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Elever som har typ I-diabetes 

INLEDNING 
Som blivande lärare kommer vi att komma i kontakt med elever som har sjukdomen typ I-

diabetes och vi vill därför i vårt examensarbete fördjupa oss kring hur elever med diabetes 

upplever hur det är att gå i skolan samt hur samarbetet kring dem fungerar.  

 

Redan från år 1500 f Kr har man funnit egyptiska hieroglyfer som beskriver diabetes mellitus 

via målningar. Vid den här tiden diagnostiserades sjukdomen genom att smaka på urinen, 

vilken smakade honungssött. Namnet kommer från latin och diabetes betyder ”rinna igenom” 

och mellitus betyder ”honungssöt”. Data från den tiden talar för att det var typ II-diabetes som 

då förekom, typ I-diabetes diagnostiserades först för ett par hundra år sedan. Den är en relativt 

ny sjukdom som drabbar barn och ungdomar på grund av att de insulinproducerande 

betacellerna i bukspottkörteln har blivit förstörda. Diabetes är numera så pass vanlig att den är 

en av våra stora folksjukdomar (Claes Hellerström m fl, 2002). Orsakerna till att diabetes 

bryter ut kan vara många. De två vanligaste tillstånden av diabetes mellitus är typ I (barn- och 

ungdomsdiabetes) och typ II (åldersdiabetes).  

 

Det har under de senaste åren uppmärksammats i media ett ökat antal fall av barn- och 

ungdomsdiabetes. Omkring 500 barn och ungdomar insjuknar årligen i typ I-diabetes i 

Sverige. Jämfört med för 20 år sedan, har risken att insjukna i typ I-diabetes ökat med 50 %. 

Det finns cirka 50 000 svenskar som har typ I-diabetes, av dessa är nästan 3000 skolelever. 

Det är lika många pojkar som flickor som drabbas av sjukdomen (Svenska diabetesförbundet, 

2005). Skolan är en stor del av elevens vardag och måste fungera väl för att eleven med 

diabetes ska må bra. Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, ska skolan visa omsorg om elevens välbefinnande samt anpassa 

undervisningen efter elevens förutsättningar och behov. Eleven ska mötas med respekt för den 

hon är och känna en trygghet i skolans sociala gemenskap. Vidare är det klasslärarens 

skyldighet att samarbeta med elevens föräldrar och ständigt informera om hur elevens 

skolsituation fungerar (Utbildningsdepartementet, 1998).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur elever med typ I-diabetes upplever sin 

skolsituation. Vi vill även undersöka hur familjen, klasskamrater, klasslärare samt övrig 

personal på skolan involveras i elevens skolvardag. Examensarbetet syftar även till att 

undersöka hur vi som klasslärare kan förbereda oss för att möta dessa elever på bästa sätt utan 

att de känner sig utpekade. De elever som ingår i undersökningen är mellan 10 och 13 år.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

Hur upplever en elev med diabetes att det är att gå i skolan? 

 

Förekommer det något samarbete mellan eleven med familj och de personer som eleven 

kommer i kontakt med i skolan (klasslärare, idrottslärare, skolsköterska, 

skolbespisningspersonal, klasskamrater) och hur upplevs det? 

 

Vilken erfarenhet har klassläraren och övrig skolpersonal av elever med diabetes och hur 

bemöter de dessa elever? 

 

 

DISPOSITION 
Examensarbetet börjar med en inledning och sedan en beskrivning av syfte och 

frågeställningar. Nästa avsnitt i undersökningen är litteraturgenomgången där vi tar upp 

styrdokument, tidigare forskning och litteratur, beskrivning av sjukdomen diabetes, dolt 

handikapp samt det sociala samspelet kring eleven. Därefter följer metodavsnittet, i vilken vi 

redogör för hur vi har genomfört undersökningen. Efter detta presenteras resultatet indelat i 

ett antal olika kategorier; elev, klasslärare, idrottslärare, skolsköterska, 

skolbespisningspersonal, sjuksköterska samt föräldrar. Efter respektive kategori finns en 

sammanfattning med analys av resultatet med anknytning till våra frågeställningar. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning med analys av hela resultatavsnittet, även 

denna med anknytning till våra frågeställningar, vilket följs av diskussionsavsnittet.  
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LITTERATURGENOMGÅNG 
I litteraturgenomgången tar vi upp skolans styrdokument, tidigare forskning och litteratur om 

diabetes. 

 

 

Styrdokument 
Enligt Lpo 94 ska skolan främja klasslärares och elevers förståelse för andra människor samt 

främja deras förmåga till inlevelse. Skolan ska även visa omsorg om den enskilde elevens 

välbefinnande. Dessutom ska undervisningen anpassas till alla elevers olika förutsättningar 

och behov. Eleven har rätt att mötas med respekt för den hon är och känna trygghet i den 

sociala gemenskap skolan ska verka för att vara. Vidare är det klasslärarens skyldighet att 

samarbeta med elevens föräldrar och ständigt informera om hur elevens skolsituation fungerar 

samt att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1998).   

 

 

Tidigare forskning och litteratur 
Under den här rubriken beskriver vi en del av den litteratur vi har läst. Litteraturen delas in i 

medicinsk- och psykosocial litteratur. Flertalet av böckerna tar även upp olika pedagogiska 

aspekter som är viktiga att tänka på som klasslärare. Vi presenterar även några av de forskare 

som tillhör Sveriges främsta specialister inom ämnesområdet diabetes. 

 
Vi har bland annat använt oss av medicinsk litteratur skriven av Ragnar Hanås, barnläkare 

med specialisering mot diabetes vid Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs Länsdelssjukhus 

(NÄL) som har skrivit boken Barn- och ungdomsdiabetes (1997). Det är en bok som 

beskriver det mesta som rör diabetes. Bland annat förklarar Hanås den medicinska delen, men 

även många praktiska situationer som den sjuka och hennes omgivning ställs inför. En annan 

forskare är Johnny Ludvigsson som är professor i pediatrik, barnläkare vid 

Universitetssjukhuset i Linköping och en av de ledande inom dagens diabetesforskning. 

Redan under 1970-talet var han en av de första med att studera sjukdomsdebuten där 

betacellen är maximalt stressad, till att betacellen är mindre ansträngd när den diabetessjuke 

får insulin. Ludvigsson arbetar i sin forskning med att försöka ingripa i processen för att på ett 

optimalt sätt skona de fungerande betaceller som fortfarande finns kvar hos barnet. (Tord 

Ajanki, 1999). Han har bland annat varit medförfattare till boken 
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Diabetes hos barn och ungdomar – frågor och svar. Dessutom står han som referens i all den 

litteratur vi läst om diabetes. En annan medförfattare till boken är Sture Sjöblad, docent i 

pediatrik och överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid 

Universitetssjukhuset i Lund. Boken fungerar som en uppslagsbok där de vanligaste frågorna 

från barn och ungdomar med diabetes tas upp. Författarna har tänkt boken som ett 

komplement till den information som familjen får på sjukhuset. Sjöblad har även skrivit 

boken Barn- och ungdomsdiabetes (1996) som främst riktar sig till dem som genom sitt arbete 

kommer i kontakt med barn och diabetes. 

 

Den psykosociala litteratur som vi har använt oss av är bland annat boken Kris och utveckling 

(2003) som är skriven av Johan Cullberg, professor i psykiatri och psykoanalytiker med lång 

erfarenhet av kliniskt och vetenskapligt arbete. Han är verksam vid Samhällsmedicinska 

enheten vid Stockholms Läns Landsting. Boken beskriver människans krissituation och är 

tänkt att användas av dem som i sitt arbete kommer i kontakt med människor. Boken ses som 

en klassiker och är översatt till flera olika språk.  

 

 

Beskrivning av sjukdomen diabetes 
Denna del behandlar olika patofysiologiska och psykosociala aspekter av diabetes med fokus 

på typ I-diabetes.  

 

Patofysiologiska aspekter 
Med patofysiologi menas läran om hur levande organismers funktion påverkas av sjukdom.  

Diabetes mellitus, även kallad sockersjuka, är ett samlingsnamn för olika sjukdomar med 

liknande symtom. Gemensamt för all form av diabetes är insulinbrist samt att blodets halt av 

glukos (druvsocker) är onormalt hög. Denna nivå mäts i millimol per liter (mmol/l). När 

glukoshalten överstiger 6,1 mmol/l (normal nivå 3-6,1 mmol/l) utsöndras glukos i urinen, 

vilket medför att mer urin bildas. Förlusten av glukos via urinen kan uppgå till cirka ett halvt 

kilo per dag. Detta leder i sin tur till att den drabbade blir törstig, hungrig, trött och förlorar 

vikt, trots att denne äter mer. De två vanligaste tillstånden av diabetes mellitus är typ I (barn- 

och ungdomsdiabetes) och typ II (åldersdiabetes) (Claes Hellerström m fl, 2002; Bengt Richt, 

1992). 
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Typ I-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes) 
Denna typ av diabetes är ett kroniskt tillstånd som kräver livslång insulinbehandling då 

insulinbristen är total. Betacellerna (de insulinproducerande cellerna) i bukspottskörteln har 

blivit förstörda (Hellerström m fl, 2002). Insulin är det hormon i ämnesomsättningen som är 

nödvändigt för att sockret i blodet ska kunna omvandlas till energi i exempelvis muskelceller. 

Dessutom är insulin en förutsättning för att kroppen ska kunna växa. Vid avsaknad av insulin 

får man brist på energi, förlorar i vikt och slutar att växa. Kroppen börjar använda 

fettcellernas reservenergi och man börjar magra. Om detta får fortgå börjar syror bildas och 

andedräkten kan dofta aceton. Blir syraproduktionen för stor leder det till ketoacidos 

(syraförgiftning), vilken gör att barnet mår illa, får ont i magen och tappar aptiten (Gisela 

Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad, 2000).  

 

När blodsockret sjunker och blir för lågt (<3-3,5 mmol/l) känner barnet olika symtom som 

kan delas in i två huvudgrupper; kroppsliga symtom och symtom från hjärnan. Symtomen 

från kroppen är till exempel: 

 

• Skakighet och darrighet. 

• Hjärtklappning samt palpitationer (man känner hur pulsen dunkar i bröstet och 

magen). 

• Känslan av att läppar, tunga och fingrar domnar. 

• Irritation, ängslan och oro. 

• Kallsvettningar och blekhet. 

• Känslan av hunger och illamående. 

 

Symtomen från hjärnan är till exempel: 

 

• Yrsel och allmän svaghetskänsla. 

