och Lubinsky (2016) kan statistiska data analyseras utifrån parametriska eller 

icke parametriska tester. I denna studie valdes analyser med parametrisk statistik då den 

data som är insamlad hade mer än 30 deltagare i varje grupp, bedömdes utifrån en 

intervallskall samt var normalfördelad på samtliga delar förutom en del (Psykologiska 

faktorer viktigt hos termin ett) som tenderade till en negativ snedfördelning. Dessa är några 

utav kriterierna för att göra parametriska analyser (Carter och Lubinsky, 2016). 

Vidare beskriver Carter och Lubinsky (2016) att de parametriska testerna bygger på 

bestämda antaganden om spridningen hos resultaten. För att använda parametriska test 

måste spridningen av resultaten vara homogena. Det innebär att ska likheter eller skillnader 

jämföras mellan två olika gruppers resultat så bör inte fördelningen av svar variera nämnvärt 

i de olika jämförelsegrupperna. Det finns några subskalor som varierar i svar bland den här 

studiens jämförelsegrupper. En av de är exempelvis “psykologiska faktorer säker” som har ett 

medelvärde på 25,5 och en standarddeviation på 27,3 hos termin ett studenterna, jämfört 

med termin sex studenterna som har ett medelvärde på 71,8 och en standarddeviation på 

12,7. Vid en sådan stor spridning kan extrema värden ge gruppen ett missvisande resultat. 

Men gruppstorleken är så pass stor att det inte borde ge någon inverkan. Carter och Lubinsky 

(2016) beskriver att det oftast ses som fördelaktigt att använda parametriska test då de som 

regel anses väga tyngre än icke parametriska.   

R4C innehåller olika delar som är bland annat är baserade på faktorer som kan påverka det 

kliniska resonemanget. Exempelvis handlar den kontextuella delen om faktorer på 

arbetsplatsen eller på studenters VFU som kan påverka arbetet att fokusera på klientens 

beteendeförändring (Elvén et al, 2018b). Detta är något som beaktades och som kan ge ett 

missvisande svar då studenter i termin ett inte varit ute på VFU och då måste gissa hur de ska 

svara. Därför uteslöts den variabeln från analysen då det blir ett missvisande resultat för 
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termin ett. I vissa andra delar handlar frågorna om exempelvis olika inlärningsteorier och det 

är något som termin ett studenterna inte har läst om innan de besvarar instrumentet. Då 

grundar sig svaren mer i vilka bakgrundskunskaper studenterna har vilket gör att 

förutsättningarna blir väldigt olika.  

Frågorna i instrumentet är uppbyggt på att studenterna antingen får skatta på en likert-skala 

eller svara med egna ord (Elvén et al., 2018a; 2018b). Det kan medföra att det finns olika 

förutsättningar att få låga eller höga poäng på de olika delarna i instrumentet för de två 

grupperna. Exempelvis har delen ”Psykologiska faktorer viktig” frågor som “i samtal guida 

patienten i att identifiera och prioritera ett målbeteende som grund för målsättning” och 

svarsalternativen finns då på en 11 gradig likertskala där 0 är “mindre viktigt” och 10 är 

“extremt viktigt” (Elvén et al., 2018b). Det kan medföra att studenterna kan uppfatta svaren 

på frågorna som ”viktiga” då forskaren har framställt frågorna som ett påstående att det är 

viktigt med exempelvis målbeteende. Det kan göra att studenterna svarar på frågorna som de 

tror forskaren förväntar sig att de ska svara och inte vad de själva tycker, det gör att de kan ge 

missvisande resultat. Det finns även en del frågor i andra delar än ”psykologiska faktorer 

viktigt” som handlar om hur viktigt studenterna tycker om olika påståenden. Dessa delar kan 

också få missvisande resultat utifrån samma anledning. Streiner, Norman och Cairney (2015) 

förklarar att det handlar om social önskvärdhet, som innebär att deltagarna svarar på testet 

som de tror förväntas utav dem. Deltagarna undviker att svara vad de själva tycker då de inte 

vill hamna i någon obekväm situation.  Därför kunde det varit av intresse att utvärdera och 

jämföra det kliniska resonemanget för termin tre och termin sex istället för att kunna få ett 

mer rättvist resultat utifrån alla delarna i instrumentet. Problemet hade då istället kunnat 

vara att studenternas svar ligger mycket närmre varandra och det kan då bli svårt att dra 

några slutsatser.  