• Sänkt medvetande och svårigheter att koncentrera sig. 

• Förvirrad, omtöcknad, sluddrigt tal, koordinationssvårigheter och ostadig gång. 

• Dimsym och dubbelseende samt påverkat färgseende framför allt för gröna och röda 

färger. 

• Huvudvärk och kramper.
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Dessa symtom kallas för en känning. Det finns olika grader av känning: 

 

1. Känning utan symtom: Blodsockret < 3,0 och varken kropp eller hjärna påverkas och 

barnet känner inte av några symtom. 

2. Lätta och medelsvåra känningar: Kropp och hjärna påverkas och barnet börjar känna 

av symtomen. 

3. Omedvetna känningar: Omgivningen ser på barnet att en känning är på gång genom 

symtom som humörsvängningar, irritation, ängslan och oro. Barnet själv har inte fått 

några varningssignaler och minns oftast inte att den har haft en känning. 

4. Svåra känningar: Det låga blodsockret gör att barnet blir starkt påverkat och måste ha 

hjälp från personer i dess omgivning. Om tillståndet inte behandlas kan barnet hamna i 

medvetslöshet (diabeteskoma) och få kramper och det är då viktigt att snabbt komma 

under professionell vård (Hanås, 1997).  

 

Barnet kan även drabbas av en känning på grund av högt blodsocker (>12-15 mmol/l) och det 

är insulinbrist som gör att barnet mår dåligt, inte det höga blodsockret. Symtomen är de 

samma som när sjukdomen debuterar.  

 

En känning kan utlösas av att barnet har ätit mer eller mindre mat än vanligt eller fel 

sammansatt mat. Det kan också bero på en kraftigt ökad eller minskad fysisk aktivitet, 

infektion eller stress. Ytterligare en anledning kan vara att insulinet injiceras på ett ställe där 

kroppen har mindre fett och insulinet absorberas fortare till blodet eller att mängden insulin 

som tillförs kroppen är för hög eller för låg (Hanås, 1997).  

 

Psykosociala aspekter 
När ett barn insjuknar i diabetes innebär det en stor psykisk påfrestning både för barnet och 

för hela dess familj. Det är viktigt att hela familjen får ett professionellt och pedagogiskt 

bemötande eftersom psykisk och emotionell stress kan påverka sjukdomsförloppet negativt 

genom att adrenalin (stresshormon) frisätter socker från levern och minskar musklernas 

upptag av socker. Detta leder i sin tur till att blodsockret blir förhöjt och barnet kan drabbas 

av en känning. (Hanås, 1997; Sjöblad, 1996). När barnet insjuknar påverkas hela familjen och 

de går igenom fyra olika krisfaser. De olika faserna har sitt egna specifika innehåll. Det går 
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inte alltid att skilja dem åt, ibland kan de gå i varandra och vid andra tillfällen kan en fas 

saknas (Cullberg, 2003).  

 

• Chockfasen: Den första fasen kan vara allt från några timmar upp till några dagar. 

Under den här tiden är familjen mycket upprörd och har svårt att tänka klart, ta till sig 

information och bearbeta det som skett. De kan utåt sett verka ha situationen under 

kontroll, men den inre känslan kan vara kaotisk.   

• Reaktionsfasen: Tillsammans med chockfasen kallas dessa två för den akuta krisen. 

Familjen har tidigare blundat för situationen, men tvingas nu inse vad som har skett. 

De försöker finna en mening i den kaotiska tillvaron. Här kan det uppträda en känsla 

av skuld och förnekelse. Föräldrarna söker oftast en anledning till varför sjukdomen 

uppstått, de letar efter orsaker i levnadsvanor, arv, speciella händelser. Under den här 

fasen förekommer mycket tårar, sömnlöshet och bitterhet, för hela familjen. När den 

här reaktionen börjar avta efter några veckor eller månader inträder nästa fas.  

• Bearbetningsfasen: Nu börjar både barnet och föräldrarna acceptera att barnet har fått 

en kronisk sjukdom. De försöker anpassa sig och öka sina kunskaper om hur det är att 

leva med ett dolt handikapp för att kunna återuppta en för familjen passande livsstil. 

Familjen måste lära sig de nya sociala rollerna som uppkommer i samband med 

sjukdomen. Denna fas varar ungefär sex till tolv månader.  

• Nyorienteringsfasen: Detta är en pågående fas utan slut. Familjen lever med den 

genomgångna krisen i medvetandet, men den är inte längre ett hinder. Det kommer 

alltid att göra ont, men det kommer inte att göra ont lika ofta. Familjen börjar finna 

lämpliga rutiner för vardagslivet och komma i balans (Cullberg, 2003). 

 

 
Dolt handikapp 
Typ I-diabetes är en livslång sjukdom som inte syns utåt. Här kommer vi att beskriva några 

viktiga aspekter vid bemötandet av dessa elever.  

 

Ett dolt handikapp gör att en person har ett annat utgångsläge än den som inte är handikappad 

eller har ett synligt handikapp. Det dolda handikappet är orsakat av sjukdom eller skada, men 

är inte en sjukdom i sig. Handikappet kan relativt enkelt döljas inför andra människor, men 

ibland går inte det på grund av tillstötande komplikationer, exempelvis en känning. Eleven 
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kan på grund av detta möta svårigheter i sin vardag. Han/hon kan ibland isolera sig från 

sociala aktiviteter på grund av ovilja att bli utpekad som avvikande. Trots detta är diabetes ett 

”accepterat” handikapp bland många människor och för att förstå och möta eleven med 

diabetes krävs att de berörda runt eleven har en öppen kommunikation, är intresserade och 

lyssnar på varandra för att det sociala samspelet ska fungera. Vidare är det viktigt att vi som 

medmänniskor inhämtar grundkunskap om diabetes (Richt, 1992; Jan Östman, 1988).  

 
 

Det sociala samspelet kring eleven  
För att förstå elevens skolsituation kommer vi här att presentera olika teorier om vad som styr 

det sociala samspelet kring eleven. Vi kommer även att ta upp skolsituationen där 

skolmåltiden och skolidrotten är viktiga delar för en elev med diabetes.  

 

Symbolisk interaktionism 
Med symboliska interaktionism menas att det är först när vi ingår i sociala relationer som vi 

blir människor. Det är först då vi förstår sammanhanget i sociala samspel. Det sätt vi bemöter 

människor på i vår vardag, beror på om vi känner till, eller inte känner till, konsekvenserna av 

vårt bemötande. En av de viktigaste företrädarna inom den symboliska interaktionismen är 

George Herbert Mead, som har en stark påverkan inom socialpsykologin. Han menar att 

människan utvecklar en medvetenhet om sig själv, genom att samspela med sig själv i en inre 

dialog och genom att samspela med andra människor. Mead anser vidare, att vi agerar utifrån 

hur vi tror att andra människor ser på oss och utifrån den betydelse dessa personer har för oss. 

Vi måste se på oss själva med andras ögon och det sker en ständig utveckling av jaget genom 

att vi hela tiden ingår i olika sociala samspel. Denna teori styr om vi som klasslärare ser på 

barnet som en elev eller som en diabetessjuk elev och om klasskamraterna ser henne som 

”vem som helst” eller som ”stackars eleven”. Det är viktigt att eleven inte möter en ”tycka-

synd-om” attityd från sina medmänniskor, men handikappet bör inte heller negligeras från 

omgivningen (Björn Nilsson, 1996; Håkan Sandberg, 1983). Det handlar om att acceptera 

människan för den hon är och lyfta fram hennes positiva sidor (Kerstin Neander, 2000).  

 

Socialisationsprocessen 
Socialisationsprocessen innebär allt som rör sig inom en människa och det som rör sig mellan 

människor. Det leder i sin tur till att människan blir en del av den sociala tillvaron och 
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medlem i olika grupper, exempelvis familj, vänner, skola. Socialisationsprocessen betyder då 

att människan lär sig att vara social i de olika miljöer den befinner sig i. Viktiga delar i denna 

process blir samspelet inom familjen, skola och klasskamrater. Målet med socialisation är 

bland annat att individen ska kunna tillgodose sina behov och fungera som en enskild individ, 

men även som en gruppmedlem. Gruppen har en stor betydelse för det sociala samspelet. I 

gruppen får den enskilde individen möjlighet att tillfredsställa sina behov, utveckla och 

bibehålla sin identitet samt att gruppen fungerar som en trygghet när individen känner sig 

fysiskt eller psykiskt hotad. Att inte få vara medlem i en grupp kan kännas jobbigt för många 

människor, vilket kan leda till att de känner sig utanför (Vigdis Bunkholdt, 1997). De 

kvaliteter som kännetecknar förhållandet mellan föräldrar och barn bör även utmärka vårt sätt 

som blivande lärare att möta elever med diabetes, deras familjer, samt samarbetet med övrig 

personal i skolan. Detta förhållningssätt benämns parallella processer i boken Möten i 

gryningen (Neander, 2000).  

 

Skolsituationen för en elev med diabetes 
För elever som insjuknar i diabetes under skoltiden eller redan har sjukdomen vid skolstart, är 

det viktigt att deras klasslärare har goda kunskaper om hur sjukdomen ska hanteras. Detta för 

att eleven ska känna sig trygg och väl omhändertagen i skolan (Hanås, 1997). Det är också 

viktigt att eleven får ta en paus för att kontrollera blodsockernivån och äta mellanmål när de 

känner att blodsockret är lågt (Andreone, L Theresa m fl, 2003). När en elev börjar skolan 

utsätts de för en ny situation och en del elever kan ha svårt att finna sig tillrätta. Utöver att 

hålla reda på sig själv och sin sjukdom med kontroll av blodsocker, insulinsprutor med mera, 

ska eleven dessutom ta till sig allt nytt som sker i skolan. Från cirka 9-års ålder börjar eleven 

utveckla sin sociala roll. Kamratgruppen börjar bli allt mer viktig. Eleven kan komma i en 

period där sjukdomen börjar kännas jobbig och eleven inser att sjukdomen är kronisk. Det är 

under den här perioden viktigt att eleven får prata öppet om sin sjukdom i skolan. Under 

puberteten börjar eleven bli allt mer självständig och pendlar mellan att vara vuxen och barn. 

Tonåringen kan oroa sig över framtiden i förhållande till sin sjukdom, exempelvis yrke och 

familj. Under puberteten kan insulinet vara svårinställt på grund av att behovet av insulin ökar 

när kroppen växer. Klassläraren måste ta hänsyn till att förutom ”normal” tonårsproblematik 

kan dessa elever även vara påverkade av sin sjukdom (Hanås, 1997).
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Exempel på en situation som eleven måste vara uppmärksam på är skolmåltiden. Oftast är 

denna schemalagd till tider som kanske inte stämmer överens med insulinintagsintervallet. På 

vissa skolor förekommer det att eleverna äter skollunch från klockan 10.30, vilket medför att 

intervallet till nästa måltid kan bli för långt. Vid snabbverkande insulin som intages före 

maten bör uppehållet till nästa måltid inte vara längre än cirka fem timmar (Sven Bremberg, 

2004; Sjöblad, 1996). Under skolmåltiden kan eleven även utsättas för stress då mattiden 

oftast är planerad till cirka 15 minuter per elev. Om det tar längre tid att äta hinner nya elever 

komma och platserna i matsalen räcker då inte till alla. Ett problem som kan uppstå, är att 

eleven inte äter den lunch som serveras och får i och med det inte i sig tillräckligt med näring 

i förhållande till insulindosen. Detta kan i sin tur leda till att eleven får en insulinkänning, 

därför bör ett alternativ till den ordinarie måltiden finnas (Hanås, 1997). Vidare framhåller 

Hanås vikten av att klassläraren och skolbespisningspersonalen måste respektera att en elev 

med diabetes inte kan välja att vara hungrig om maten inte smakar, som övriga elever kan 

göra.  

 

Ett annat exempel på en situation där eleven måste vara uppmärksam är skolidrotten. Diabetes 

är inget hinder för att utöva fysisk aktivitet, men det krävs kunskap och planering, både för 

eleven och för idrottsläraren, för att eleven ska må bra av aktiviteten. Motion och 

muskelarbete förbränner blodsocker och fett i kroppen. Vid diabetes är förbränningen mer 

uttalad och levern hinner inte med att producera nytt blodsocker. Följden blir att 

blodsockernivån blir för låg och eleven kan drabbas av en känning. Det är därför viktigt att 

klassläraren kan se till att eleven får ett extra mellanmål före och efter idrottslektionen, 

dessutom bör det finnas till exempel Dextrosol (druvsocker) som absorberas snabbt i blodet 

(Hanås, 1997; Sjöblad, 1996). Känningen kan även förskjutas och komma först efter 

idrottslektionens slut. Det har betydelse när idrottslektionen är förlagd under skoldagen. 

Rektors ansvar ligger i att utforma en undervisning som är anpassad så att elever med särskilt 

stöd får den hjälp de behöver (Utbildningsdepartementet, 1998).
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METOD  
Här berättas hur vi gått tillväga med examensarbetet. Vi tar upp presentation av några av de 

författare som har skrivit den metodlitteratur som vi har läst, val av metod, urval av 

undersökningspersoner, reliabilitet och validitet, etiska överväganden, planering och 

genomförande av intervjuer och enkäter samt bearbetningen av dessa.  

 

 

Författarpresentation  
En av de metodböcker som vi har använt är bland annat Examensarbetet i lärarutbildningen 

(2001) som är skriven av Bo Johansson, filosofie doktor i psykologi och Per Olov Svedner, 

universitetslektor i svenska. Båda arbetar vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala 

universitet. Dessutom har de erfarenhet av vetenskapligt arbete och av handledning av 

examensarbeten. En annan metodbok som vi har använt är Rapporter och uppsatser (1998) av 

Jarl Backman. Han är professor vid Universitetet i Umeå och har erfarenhet av forskning och 

undervisning i beteendevetenskapliga ämnen. Boken handlar främst om hur man skriver 

vetenskapliga rapporter. 

 

 
Val av metod 
I det här examensarbetet har en kvalitativ metod använts, då den lämpar sig bäst vid 

undersökning av människors upplevelser. En av de vanligaste forskningsmetoderna är 

kvalitativ metod, vilken är ett samlingsbegrepp av flera olika arbetssätt som kännetecknas av 

att istället för att söka efter en förklaring söker man efter en förståelse och helhetsbeskrivning 

av fenomenet som undersöks. Ett utmärkande drag är att forskaren söker sig till den sociala 

verkligheten och försöker ta reda på människors upplevelser av det område som undersöks 

genom att både samla in och analysera materialet vid samma tillfälle. Kvalitativ analys delas 

oftast in i tre olika moment; reduktion, strukturering och tolkning av data. Med reduktion 

menas att minska mängden data, för att lättare se relevansen till det som undersöks. Genom att 

strukturera insamlade data, grupperas materialet i lämpliga kategorier. Tolkning av data finns 

med i de flesta undersökningar som ett resultat av bearbetningen av det insamlade materialet 

(Langemar, 2003). 
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Urval av undersökningspersoner 
De personer som ingått i undersökningen kommer från sex olika skolor i Norrköping med 

omnejd. Det var sex elever i åldrarna 10-13 år. För att eventuellt få fram någon skillnad 

mellan kön, valde vi tre pojkar och tre flickor. Dessutom ingick tre klasslärare, varav en man 

och två kvinnor samt en manlig idrottslärare, en kvinnlig skolsköterska och tre kvinnliga 

skolbespisningspersonal. I undersökningen ingick även föräldrar till sju barn som har 

diabetes, varav sex stycken är föräldrar till de elever som ingår i vår undersökning samt en 

kvinnlig sjuksköterska på Barnmottagningen, Vrinnevisjukhuset (ViN).  

 

Två av eleverna i undersökningen hade vi vetskap om sedan tidigare genom personliga 

kontakter. En av dessa elevers förälder är aktiv inom Barndiabetesfondens lokalförening i 

Norrköping med omnejd och genom denne fick vi tips om ytterligare barn och föräldrar som 

eventuellt skulle vara villiga att delta i undersökningen. Via telefonsamtal kontaktades dessa 

föräldrar med förfrågan om tillstånd att få intervjua deras barn. Samtidigt frågades föräldrarna 

om deras vilja att delta i undersökningen genom att besvara en enkät. Sju föräldrar tillfrågades 

och samtliga deltog med stort engagemang i undersökningen. Två mammor var dessutom med 

vid deras barns intervjuer på eget initiativ.  

 

Skolpersonalen som deltog i undersökningen var sedan tidigare kända av oss. Två skolor var 

representerade. Skolpersonalen besöktes veckan innan intervjuerna på sin arbetsplats, där vi 

muntligen och skriftligen presenterade examensarbetets syfte och önskemål om deras 

deltagande i undersökningen. Under detta tillfälle bokades även tid för kommande intervju.   

 

Under samtliga intervjuer med klasslärarna framkom att de hade varit på informationsmöte på 

sjukhuset. Vid sammanställning av inhämtad data såg vi ett behov av att intervjua personal 

från Barnmottagningen, ViN. En av klasslärarna tipsade oss om en kontaktperson på 

Barnmottagningen, ViN. Hon kontaktades och intervju genomfördes på hennes arbetsplats. 
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Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser mätningens noggrannhet och kan styras av hur väl formulerade enkät- och 

intervjufrågorna är. Detta betyder att om en undersökning har en hög reliabilitet så ska en viss 

mätning kunna utföras vid ett senare tillfälle och ge ungefär samma resultat. Validitet handlar 

om i fall resultatet stämmer överens med frågeställningarna, det vill säga, om det som är tänkt 

att undersöks också undersöks (Kvale, 1997).  

 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur elever med typ I-diabetes upplever sin 

skolsituation samt hur personer i deras omgivning involveras i denna. Detta har vi belyst från 

flera olika perspektiv genom att intervjua människor som kommer i kontakt med eleverna. Vi 

deltog båda två vid samtliga intervjuer där vi turades om att ställa intervjufrågorna. Samtliga 

personer intervjuades en och en. Även om vi var i olika miljöer under intervjuerna, 

genomfördes de på liknande sätt där de bearbetade frågorna hade utgångspunkt från syfte och 

frågeställningar, vilket kan ha bidragit till en hög reliabilitet. Under två av elevintervjuerna 

deltog elevens mamma, vilket vi dock inte tror påverkade resultatet. Enkäterna hade också 

bearbetade frågor med samma utgångspunkt, samt att de var noggrant ifyllda, vilket även kan 

ha bidragit till en ökad reliabilitet. Dock är det svårt att säga att en annan forskare skulle 

kunna få samma resultat. Genom att undersökningen gav svar på syfte och frågeställningar 

innebär det att den har en hög validitet. 

 

 
Etiska överväganden 
Vi har valt att ta del av Vetenskapsrådets forskningsetiska föreskrifter [VR] (2005) för att visa 

respekt för de personer som deltog i undersökningen. Föreskrifterna är indelade i fyra 

huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet  
Enligt informationskravet ska forskaren informera undersökningspersonen om syftet med 

undersökningen samt upplysa om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan negativa följder (VR, 2005). Detta gjorde vi dels i samband informationsbrev och dels 

vid intervjutillfället. 
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Samtyckeskravet  
För att få använda inhämtade data måste undersökningspersonerna ge sitt samtycke. Är 

undersökningspersonerna under 15 år måste förälder/vårdnadshavare ge sitt samtycke (VR, 

2005). Vi fick föräldrarnas samtycke via telefonsamtal. Dessutom hade vi skrivit en förfrågan 

om samtycke i informationsbrevet eftersom samtliga elever var under 15 år. Övriga 

undersökningspersoner som var över 15 år besökte vi för att fråga om de var villiga att ingå i 

vår undersökning samt att vi bokade tid för intervju.  

 

Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av dem och handhas med konfidentialitet (VR, 2005). I informationsbrevet samt vid 

intervjutillfället upplyste vi om att deltagandet i undersökningen var anonymt och att inget i 

examensarbetet skulle kunna avslöja deras identitet. Dessutom upplyste vi i samband med 

intervjutillfället om att vi önskade spela in intervjun på kassettband samt att dessa band 

kommer att raderas och anteckningar förstöras när examensarbetet är färdigt.  

Nyttjandekravet 
De data som insamlats får endast användas till forskningsändamål (VR, 2005). Vi har 

informerat undersökningspersonerna om att de bearbetade svaren som vi erhåller, enbart 

kommer att användas till vårt examensarbete.  

 

 
Planering och genomförande av intervjuer  
Intervjuerna i undersökningen belyser hur eleven med diabetes upplever hur det är att gå i 

skolan samt samarbetet mellan skolans personal och eleven med familj. För att ytterligare få 

en aspekt av hur eleven upplever sin skolsituation belyses skolpersonalens erfarenhet av dessa 

elever och hur de bemöts.  