Extern validitet beskriver Carter och Lubinsky (2016) att det handlar om generaliserbarhet, 

kan resultat överföras till en annan population. Eftersom instrumentet är testat endast på 

studenter som går i termin ett och termin sex på ett fysioterapeutprogram med 

beteendemedicinsk inriktning är det svårt att generalisera resultatet till en annan population 

än liknande studentgrupp. För att generalisera det till en annan population måste en ny 

begreppsvalidering ske på den specifika populationen (Streiner, Norman & Cairney, 2015).  

Intern validitet inom icke experimentella studier beskriver Carter och Lubinsky (2016) 

handlar om hur den oberoende variabeln (Termin ett och Termin sex studenterna) kan 

förklara skillnaderna för den beroende variabeln (Resultatet på R4C). Det som måste beaktas 

är hot mot den interna validiteten (Carter och Lubinsky, 2016) Att 5 deltagare ifrån termin 

ett inte fyllde i alla delarna korrekt i instrumentet gjorde att deras svar exkluderades från 

studien och det blir då ett hot mot den interna validiteten. Faktorer som att deltagarna blir 

stressade under datainsamlingstillfället eller att deras mående påverkar dem negativt skulle 

kunna vara ett hot mot den interna validiteten. För att motverka det fick deltagarna 

information om att de hade god tid på sig att svara på instrumentet och att de inte behövde 

stressa. Även att de fick avbryta deltagandet när de ville.  
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Svarsfrekvensen för de totalt tillfrågade deltagarna i termin ett och termin sex skiljde sig 

mellan grupperna. I termin ett var svarsfrekvensen 86% medan i termin sex var det 65%, 

detta är något som måste tas hänsyn till. Streiner, Norman och Cairney, (2015) beskriver att 

svarsfrekvensen eftersträvas att vara så hög som möjligt, problemet är att det inte finns 

någon gräns för vad som är högt nog. Streiner, Norman och Cairney beskriver vidare att en 

svarsfrekvens på minst 60% brukar eftersträvas, men det finns ingen evidens för vad som är 

en acceptabel svarsfrekvens. Då svarsfrekvensen var relativt låg för termin sex studenterna 

kan det vara svårt för deras resultat att spegla hela gruppen. Då författarna inte vet varför 

35% av de tillfrågade valde att inte delta är det svårt att veta om de hade påverkat resultatet. 

Förmodligen valde många termin sex studenter att tacka nej på grund av brist på tid och 

intresse, dock är det bara spekulationer. Det lägre antalet svar skulle kunna vara en orsak till 

att det blev signifikanta skillnader mellan studentgrupperna. Samtidigt eftersträvas urvalet 

av minst 60% av de tillfrågade som Streiner, Norman och Cairney (2015) beskriver som en 

gräns att hålla sig till. Därför anses ändå urvalet kunna spegla termin sex studenterna på 

utbildningen med beteendemedicinsk inriktning.  

5.3 Etikdiskussion 

Studien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden, Uppsala, Sverige (Dnr 2013/020) 

och anses därmed uppfylla de etiska kraven i svensk lag (SFS 2003:460). Deltagarna 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval under ett lektionstillfälle på den aktuella 

högskolan. Vilket är något som författarna ser som negativt ur ett etiskt perspektiv. 

Studenterna kan bli påverkade av andra i klassen som väljer att delta samt tro att det är något 

som ingår i lektionen. Detta motverkades genom att studenterna hade möjlighet att besvara 

instrumentet under lektionstid men det betonades att deltagandet var helt frivilligt. 

Samtidigt ser författarna de som det bästa alternativet för att samla in data sett till antal 

deltagare. Ett annat alternativ för att samla in data kunde vara att skicka mejl till alla 

studenterna, men är något författarna tror hade givit ett mindre antal deltagare. Precis som 

Carter och Lubinsky (2016) skriver så kan mejlade undersökningar nå fler respondenter men 

risken är stor för lågt deltagande samt kontrollen över vem som besvarar undersökningen är 

dålig.  

Alla studenterna som deltog i studien fick skriva på ett skriftligt samtycke, erhålla en 

personlig ID-kod samt fick en privat lösenordskyddad inloggning till R4C instrumentet. 

Deltagarna fick antingen besvara instrumentet med sin egen medhavda dator i en lektionssal 

eller på en dator i en datorsal. Den ansvariga forskaren gick mellan salarna för att svara på 

eventuella frågor. Det gjorde att deltagarna inte var bevakade under hela datainsamlingen. 

Det medförde att författarna inte helt kan säkerhetsställa att deltagarna pratade och 

diskuterade frågorna med varandra. Det handlade om kortare stunder vilket författarna inte 

tror påverkat resultatet något, dock kan det inte helt uteslutas. För att helt undvika att 

deltagarna skulle kunna prata med varandra kunde datainsamlingen eventuellt skett i en 

datorsal på skolan för samtliga deltagare för att kunna bevaka insamlingen helt.  
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All information om deltagarna hölls inlåst vilket ökar garantin för att obehöriga inte ska få 

tillgång till det. Detta hjälpte även till att anonymisera deltagarna.  

Författarna analyserade data i programmet SPSS i en offentlig datasal vilket kan ses som 

något negativt ur ett etiskt perspektiv. Eftersom deltagarna erhölls en varsin ID-kod kunde 

de inte identifieras av obehöriga.  

6 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att det finns skillnader i det kliniska resonemanget mellan 

fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex. Vilket gör att utvärderingen av den 

diskriminativa validiteten för instrumentet Reasoning 4 Change kan anses som god för den 

undersökta populationen. Resultatet från denna studie tillsammans med de tidigare 

undersökta validitetsbegreppen stärker evidensen för att använda instrumentet till just 

fysioterapeutstudenter med beteendemedicinsk inriktning i termin ett och sex. Dock kan inte 

begreppsvaliditeten helt stärkas av denna studie för fysioterapeutstudenter under olika faser 

av utbildningen och på andra lärosäten. Denna studie bekräftade tidigare studier som visat 

på skillnader i det kliniska resonemanget mellan fysioterapeutstudenter i olika faser av 

utbildningen, vilket skulle kunna visa på att det kliniska resonemanget utvecklas och 

förbättras under utbildningen. En fysioterapeut med ett väl utvecklat kliniskt resonemang 

kan utifrån den socialkognitiva teorin ses som en viktig omgivningsfaktor för att hjälpa 

patienter till en beteendeförändring.  

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Resultatet från denna studie bidrar med en utvärdering av begreppsvaliditeten för R4C. Det 

tillför att instrumentets diskriminativa validitet för fysioterapeutstudenter i termin ett och 

termin sex på en utbildning med beteendemedicinsk inriktning kan anses god. Det kan 

innebära att lärare, ansvariga för olika fysioterapeututbildningar och forskare kan få tillgång 

till ett instrument som kan hjälpa dem att utvärdera utbildningarna och utveckla 

utbildningsplanerna på programmen. Det kan också vara till nytta för fysioterapeutstudenter 

för att kunna utvärdera samt utveckla sin förmåga att föra ett kliniskt resonemang med fokus 

på patienters beteendeförändring. Med hjälp av instrumentet får fysioterapeutstudenten 

verktyg till att se delar i det kliniska resonemanget som kan behöva utvecklas. För att kunna 

använda instrumentet på en större population av fysioterapeutstudenter behövs vidare 

forskning där studenter under hela utbildningen samt på fler lärosäten undersöks.  
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BILAGA A – REASONING 4 CHANGE 

Exempel på frågor ur subskalorna och delarna i Reasoning 4 Change 

Kunskap 

 

 

Här följer beskrivningar av kunskaper som fysioterapeuter kan använda i kliniska resonemang.  