 

Som vi tidigare har nämnt har vi använt oss av kvalitativa intervjuer eftersom dessa gav den 

information som anses vara lämplig för läraryrket enligt Johansson och Svedner (2001). De 

menar att den kvalitativa intervjun ger bland annat svar på elevens och klasslärarens 

upplevelser av det sociala samspelet kring eleven. Denna intervjumetod gav ett utrymme för 

variation av frågor inom ett förutbestämt område beroende på undersökningspersonens svar
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 och reflektioner. Frågorna anpassades efter varje intervjutillfälle så att 

undersökningspersonen har möjlighet att ta upp sådant som denne känner är angeläget. 

Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervju, för det mesta var det i avskildhet och 

angränsande till klassrum. Vidare rekommenderar författarna att intervjuerna spelas in på 

band, för att intervjuaren ska kunna ägna uppmärksamhet åt intervjupersonen och för att mer 

aktivt kunna lyssna. Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer och turades om att ställa 

frågorna. Intervjuerna transkriberas sedan ordagrant delvis eller helt. Före intervjutillfället bad 

vi om tillåtelse att få använda bandspelare. Eftersom ingen av intervjupersonerna hade något 

emot det, spelades våra intervjuer in på band och transkriberades sedan delvis ordagrant, då 

vissa delar av intervjuerna inte tillförde undersökningen relevant information. För 

intervjufrågor se bilaga 2. 

 

 

Planering och genomförande av enkäter 
Vår tanke var att använda oss av enkätundersökning till föräldrarna i undersökningen, som ett 

första steg för att finna lämpliga undersökningspersoner för kommande intervjuer. Enkäter är 

en bra ”screening-metod” för att få ett underlag inför fortsatta intervjuer (Johansson & 

Svedner, 2001). Dessutom lämpar sig enkäter bra när det är ont om tid för en undersökning 

eftersom administrations- och analystiden är kortare (Steinar Kvale, 1997). Vi valde även att 

ha enkäter eftersom föräldrarna kunde ha svårt att vara anträffbara under dagtid. Ytterligare 

en anledning var att de skulle få möjlighet att hemma i lugn och ro fundera över sina svar. 

Enkäten bestod av två delar, en del med undersökningsfrågor och en del med ett brev där vi 

talade om att vi skriver ett examensarbete på Lärarprogrammet samt en presentation av 

undersökningens syfte. Brevdelen innehöll även information om att föräldrarnas deltagande 

var frivilligt och anonymt, samt våra telefonnummer och e-postadresser, att användas vid 

oklarheter. Båda delarna godkändes av vår handledare innan de lämnades ut. Innan enkäterna 

lämnades ut till föräldrarna fick de en förfrågan om deltagande via telefonsamtal. För 

enkätfrågor se bilaga 1. 

 

 

Bearbetning av intervjuer  
Vi spelade in intervjuerna på kassettband för att kunna vara koncentrerade på och ägna 

uppmärksamhet åt intervjupersonen och för att kunna lyssna mer aktivt. Efter intervjuerna 
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lyssnade vi först igenom de olika intervjuerna var för sig och diskuterade innehållet efter varje 

intervju. Därefter lyssnade vi på nytt igenom intervjuerna en och en och antecknade svaren på 

frågorna. Efter detta lyssnade vi åter igenom intervjuerna för att se att inget hade missats. 

Intervjuerna redovisades med våra egna meningar. Vi valde att inte transkribera hela 

intervjuerna ordagrant, utan har endast tagit med det från intervjuerna som är relevant för 

undersökningen. Detta eftersom det under intervjuerna lyftes fram många intressanta 

synpunkter, men som inte gav svar på våra frågeställningar.  

 

Nästa steg var att dela in intervjuerna i olika kategorier. De blev elever, klasslärare, 

idrottslärare, skolsköterska, skolbespisningspersonal och sjuksköterska. Intervjusvaren 

sammanställdes, efter ytterligare genomläsning, under respektive kategori. För att tydliggöra 

vissa av intervjusvaren valde vi att citera några undersökningspersoner. Efter varje kategori 

gjorde vi en sammanfattning med analys av resultatet med anknytning till vårt syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning med analys av hela 

resultatavsnittet, även denna med anknytning till vårt syfte och frågeställningar. 

 

 

Bearbetning av enkäter 
Vi började med att läsa igenom samtliga enkäter en och en. Därefter systematiserade vi svaren 

efter frågeställningarna. Svaren redovisades under kategorin föräldraenkäter och skrevs med 

våra egna meningar och via valda citat tydliggjorde föräldrarnas upplevelser. Sist i vår 

bearbetning läste vi ytterligare igenom enkätsvaren för att se att inget utelämnats. Efter 

bearbetningen av materialet gjorde vi en sammanfattning med analys av resultatet med 

anknytning till vårt syfte och frågeställningar. 
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RESULTAT OCH ANALYS  
Efter att vi nu har redogjort för hur vi gått tillväga vid undersökningen, ska vi här presentera 

resultatet. Utifrån detta har vi under rubriken ”Sammanfattning och analys av resultat” 

tydliggjort våra nyckelord genom att kursivera dessa. 

 

Vid bearbetning av resultatavsnittet utgick vi från syftet med undersökningen om hur elever 

med diabetes upplever sin skolsituation och hur familj och skolpersonal involveras i elevens 

skolvardag. Vi utgick även från hur dessa elever bemöts och hur vi som lärare kan förbereda 

oss för att möta dessa elever. För att behålla undersökningspersonernas anonymitet valde vi 

att benämna dem i ett antal olika kategorier som; elev, föräldrar, klasslärare, idrottslärare, 

skolsköterska, skolbespisningspersonal samt sjuksköterska. Det är viktigt att tänka på att 

resultatet visar hur det kan fungera omkring en elev med diabetes.  

 

 

Elevintervju  
Här presenteras resultatet av intervjuer med sex elever (tre pojkar och tre flickor), 10-13 år. 

Vi har valt att inte markera om det är en pojke eller flicka som svarar, då det inte framkom 

någon skillnad mellan deras svar.   

 

Elevernas upplevelse av skolsituationen 
Samtliga elever upplevde att de känner sig trygga i skolan och har stöd av klasslärare och 

klasskamrater. De nämnde också att även om sjukdomen är ett hinder så tänker de inte på det, 

förutom att alltid ha Dextrosol med sig överallt. Det framkom från fem av elevintervjuerna att 

det inte är något särskilt med att ha diabetes, utan att de upplevde sig precis som övriga elever 

i skolan. En elev sa dock att hon känner sig lite annorlunda när hon går ifrån klassrummet och 

äter mellanmål. Gällande sin sjukdom uppgav eleverna att de är nöjda med skolsituationen 

och att det inte finns något att ändra på. En elev påpekade dock vikten av att inte bli utpekad 

och säger:  

 

”Man vill inte bli så utpekad, man vill vara en precis som alla andra.” (Elev 3).  

 

De flesta av eleverna upplevde även att deras klasslärare har tillräckliga kunskaper om 

diabetes. En av eleverna har nyligen bytt skola och känner att kunskaperna av diabetes bland 
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lärarna är sämre på den nya skolan än på den gamla. Dock tror hon att kunskaperna blir bättre 

med tiden, när de har vant sig vid hennes sjukdom. Eleverna ansåg att de till stor del kan 

hantera känningar själva, dock med klasslärarens stöd, vilket leder till att de känner en 

trygghet med situationen.  

 

Elevernas upplevelse av klasslärarnas bemötande  
Samtliga elever ansåg att det viktigaste är att klassläraren bör kunna läsa av eleven när en 

känning är på gång och att de får ett positivt bemötande. Eleverna ville att klassläraren är 

uppmärksam på hur just deras reaktion ter sig och att symtomen kan variera. De berättade att 

alla barn reagerar olika. Två elever berättade att: 

 

” …så satt jag på en bänk och kollade på när de andra spelade fotboll och så 

bara somnade jag.” (Elev 1).  

 

” …om man är så här jätteglad och så helt plötsligt börjar den slå den bredvid, 

då kan det vara en känning.” (Elev 2).  

 

Det framkom att det är viktigt att klassläraren bör veta att eleverna tar sprutor och kontrollerar 

blodsockret ett par gånger om dagen. En av eleverna lyfte fram vikten av att det är bra om 

klassläraren får information från Barnmottagningen på sjukhuset. En annan elev tyckte att 

klassläraren ska se till att eleverna mår bra. När eleverna får en känning talar de om det för sin 

klasslärare. Alla elever i undersökningen sa att deras klasslärare har Dextrosol (druvsocker) i 

klassrummet som de ger eleven vid behov. Går inte känningen över med hjälp av Dextrosol så 

finns det möjlighet att äta mellanmål. Två av sex elever hade tillgång till mellanmål i lärarnas 

personalrum. Tre av eleverna gick till skolbespisningen för att hämta mellanmål och en elev 

gick till cafeterian och köpte en smörgås. Det fanns en variation när det gällde huruvida 

eleven gick ensam eller i sällskap av klasskamrat eller klasslärare för att hämta mellanmål. En 

tredjedel av eleverna stannade kvar i klassrummet och åt sitt mellanmål där. Även här fanns 

en variation mellan att någon hämtar mellanmål eller har med sig eget. 
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Elevernas upplevelse av hanteringen av en känning i skolan  
Samtliga elever berättade att när de får en känning kontrollerar de sin blodsockernivå samt att 

de talar om för klassläraren att de är på väg att få en känning. Efter detta tar de en Dextrosol 

som de har med sig själva eller får av sin klasslärare. Nästa steg är att äta mellanmål i form av 

mjölk och smörgås. Eftersom de elever vi har intervjuat ofta får känningar, allt från flera 

gånger per dag, till en gång per vecka, är det en återkommande situation. Alla elever upplevde 

att det går att lämna klassrummet, vid behov, utan problem. En annan viktig aspekt av 

skolvardagen är utflykter som förekommer både med och utan övernattning, där elevernas 

svar handlade mycket om förebyggande och behandling av känningar. En elev berättade att 

han vid ett tillfälle, under utflykt med övernattning, hamnat i koma på natten. Med hjälp av 

sin rumskamrat fick eleven snabb hjälp och kom under behandling. Denne elev framhöll 

vikten av att ha med sig någon man känner sig trygg med på utflykter med övernattning. I 

övrigt uppgav eleverna i undersökningen att det fungerar bra på utflykter. Dock berättade de 

att det är viktigt att klassläraren tänker på att måltiderna äts på lämpliga tider. En elev sa:  

 

”Det går bra, bara man får äta och dricka vid ganska hyfsade tider, det är viktigt 

med tider, så att det inte blir för långt emellan. Det får vara högst fyra timmar 

mellan måltiderna.” (Elev 2). 