I vilken omfattning instämmer du i nedanstående påståenden?  Markera det alternativ (1-6) som stämmer bäst in på din 

uppfattning.  

  

 

Instämmer inte alls                                         Instämmer 

helt      

1. Jag har mycket god kunskap om teorier och modeller om hur 
beteenden lärs in (t.ex. operant och respondent inlärning)  

☐        ☐        ☐        ☐        ☐        ☐ 
1                 2               3               4                5               6 

 

 

Kognition 

 

 

Här följer beskrivningar av kognitiva förmågor och färdigheter som fysioterapeuter kan använda i kliniska resonemang.  

I vilken omfattning instämmer du i nedanstående påståenden?  Markera det alternativ (1-6) som stämmer bäst in på din 

uppfattning.  

                                                                                                                                                                            Instämmer inte alls                                               Instämmer helt 

 

3. Jag har goda färdigheter i att analysera hur klientens fysiska 
och sociala omgivning påverkar genomförandet av 
målbeteendet  

☐        ☐        ☐        ☐        ☐        ☐ 

 1                2               3               4                5               6 
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Metakognition 

 

 

Här följer beskrivningar av metakognitiva förmågor och färdigheter som fysioterapeuter kan använda i kliniska 

resonemang. 

I vilken omfattning instämmer du i nedanstående påståenden?  Markera det alternativ (1-6) som stämmer bäst in på 

din uppfattning.  

 

                 Instämmer inte alls                                         Instämmer helt 

2. När jag i mina möten med klienten får ny information om 
klienten funderar jag alltid på vilken betydelse den har för 
klientens besvär och situation  

 

           ☐        ☐        ☐        ☐        ☐        ☐ 

                   1                2               3               4                5                6 

Psykologiska faktorer 

 

 

Här följer beskrivningar av metoder som fysioterapeuter i sina kliniska resonemang kan besluta sig för att använda i det 

praktiska arbetet. 

 

Hur viktigt anser du att det är för dig att använda dessa metoder i ditt praktiska arbete?  

Utgå endast från hur viktig du anser att metoden är för dig att använda, inte utifrån din förmåga.  

 

Markera det alternativ (1-10) som stämmer bäst in på din uppfattning. 

                                                                                              

                                                                                                          Mindre viktigt                                                                                                                            Extremt viktigt 

  

1. I samtal guida klienten i att 
identifiera och prioritera ett 
målbeteende som grund för 
målsättning 

 

     ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐ 
        0            1            2            3           4            5            6           7            8            9           10 
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Hur säker är du på din förmåga att använda dessa metoder i ditt praktiska arbete?  

Markera det alternativ (1-10) som stämmer bäst in på din uppfattning. 

                                                                                                                                                                                                                                              

2. Undersöka fysiska faktorer som är 
viktiga för klientens målbeteende  

 

              Inte alls säker                                                                                                                                Helt säker 

           ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐       ☐                                 

0            0          1          2           3          4          5          6          7          8          9          10 

 

 

 

Kontextuella faktorer 

 

 

                     

Här följer beskrivningar av arbetsplatsrelaterade faktorer som kan vara av betydelse för 

fysioterapeuters kliniska resonemang.  

I vilken omfattning instämmer du i nedanstående påståenden?  Markera det alternativ (1-6) som 

stämmer bäst in på din uppfattning.  

 

Om du är fysioterapeutstudent utgår du från din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) det senaste halvåret. Om 

du är fysioterapeut utgår du från din nuvarande arbetsplats. 

  

 

         Instämmer inte alls                                                 Instämmer helt 

1. I VFU/på min arbetsplats uppmuntras jag ofta att fokusera 
på klienters målbeteende och beteendeförändring i mina 
kliniska resonemang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ☐        ☐        ☐        ☐        ☐        ☐ 

                  1            2           3            4           5            6 
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Del 2 

Undersökning av klientens besvär   

 

 

Del 2 innehåller två fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning börjar med en beskrivning av klienten och 

hans/hennes besvär och situation.   