 

Elevernas upplevelse av samarbetet med övrig skolpersonal och klasskamrater 
Gällande information till klasskamrater berättade eleverna att i de flesta fall har deras mamma 

informerat i klassen om deras sjukdom. En elev ansåg att det inte har behövts någon allmän 

information eftersom klassen har en god sammanhållning och alla pratar med alla. En viktig 

del av diabeteselevens skolsituation är skolmåltiden och skolidrotten. Alla elever i 

undersökningen äter för det mesta samma mat som övriga elever i skolbespisningen. Exempel 

på undantag kan vara risgrynsgröt, grönsakssoppa och sylt. Om det är någon maträtt eleverna 

inte tycker om kan de få en alternativ maträtt. En elev sa:  

 

”Om jag inte gillar maten så går jag in i köket och hämtar annat.” (Elev 6).
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Två tredjedelar av eleverna tyckte att lunchtiderna är bra anpassade efter sjukdomen. En 

tredjedel skulle önska att lunchen serverades en halvtimme senare. Dessa elever har sin 

lunchtid klockan 11.00. Gällande idrottslektionens tid i förhållande till sjukdomen tyckte alla 

elever tycker att tiden för idrottslektionen är väl anpassad efter deras sjukdom. Lektionen 

ligger antingen direkt på morgonen eller timmen efter lunch. Två av elevernas mammor 

deltog under intervjutillfällena. De påpekade att rektorerna är skyldiga att anpassa tiden för 

idrottslektionen efter elever med diabetes. Det framkom även vid intervjuerna att ingen av 

eleverna har besökt skolsköterskan på grund av sin diabetes. I samband med ordinarie besök, 

har de däremot fått frågan om hur de mår och hur det fungerar med att hantera sjukdomen. 

Deras diabeteskontroll sköts annars av Barnmottagningen på sjukhuset. Samtliga elever ansåg 

att de har ett gott samarbete med skolpersonalen. 

  

Sammanfattning med analys av elevintervjuer  
Utmärkande för de intervjuade elevernas upplevelse av att ha diabetes i skolan var alla 

involverade personers positiva inställning till att hantera sjukdomen, vilket dels kan bero på 

att eleverna har många års erfarenhet av sin sjukdom och dels kan det bero på lärarnas 

kunskaper, bemötande och det goda samarbetet som råder. Östman (1988) menar att de 

människor som eleven möter bör ha en öppen kommunikation, intresse och lyhördhet för att 

det sociala samspelet ska fungera. Eleverna uppgav vid intervjutillfällena att de känner sig 

trygga med att klasslärare och skolkamrater är medvetna om deras sjukdom och ser inget 

behov av förändring av den nuvarande skolsituationen. De sa att deras klasslärare alltid har 

Dextrosol tillgänglig i och utanför klassrummet, vilket de upplever som en trygghet. En av de 

saker som eleverna påpekade som viktig, är att klassläraren kan läsa av när en elev får en 

känning samt att de har kunskaper om hur de ska hantera situationen. Dessutom ansåg 

eleverna att klassläraren bör veta att reaktionen vid känning är individuell. Lärare bör vara 

flexibla och ha goda kunskaper om diabetes samt att de bör se när en elev har ett lågt 

blodsocker (Andreone L Theresa m fl, 2003) 

 

Alla elever upplevde att det över lag fungerar bra vid utflykter, vilket kan bero på att 

klasslärarna är väl förberedda genom god planering och är alltid medvetna om dessa elever. 

Dock poängterade de vikten av att måltiderna under utflykterna, måste vara förlagda vid 

lämpliga tider. Beträffande idrotten upplevde de att den är schemalagd på, för dem lämpliga 
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tider, vilket innebär att den är första timmen på skoldagen eller timmen direkt efter lunch. 

Hanås (1997) och Sjöblad (1996) menar att tiden för skolidrotten är viktig eftersom 

muskelarbete förbränner blodsocker och fett i kroppen och vid diabetes är förbränningen mer 

uttalad och levern hinner inte med att producera nytt blodsocker. Följden för dessa elever kan 

bli att blodsockernivån blir för låg och de kan drabbas av en känning.  

 

När det gäller skolmåltiden upplevde eleverna att de kan få alternativ mat vid behov eftersom 

all skolpersonal är insatta i dessa elevers behov. Flertalet av eleverna tyckte också att 

skolmåltiden är förlagd på en lämplig tid på dagen. Tiden för skolmåltiden kan inte påverkas i 

någon större omfattning vid schemaläggning, men om två alternativ finns tar klassläraren 

hänsyn till det. Ett problem som annars kan uppstå är att intervallet mellan måltiderna blir för 

långt i förhållande till insulindosen och eleven kan då drabbas av en känning (Hanås, 1997). 

Alla elever tas väl om hand av Barnmottagningen och har inte haft något behov på grund av 

sin diabetes att besöka skolsköterskan. Vi trodde att eleverna hade återkommande kontakt 

med skolsköterskan på grund av sin diabetes. Det visade sig att eleverna endast kommer i 

kontakt med skolsköterskan vid regelbundna hälsokontroller där de får frågan om hur de mår 

och hur det fungerar med att hantera sjukdomen. 

 

 

Klasslärarintervju 
Här presenteras resultatet av intervjuer med tre klasslärare, en man och två kvinnor. Vi har 

valt att inte markera om det är en man eller kvinna som svarat eftersom det inte framkom 

någon skillnad mellan svaren.  

 

Klasslärarnas upplevelse av sin erfarenhet och kunskap av diabetes 
De klasslärare som vi har intervjuat, har eller har haft elever med diabetes. Klasslärarnas 

kunskapsinhämtande varierade i undersökningen. En av lärarna har tidigare arbetat inom 

sjukvården och anser sig därigenom ha stor erfarenhet av patienter med diabetes. Denne 

klasslärare ansågs, på grund av sina sjukvårdskunskaper, som en tillgång av övriga klasslärare 

på skolan. En annan klasslärare har endast arbetat en kortare period med elev med diabetes 

och har skaffat sig kunskap via föräldrainformation och litteratur. En tredje klasslärare har, 

via information på sjukhuset, fått kunskap om sjukdomen samt från föräldrar. Samtliga 

klasslärare upplevde att de hade tillräckliga kunskaper om diabetes för att kunna tillgodose 
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elevens behov, både generella kunskaper och specifik kännedom om just sin elev. Dock 

påpekade lärarna att eleverna, på grund av sin erfarenhet av sjukdomen, till stor del sköter sig 

själva. Det framkom vid intervjuerna, vikten av att inhämta kunskaper om dolda handikapp 

som kan utlösa akuta reaktioner (till exempel allergi, epilepsi och diabetes). Detta för att man 

som klasslärare inte ska stå handfallen när något händer. En av lärarna sa så här: 

 

”…att man försöker ta reda på så mycket som möjligt för att man hamnar alltid i 

de här situationerna; Att vad ska jag göra nu? Och oftast har man tagit reda på 

för lite och har inte tillräckligt med kunskaper så att man liksom blir ställd i den 

här situationen. Det är alltid bra att kunna vara någorlunda förberedd. Sen kan 

alla situationer se olika ut då, men att man, alltså har man, om ni skulle få ett 

diabetesbarn i eran klass att man kanske får en tid att sätta sig med 

skolsköterskan. Alltså, där hon kanske kan förklara då, vad det innebär och hur 

ska jag göra. Alltså, så att man vet om att jag kan ringa till någon. Alltså, om 

man blir osäker så att man inte står handfallen.” (Klasslärare 2). 

 

Det framkom under intervjuerna att sjukvården, en gång per år, erbjuder information till 

berörd personal på skolorna. Två av lärarna framhöll att lärarutbildningen bör innehålla 

utförligare information om sjukdomen. Lärarna som deltog i denna undersökning har betonat 

vikten av att få information från föräldrarna om just den enskilde elevens sjukdomsbild, 

eftersom symtomen vid känning kan se olika ut. 

 

En klasslärare menade att det är viktigt att tänka på dessa elever vid utflykter och klassfester. 

Denne klasslärare menade att man måste vara väl förberedd så att dessa elever inte känner sig 

utpekade och inte kan delta på samma villkor som övriga elever. Exempelvis att eleven med 

diabetes ska kunna äta och dricka samma saker som resten av klassen. Vid utflykter, 

friluftsdagar och studiebesök måste tiden för lunch och mellanmål vara väl inplanerad i 

förhållande till elevens sjukdom och injektionsintervall. En annan klasslärare framhöll vikten 

av att vara påläst inför vad som kan hända vid en insulinkänning för att kunna behålla lugnet 

och hantera situationen på bästa sätt. En tredje klasslärare ansåg att det inte räcker med att 

läsa sig till kunskap utan komplettera med muntlig information från personer med erfarenhet 

av diabetes. 
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Klasslärarnas upplevelse av att hantera en känning  
I och med att lärarna inhämtat information från föräldrarna så ansåg de sig ha lättare att läsa 

av eleven när en känning är på gång. Samtliga klasslärare har Dextrosol i klassrummet och 

tillgång till mellanmål i personalrummet, som mjölk, smörgås och marmelad. En av lärarna 

behöll alltid sin elev i klassrummet vid en känning och skickade iväg en klasskamrat för att 

hämta mellanmål. De övriga lärarna berättade att de alltid gick med eleven till 

personalrummet varav en av klassläraren sa att denne alltid småpratar med sin elev för att 

kontrollera sjukdomsförloppet. Under intervjuerna talade lärarna om att en känning tar 

mycket kraft och ork från hela klassen. De ansåg att de måste vara flexibla och kunna 

återuppta undervisningen då det ofta blir återkommande avbrott under lektionstid.  

 
Vidare framkom vikten av, att som klasslärare, behålla lugnet eftersom hela klassen annars 

kan bli orolig. En klasslärare säger:  

 

”...att man försöker att behålla lugnet, för stressar man alltså upp sig, så smittar 

det av sig liksom på alla runt omkring plus på den som mår dåligt och det 

förvärrar liksom bara saken.” (Klasslärare 2).  

 

Samtliga klasslärare sa att det är en självklarhet att eleven kan gå ifrån klassrummet, när helst 

behov uppkommer. En av lärarna påpekade bristen på möjlighet för eleven att få återhämta 

krafter efter en känning, i en lugn miljö, exempelvis vilrum. I övrigt förelåg inga problem.  