 

Läs noga igenom beskrivningarna och besvara de efterföljande frågorna.   

 

  

Fallbeskrivning Joseph, 48 år 

 

 

Joseph, 48-årig man med ländryggssmärta sedan 6 månader tillbaka. Smärtan började smygande…. 

 

 

Del 2, fråga 1: Vilka tre faktorer i intervjun/anamnesen anser du vara de viktigaste att fråga mer om i ert första 

samtal för att kunna förstå Josephs besvär och situation?  

 

Välj tre av de understrukna faktorerna i fallbeskrivningen.   

 

Faktor 1_______________________ 

Faktor 2_______________________ 

Faktor 3_______________________ 
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Del 3 

Analys av klientens besvär  

 

  

Här nedan följer fyra fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning börjar med en beskrivning av klienten och hans/hennes 

valda målbeteende. 

 

Läs noga igenom beskrivningarna och besvara de efterföljande frågorna.  

 

Fallbeskrivning Albin, 5 år 

 

 

Albin är en 5-årig pojke som bor tillsammans med sin mamma och två äldre syskon. Albin har bilateral spastisk cerebral 

pares sedan födseln….. 

  

Albins målbeteende: Att förflytta sig utomhus vid lek med kompisar på förskolan.  

 

Del 3, fråga 1: Utifrån den information du nu har om Albin, vilka tre hypoteser/bedömningar anser du 

förklarar de viktigaste orsakerna till hans svårighet att utföra målbeteendet? Markera tre hypoteser 

 
 

☐  1. Svårigheten att förflytta sig 

utomhus vid lek orsakas av att 

Albin inte vill använda rollatorn då 

han upplever den som klumpig 

och att den hindrar honom.  

 

 

☐ 2. Svårigheten att förflytta sig 

utomhus vid lek orsakas av nedsatt 

koordination i nedre extremitet 

som förvärras av nedsatt 

muskeluthållighet.  

☐ 3. Svårigheten att förflytta sig 

utomhus vid lek orsakas av att 

Albin vill vara som sina kompisar 

och att han skäms för att använda 

rollatorn. 

 

 

☐ 4. Svårigheten att förflytta sig 

utomhus vid lek orsakas av att 

lekarna på förskolan inte är 

anpassade efter Albins 

förutsättningar. 

☐ 5. Svårigheten att förflytta sig 

utomhus vid lek orsakas av att 

Albin inte har den balans som krävs 

för att klara förflyttningar när det 

☐ 6. Svårigheten att förflytta sig 

utomhus vid lek orsakas av att 

Albin har en låg tilltro till sin 

förmåga att kunna förflytta sig 
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 finns många människor som rör sig 

runt honom 

snabbt med rollatorn utomhus på 

förskolan. 

Del 4 

Behandling/åtgärder baserat på hypotes/bedömning  

 

 

 

Här nedan följer två fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning börjar med en hypotes/bedömning. 

Hypotesen/bedömningen beskriver slutsatser om hur olika faktorer påverkar klientens förmåga att utföra 

målbeteendet i en aktivitet som hon/han vill klara bättre. 

 

Läs noga igenom hypotesen/bedömningen och besvara de efterföljande frågorna.   

 

Fallbeskrivning Anders, 23 år 

 

Anders målbeteende: Kunna hjälpa sin 3-åriga dotter med av- och påklädning.  

 

Hypotes/bedömning 

 

Anders har svårt med att hjälpa sin dotter med av-och påklädning på grund av en högersidig främre 

axelledsluxation för 10 dagar sedan. Anders är högerhänt…. 

 

 

Del 4, fråga 2: För att stödja Anders i att nå sitt målbeteende behöver du använda olika 

behandlingar/åtgärder. Vilka 4 behandlingar/åtgärder anser du är de viktigaste i detta skede och 

som du vill prioritera att börja med?  

Formulera dina svar så kortfattat som möjligt. Max 10 ord per svar. 

 

1.  

 

2.   
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3.   

 

4.   
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