 

Klasslärarnas upplevelse av samarbete med eleven, föräldrar och övrig skolpersonal 
Informationen till övriga klasskamrater om att eleven har diabetes, gavs i de berörda fallen av 

eleven och/eller dennes mamma beroende på elevens ålder vid insjuknandet. Klasslärarna 

påpekade att det är bra med information direkt från föräldrar eftersom de känner barnet väl 

och en generell information stämmer inte alltid överens med den enskilde eleven. Klasslärarna 

upplevde samtliga föräldrar som mycket engagerade i sitt barns skolsituation och samarbetet 

har fungerat mycket bra. De tillfrågade lärarna upplevde även att de har ett gott samarbete 

med övriga kollegor på skolan. De övriga yrkeskategorier som lyfts fram i svaren är 

klasslärare, idrottslärare, slöjdlärare, skolsköterska och skolbespisningspersonal. 
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Sammanfattning med analys av klasslärarintervjuer 
Klasslärarna i undersökning har eller har haft elever med diabetes. De upplevde sig vara 

trygga med de kunskaper och den erfarenhet de har om elever som har diabetes. 

Informationen om diabetes har de inhämtat på varierande sätt, bland annat genom information 

på sjukhusets Barnmottagning, via information från berörda elever med familj, litteratur samt 

genom tidigare erfarenheter. För elever som insjuknar i diabetes under skoltiden eller redan 

har sjukdomen vid skolstart, är det viktigt att deras klasslärare har goda kunskaper om hur 

sjukdomen ska hanteras. Detta för att eleven ska känna sig trygg och väl omhändertagen i 

skolan (Hanås, 1997). Samarbetet med både föräldrar och övrig personal på skolan upplevdes 

som positivt, vilket vi tror beror på att de har en levande dialog inom ämnet samt att eleverna 

har en egen kunskap och trygghet i sin sjukdom. Klasslärarna såg också en trygghet i att 

eleverna själva är medvetna om hur de hanterar sin sjukdom.  

 

Viktiga aspekter som framkom under intervjutillfällena är att tänka på att vara förberedd inför 

utflykter, friluftsdagar, studiebesök samt klassfester så att alla elever deltar på lika villkor. 

Ytterligare en aspekt att tänka på, vid mer akuta situationer, är att som klasslärare alltid 

behålla sitt lugn både för elevens, klassens och för sin egen skull. Under intervjuerna talade 

lärarna om att en känning tar mycket kraft och ork från hela klassen. De ansåg att de måste 

vara flexibla och kunna återuppta undervisningen då det ofta blir återkommande avbrott under 

lektionstid. Klasslärarna sa att det är självklart att eleven, vid en känning, får gå ifrån 

lektionen oavsett vad som pågår i klassrummet. Hanås (1997) framhåller vissa krav och 

synpunkter på skolans rutiner. Ett av dessa är att eleven ska kunna ges möjlighet att ostörd 

kunna kontrollera blodsocker samt ta insulininjektion. Det framkom vid intervju av 

klasslärare att det finns en brist på resurs som till exempel vilrum. Vi tycker att klasslärarna i 

undersökningen verkar ha ambitionen att ge den enskilde eleven omsorg vilket också stämmer 

överens med vad som finns skrivet i Lpo94. Det står att skolan ska visa omsorg om den 

enskilde elevens välbefinnande och anpassa undervisningen till alla elevers olika 

förutsättningar och välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Intervju med idrottslärare  
Här presenteras resultatet av intervju med en manlig idrottslärare. 

 

Idrottslärarens upplevelse av sin erfarenhet och kunskap om diabetes 
Den idrottslärare vi har intervjuat har för tillfället två elever med typ I-diabetes. Förra läsåret 

hade han fyra elever med diabetes. Han har arbetat på skolan i fyra år, innan dess har han inte 

träffat elever med diabetes och var då inte insatt i sjukdomen. Idrottsläraren ansåg att han har 

grundläggande kunskaper om diabetes, men att de kan förbättras. Han upplevde att han saknar 

kunskaper om hur man ger insulin samt kontrollerar blodsockret på elever med diabetes. Dock 

vet han att elev, klasslärare och annan personal på skolan har den kunskapen. Vidare betonade 

han vikten av att eleverna ska känna sig trygga eftersom nervositet kan påverka sjukdomen. 

Han berättade att han inhämtat sina kunskaper från skolsköterska, föräldrar och en grundkurs 

på sjukhusets Barnmottagning, vilken han upplevde som mycket bra. Föräldrarna har givit 

honom information om hur just deras barn reagerar vid en känning och hur den hanteras. 

Dessutom poängterade han att det är tryggt att veta att fler personal på skolan har fått samma 

information på sjukhuset som han själv.  

 

Idrottslärarens upplevelse av att hantera en känning  
Idrottsläraren ansåg sig förberedd inför en situation som kan uppkomma när en elev får en 

känning. Han berättade att föräldrarna har skrivit en lista på hur just deras barn beter sig vid 

en känning, vilket gör att han är extra observant inför det. Oftast kommer eleven fram till 

honom och säger till när en känning är på gång. Idrottsläraren har alltid med sig Dextrosol vid 

lektionerna och ser till att det alltid finns mellanmål i personalrummet. Om eleven behöver 

lämna gymnastiksalen följer han alltid med till personalrummet. Finns någon annan vuxen 

där, tar denne hand om eleven och idrottsläraren kan gå tillbaka till gymnastiksalen för fortsatt 

undervisning. Ibland sitter idrottsläraren själv kvar med eleven och ser då till att en annan 

vuxen går till gymnastiksalen. Vid utomhusgymnastik ser han alltid till att ha med sig både 

Dextrosol, lättare mellanmål samt mobiltelefon. Under dessa lektioner är de aldrig längre bort 

än att de snabbt kan ta sig tillbaka till skolan vid behov. Om tillgång till extrapersonal finns 

passar han på att göra längre utflykter med klassen. Om en elev har haft en känning under 

idrottslektionen ser alltid idrottsläraren till att eleven har sällskap av en klasskamrat efter 

lektionens slut, oavsett om det var på inomhus- eller utomhusgymnastiken.
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Idrottsläraren berättade att han inte upplevt några problem med att lämna övriga elever 

ensamma en kort stund i idrottssalen, då de märker när det är allvar. Han gjorde oss 

uppmärksamma på att det inte är lika lätt att lämna en klass ensam i en gymnastiksal som i ett 

klassrum eftersom gymnastiksalen inbjuder till aktiviteter som kan medföra skada. Vidare 

berättade han att som idrottslärare måste man därför vara extra noga med att inte lämna 

eleverna ensamma en längre stund. Detta gäller även idrott utomhus. Idrottsläraren framhöll 

också att det är viktigt med erfarenheter av olika akuta situationer som kan uppkomma under 

en idrottslektion. Han menade att ju fler situationer man som idrottsläraren får vara med om, 

desto tryggare blir man i sin professionalitet och i att hantera dessa situationer som kan vara 

obehagliga för den enskilde eleven och klasskamraterna runt om.  

 

Idrottslärarens upplevelse av samarbete med eleven, föräldrar och övrig skolpersonal 
Idrottsläraren berättade att lektionerna anpassas efter elever med särskilda behov, exempelvis 

diabetes. Det förekommer alltid en diskussion med klassläraren om när lektionen bör 

förläggas under dagen. Lektionerna ligger alltid första timmen eller timmen direkt efter lunch. 

Idrottsläraren berättar om ett gott samarbete med den övriga personalen på skolan. Det finns 

alltid personal som kan hjälpa till då det är svårt att lämna eleverna ensamma under 

idrottslektionen. Han har en bra och öppen dialog med klassläraren om allt som rör eleven 

med diabetes. Dessutom sa att han att han känner en trygghet i att ha fått samma information 

från föräldrarna, som klassläraren, om elevens sjukdom. Vidare berättade idrottsläraren att 

han tycker det är skönt med vetskap om att det finns kunnig personal på skolan och hänvisar 

särskilt till skolsköterskan samt en annan, sjukvårdskunnig, erfaren lärare. Han sa:  

 

”…det är så bra här, vi har ju så bra samarbete…” (Idrottslärare).  

 
Idrottsläraren upplevde att eleverna är duktiga på att hantera sin sjukdom och är förberedda 

inför en idrottslektion genom att ha med sig mellanmål. De säger alltid till när det är dags för 

en känning, vilket idrottsläraren upplever som positivt. Han var också positiv till hur övriga 

klasskamrater reagerar när en kamrat får en känning. De lyssnar på vad idrottsläraren säger 

och inser allvaret i situationen. Enligt honom har det aldrig uppstått några problem eftersom 

alla har varit hjälpsamma. Han berättade att:  

 

” …det är viktigt att dom känner sig trygga.” (Idrottslärare). 
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Idrottsläraren berättade att föräldrarna alltid har tagit kontakt med honom när han fått en elev 

med diabetes. De har berättat om sjukdomen samt berättat och skrivit en lista om hur just 

deras barn reagerar vid en känning. Han sa att han upplever det som positivt då alla reagerar 

olika vid en känning och han uppmärksammar då när denna elev inte beter sig som han/hon 

brukar. Hans egen kommentar var att han har ett mycket bra samarbete med föräldrarna. 

Övriga synpunkter som framkom är vikten av att vara väl förberedd inför och behålla lugnet 

under en akut situation. Dessutom påpekade han att det är angeläget att arbeta för att alla 

elever ska känna sig trygga under en lektion. Han menade att en orolig klass kan påverka en 

elev med diabetes negativt och att detta kan leda till att denne får en känning.  

 

Sammanfattning med analys av idrottslärarintervju 
Idrottsläraren som deltagit i undersökningen har sedan han började på sin nuvarande 

arbetsplats haft flera elever med diabetes. För tillfället har han två elever med diabetes. Han 

har inhämtat sina kunskaper om sjukdomen från information på sjukhusets Barnmottagning, 

via föräldrar samt skolsköterskan. Vi anser att de kunskaper han har, gör att han känner sig 

trygg, men uppger samtidigt att han önskar utveckla dessa kunskaper ytterligare, bland annat 

genom att kunna ge insulininjektioner och kontrollera blodsocker. Han upplevde att 

samarbetet med eleverna, föräldrarna och övrig personal på skolan fungerar bra, vilket beror 

på att de har en ständigt levande dialog och en positiv inställning där den enskilde eleven står 

i fokus.  

 

Det framkom under intervjun att det är viktigt, som idrottslärare, att genom en god planering, 

alltid vara förberedd inför de situationer som kan uppstå runt en elev med diabetes, för att 

kunna hantera just den situationen på bästa sätt. Vi upplever att idrottsläraren är ambitiös och 

mån om den enskilde eleven eftersom han vid intervjutillfället redogör för hur hans planering 

inför lektionerna ser ut. Detta styrks av Hanås (1997) som menar att diabetes inte är något 

hinder för att utöva fysisk aktivitet, men det krävs kunskap och planering för att eleven ska 

må bra av aktiviteten. Även idrottsläraren, liksom övriga klasslärare i undersökningen, 

poängterade betydelsen av att behålla sitt lugn när något händer då stress och nervositet kan 

förvärra tillståndet hos eleven med diabetes. Hela intervjun med idrottsläraren genomsyrades 

av hans engagemang och välvilja för elevernas bästa. Enligt Lpo94, har eleven rätt att mötas 

med respekt för den hon är och känna trygghet i den sociala gemenskap skolan ska verka för 

att vara (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Intervju med skolsköterska 
Här presenteras resultatet av intervju med en kvinnlig skolsköterska som arbetar på två skolor 

och träffar därför flera elever med diabetes.  

 

Skolsköterskans upplevelse av samarbete med eleven, föräldrar och övrig 
skolpersonal.  
Skolsköterskan berättade att när en elev insjuknar i diabetes blir hon underrättad av 

sjuksköterska på Barnmottagningen på sjukhuset samt av föräldrarna. Därefter informerar hon 

övrig personal under skolans morgonmöte att denne elev har fått diabetes. Dessutom 

informerar oftast föräldrarna själva om sitt barn. Hon upplevde att hon har ett gott samarbete 

med eleverna. Vidare tyckte hon att eleverna är väl omhändertagna och väl informerade om 

sin sjukdom via Barnmottagningen på sjukhuset. Detta leder enligt skolsköterskan till att 

eleverna känner sig trygga och inte har något behov av att uppsöka henne på grund av sin 

sjukdom. Hon sa att:  

 

”…det är inga stora bekymmer runt de här eleverna för de är så välskötta.” 

(Skolsköterska).  

 

Det visade sig att dessa elever enbart går på samma regelbundna hälsokontroller som deras 

klasskamrater och i samband med dessa följer hon upp sjukdomen genom att fråga eleven hur 

det fungerar.  

 

Samarbetet med föräldrarna upplevdes som gott, dock kan hon tycka att föräldrarna ibland 

känner oro och hon får då ge dem extra stöd. Det framkom under intervjun att samarbetet med 

föräldrarna handlar mycket om att finna en gemensam strategi för elevens välmående i skolan. 

Strategin kan se olika ut för olika elever och tiden för att finna den kan variera. 

Skolsköterskan poängterade vikten av att föräldrarna lämnar sina telefonnummer, så att 

föräldrarna alltid kan nås samt att de kan lämna uppgifter om speciella önskemål så att 

hanteringen av elevens sjukdom blir bra. Hon upplevde att hon har ett bra samarbete med 

övrig personal på skolorna då de har en ständigt pågående dialog angående dessa elever och 

en positiv inställning. Hon tyckte att det är viktigt att klassläraren tänker extra på elever med 

diabetes och att klassläraren ser till att vara förberedd inför utflykter, friluftsdagar och 

studiebesök. 
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Sammanfattning med analys av skolsköterskeintervju 
Skolsköterskan träffar flera elever med diabetes då hon arbetar på två skolor. Innan 

intervjutillfället med skolsköterskan trodde vi att hennes kontakt med elever med diabetes var 

mer frekvent än med övriga elever. Dock träffar hon dem inte oftare än övriga elever utan 

enbart på allmänna hälsokontroller, där hon frågar eleven hur denne upplever sin sjukdom och 

om det fungerar bra. Troligtvis beror det på att eleverna är så pass välskötta i sin sjukdom från 

Barnmottagningen, att det inte behöver uppsöka skolhälsovården. När en elev får diabetes får 

hon information av sjuksköterska på sjukhusets Barnmottagning samt av föräldrar. 

Skolsköterskan informerar i sin tur vidare till övrig personal på skolan. Det pågår en öppen 

kommunikation med en positiv inställning mellan personal, vilket leder till att samarbetet blir 

gott, vilket i sin tur är en grundsten för en positiv skolsituation för eleven med diabetes. Även 

samarbetet med eleven och dennes föräldrar upplevdes bra av skolsköterskan. Gällande 

föräldrarna handlar samarbetet mycket om att finna en gemensam strategi för eleven i skolan. 

För att förstå och möta eleven med diabetes så att dennes skolsituation blir så bra som möjligt, 

krävs att de berörda runt eleven har en öppen kommunikation, är intresserade och lyssnar på 

varandra säger Richt (1992) och Östman (1988). Skolsköterskan poängterade vikten av att 

lärarna har en god planering för eleverna med diabetes vid utflykter, friluftsdagar och 

studiedagar för att eleven ska känna sig trygg.  

 

 
Intervju med skolbespisningspersonal 
Här presenteras resultatet av intervjuer med tre kvinnliga skolbespisningspersonal. 

 

Skolbespisningspersonalens upplevelse av sin erfarenhet och kunskap av diabetes 
Det framkom att de ofta träffar elever med diabetes. Den ena skolan har under lång tid alltid 

haft elever med sjukdomen, medan personalen på den andra skolan uppger att det var länge 

sedan det förekom och då under en kortare period. Skolan med flera elever med diabetes är en 

F-7 skola och den andra skolan är en F-6 skola, vilket betyder att en elev med diabetes går 

under en längre tid på en och samma skola. Bespisningspersonalen på skolan, som för 

närvarande inte har elever med diabetes, angav att de fått viss information om sjukdomen, 

bland övriga sjukdomar, som ett inslag i utbildningen. 
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Personalen på den andra skolan berättade att förutom sin utbildning har de även deltagit vid 

informationstillfälle på sjukhusets Barnmottagning för ett antal år sedan. De tillfrågade 

upplevde att den information de erhållit hittills har varit tillräcklig.   

 

Det framkom under intervjuerna att de har en kost som är anpassad till flertalet elever och att 

det inte finns någon specifik diabeteskost. Vid speciella tillfällen, exempelvis risgrynsgröt och 

grönsakssoppa, ges eleven alternativ mat eller tillägg för att tillgodose deras behov. Eleven 

har alltid möjlighet att komma till skolbespisningen för att äta mellanmål vid behov.  

 

Skolbespisningspersonalens upplevelse av samarbete med eleven, föräldrar och 
övrig skolpersonal 
Information om elever med diabetes kommer via intyg från skolsköterska samt besked från 

föräldrar. De upplevde att samarbetet med eleverna fungerar bra. De träffas varje dag och 

eleverna kan fråga om de behöver komplettera sin måltid. Skolbespisningspersonalen uppgav 

att eleverna har vetskap om att de är välkomna till bespisningen för att äta ett mellanmål, vid 

behov. Den skolbespisningspersonal som vi har intervjuat menade att det inte förekommer 

något särskilt samarbete med klassläraren, förutom när denne kommer för att hämta 

mellanmål till eleven för att ha i det gemensamma personalrummet. Detta för att mellanmålen 

ska finnas i närheten av klassrummet, när behov uppstår. Skolbespisningspersonalen upplevde 

att det inte finns något större behov av samarbete med föräldrar då arbetet fungerar väl, men 

är öppna för kontakt om behov kommer att uppstå. Skolbespisningspersonalen lyfte fram 

vikten av att klassläraren bör tänka på att se till att eleven med diabetes äter ordentligt i lugn 

och ro för att bibehålla en god balans mellan insulin- och födointag. En personal sa:  

 

”…åligga läraren lite bättre att de ser till att dom får i sig tillräckligt med mat så 

att dom klarar sig.” (Skolbespisningspersonal 3).   

 

Under intervjuerna framkom det att schemaläggning sker utan deras delaktighet, dock ansåg 

de sig vara flexibla och behjälpliga i den mån de kan för att dessa elever ska få äta under tider 

som passar dem bra i förhållande till deras sjukdom. 
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Sammanfattning med analys av skolbespisningspersonalsintervjuer   
Personalen på den ena skolbespisningen ansåg sig alltid ha haft elever med diabetes, medan 

personalen på den andra skolbespisningen tycker att det var länge sedan de hade dessa elever 

och då under en kortare tid. Skolorna som personalen arbetar på är en F-7 skola och en F-6 

skola, detta betyder att när det finns en elev som har diabetes, går denne under en längre tid på 

en och samma skola och således borde personalen träffa eleven ofta och under flera år. När en 

elev som har diabetes börjar i skolan eller insjuknar i diabetes under skoltiden informeras 

skolbespisningspersonalen av föräldrar och skolsköterska. Kunskaperna om sjukdomen har de 

erhållit under sin utbildning samt under informationstillfälle på sjukhusets Barnmottagning. 

Det förekommer ingen särskild diabeteskost, däremot finns alternativ och tillägg vid behov. 

Eftersom det inte finns någon särskild diabeteskost utan flertalet elever äter samma kost, tror 

vi att det kan bidra till att risken minskar för att eleven med diabetes ska känna sig utanför. 

Bunkholdt (1997) säger att om människan inte få vara medlem i en grupp, kan detta kännas 

jobbigt, vilket i sin tur kan leda till att de känner sig utanför. 

 

Under intervjuerna berättade personalen att samarbetet med eleverna fungerar väl, de träffas 

varje dag samt att eleverna är medvetna om att de har möjlighet att komma till bespisningen 

och äta mellanmål. Eftersom verksamheten redan fungerar väl, är behovet av samarbete 

mellan bespisningspersonal/klasslärare och bespisningspersonal/föräldrar litet, varför något 

sådant inte förekommer i någon större utsträckning. Under en av intervjuerna betonade en 

bespisningspersonal vikten av att klassläraren är uppmärksam på att eleven med diabetes får i 

sig tillräckligt med näring för att hålla en god balans mellan insulin- och födointag. Om 

eleven får i sig en mindre mängd mat än vanligt eller fel sammansatt mat, bidrar detta till att 

insulindosen blir för hög och eleven kan drabbas av en känning (Hanås, 1997). 

 

 
Sjuksköterskeintervju 
Här presenteras resultatet av intervju med en kvinnlig sjuksköterska från Barnmottagningen.  

 

Sjuksköterskans upplevelse av samarbete med eleven, föräldrar, klasslärare och 
övrig skolpersonal 
Under våra intervjuer med skolpersonal och föräldrar framkom det att det finns ett årligt 

informationstillfälle på sjukhuset. Sjuksköterskan berättade att det varje höst är en stor 
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information på sjukhuset där skolpersonal inbjuds att delta. Inbjudan till informationsträffen 

skickas till respektive skolsköterska, som i sin tur förmedlar till aktuell skolpersonal. Träffen 

börjar med att en läkare berättar om den medicinska delen av sjukdomen, därefter berättar en 

dietist om kosthållning. Två sjuksköterskor talar sedan om olika hjälpmedel som barnet 

använder sig av, till exempel blodprovstagning och insulininjektioner. Det ges utrymme för 

diskussion, där framförallt frågor om känningar lyfts fram. Tillfället är, enligt sjuksköterskan, 

uppskattat och välbesökt av skolpersonal. Hon berättade att det oftast är föräldrarna som 

meddelar klassläraren att deras barn har fått diabetes. Vidare tyckte hon att samarbetet med 

skolorna fungerar bra tack vare att skolpersonalen är positiv, engagerad och vill veta mer om 

sjukdomen. Hon ansåg att ett gott samarbete med alla inblandade är A och O, samt att lärarna 

har inhämtat kunskap om sjukdomen diabetes och vad det innebär att ha en elev med 

sjukdomen. Dessutom måste, enligt henne, personalen på skolan vara lyhörd för eleven för att 

denne ska känna sig trygg i skolan. Vidare poängterade hon vikten av en god kommunikation 

med föräldrarna för att få deras förtroende.  

 

Sjuksköterskans upplevelse av elevens skolsituation  
Det framkom att ett viktigt mål från Barnmottagningen är att dessa elever ska fungera i skolan 

på samma sätt som innan sjukdomsdebuten. Hon upplevde att skolsituationen för elever med 

diabetes, generellt sett fungerar bra i kommunen. Hon lyfte även fram att klasslärare måste 

tänka på att ha en god planering vid bland annat utflykter och klassfester, så att dessa elever 

inte behöver känna sig utanför. Spontana aktiviteter kan i vissa fall, enligt sjuksköterskan, 

medföra att en elev med diabetes inte kan delta. Vidare framkom det att hon tyckte att de 

flesta elever i skolan inte tycker om skolmaten, men att eleverna med diabetes vet att de måste 

äta och sköter detta bra. Hon påtalade även att det är angeläget att ha ett öppet klimat där 

sjukdomen inte göms undan, utan snarare att eleven kan fungera som en förebild för sina 

klasskamrater genom att till exempel våga ta sprutor. Hon sa att:  

 

”…den beundran som de får är de ju värda, tycker jag, för de är ju jätteduktiga.” 

(Sjuksköterska).

32 



Elever som har typ I-diabetes 

Sammanfattning med analys av sjuksköterskeintervju 
Den sjuksköterska som vi har intervjuat sa att den årliga informationsträffen är uppskattad och 

välbesökt av berörd skolpersonal. Här kan vi understryka att via intervjuer med 

skolpersonalen framkom att uppfattningarna stämmer överens. Skolpersonalen upplevde att 

de får en bra grundläggande information och tillfälle att ställa frågor. Sjuksköterskan 

upplevde att elevernas skolsituation fungerar bra i kommunen vilket beror på ett gott 

samarbete mellan alla berörda kring eleven. Det framkom under intervjun att andra viktiga 

aspekter för en väl fungerande skolsituation är att klassläraren har en god planering för 

skolans alla aktiviteter samt att kommunikationen med föräldrarna är bra för att klassläraren 

ska få deras förtroende och därmed ge eleven trygghet. Detta stämmer överens med vad 

Nilsson (1996) säger om Meads uppfattning om att människan måste förstå att bemötandet har 

konsekvenser för det sociala samspelet. Genom att klassläraren bemöter eleven med en god 

planering och ett gott förhållande till föräldrarna, bidrar detta till att eleven känner sig trygg. 

Sjuksköterskan berättade även att ett viktigt mål för Barnmottagningen att sträva mot, är att 

eleven ska fungera på samma sätt som innan sjukdomsdebuten. Under intervjun lyfte hon 

även fram att sjukdomen inte får gömmas undan utan att eleverna ses som en förebild för sina 

klasskamrater, till exempel att de vågar ta sprutor. Hon menade att dessa elever är värda all 

beundran.  

 

 

Föräldraenkät  
Här presenteras resultatet av enkätundersökning med föräldrar till sju barn som har diabetes.  

 

Föräldrarnas upplevelse av sin erfarenhet och kunskap om diabetes 
Föräldrarna som deltagit i undersökningen uppgav att deras barn fick sjukdomen 

diagnostiserad när de var mellan cirka 3-6 år. Sex av sju elevers föräldrar upptäckte att deras 

barn började kissa oftare och mer, detta som en följd av en ökad törst. Några av föräldrarna 

uppgav att deras barn började kissa på sig och kissa i sängen om natten, vilket de inte gjort på 

flera år. En av elevernas föräldrar berättade att deras barn fick en urinvägsinfektion och vid 

efterkontrollen upptäcktes socker i urinen. Föräldrarna i undersökningen märkte att det var 

något som inte stämde med deras barns hälsa och uppsökte sjukvården. En förälder sa så här:  

 

”…som förälder fick man snabbt känslan av att något var fel.” (Förälder 7).
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Föräldrarnas upplevelse av hemsituationen  
Samtliga föräldrar strävar efter att leva ett så normalt liv som möjligt utan att låta sjukdomen 

styra deras vardag för mycket. Dock måste de hela tiden ta hänsyn till att måltider och 

insulininjektioner anpassas efter regelbundna tider. Dessutom kontrolleras blodsockret flera 

gånger per dygn. En av de tillfrågade berättade att de även kontrollerar sitt barns 

blodsockernivå på natten för att undvika medvetslöshet, som en följd av en kraftig känning. 

Hälften av föräldrarna uppgav även att familjen har ändrat sina kostvanor till att äta mindre 

socker och fett och mera fibrer. De ser även till att anpassa insulindoserna efter barnets kost 

och aktiviteter. Två av elevernas föräldrar berättade att de försöker ge barnet mer ansvar att 

själva hantera sin sjukdom. Det framkom i enkäterna att för familjerna blir det en förändrad 

livsstil när ett barn insjuknar i diabetes. En förälder säger: 

 

”…vi försöker att inte låta sjukdomen styra utan att försöka styra behandlingen 

så att livskvaliteten blir högsta möjliga.” (Förälder 2). 

 

Föräldrarnas upplevelse av barnets skolsituation  
Föräldrarna till fyra av eleverna sa att de upplever sitt barns skolsituation som mycket bra. Tre 

av föräldrarna sa att skolsituationen verkar näst intill mycket bra. De motiverade sina svar 

med att sjukdomen fungerar bra tack vare en trygg miljö med förstående, duktiga klasslärare 

och klasskamrater samt att barnen själva är ansvarsfulla. Föräldrarna till en av eleverna 

berättade att skolsituationen fungerar bra nu efter skolbyte, men inte tidigare på grund av 

dåvarande lärares bemötande. En förälder berättade följande om den positivt upplevda 

skolsituationen: 

 

”Diabetessjukdomen tror jag inte påverkar hur han upplever sin skolsituation 

utom vid de tillfällen när det ‘festas’.” (Förälder 1). 

 

Föräldrarnas upplevelse av samarbete med klasslärare, övrig skolpersonal och 
övriga klasskamrater 
Fem av de tillfrågade har lämnat information till klasslärare/klass. Två av de tillfrågade har 

informerat klassläraren och där klassläraren sedan berättade vidare för klassen. I 

undersökningen är det två av de tillfrågade som uppgav att deras information var både 
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muntlig och skriftlig i form av en ”kom ihåg lista” samt en bok/pärm om diabetes. Föräldrarna 

till en av eleverna sa att de känner sig trygga när de skickar iväg sitt barn till skolan, medan 

resterande föräldrar i undersökningen uppgav att de känner sig mycket trygga. De har 

motiverat sina svar med att de känner sig så trygga som de kan göra, med ett barn som har 

diabetes, men att de alltid känner en viss oro inför att lämna över ansvaret till någon annan. 

Dock påtalade de flesta föräldrar ett mycket gott samarbete med lärarna och övrig personal på 

skolan. Det framkom att det finns en oro över barnets resa till och från skolan, då han/hon kan 

hamna i en situation där omgivningen kan vara okunnig om det dolda handikappet. Några 

föräldrar sa:  

 

”Vi litar på att skolpersonalen vet hur de ska hantera barnets diabetes.”  

(Förälder 3). 

 

”När allt flyter på och går bra veckorna igenom, hoppas man bara att alla är 

beredda och vet vad som ska göras, för blir det en känning kan det gå väldigt 

fort…” (Förälder 7). 

 

Föräldrarna i undersökningen uppgav att deras barn blir väl omhändertagna i nuvarande skola 

av lärarna. Vidare sa de att det är ordning och reda samt att klassläraren tog kontakt med 

föräldrarna och diskuterade sig fram till en, för barnet, bra skolsituation. En förälder berättade 

att skolan placerat ytterligare en elev med diabetes i samma klass som dennes barn, vilket 

upplevdes som mycket positivt.  

 

En av de tillfrågade uppgav att samarbetet med klassläraren fungerar bra, medan sex stycken 

uppger att det fungerar mycket bra. De har bland annat förklarat sina svar med att klassläraren 

är engagerad och gör så gott hon kan. En annan klasslärare visar, enligt föräldrarna, intresse, 

förståelse och noggrannhet och att de har en öppen kontakt. Att personalen på skolan inbjuds 

till information på sjukhusets Barnmottagning framhöll en förälder som mycket bra. 
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Ytterligare en förälder upplevde att det fungerar bra trots att barnet har en ny vikarierande 

klasslärare och säger: 

 

”Hon har ny lärare nu som har visat intresse och vilja att det ska fungera.” 

(Förälder 1).  

 

Sex av de tillfrågade föräldrarna har haft någon kontakt med skolhälsovården gällande sitt 

barns diabetes. Dock uppgav två av de tillfrågade att skolsköterskan informerade om diabetes 

till övrig personal på skolan. En förälder upplevde samarbetet som mycket gott då 

skolsköterskan tog direktkontakt via telefon vid elevens skolstart. Samma förälder angav att 

erfarenheten från tidigare skola också fungerade bra, dock blev det en del upprepningar av 

barnets sjukdomssymptom, då det var täta personalbyten. En förälder berättade:  

 

”Vi har inte haft mer kontakt med skolhälsovården än vad föräldrar till ‘friska’ 

barn har.” (Förälder 2). 

 

Två av de tillfrågade sa att deras barn blev mindre bra omhändertaget av idrottsläraren. De 

motiverade sitt svar med att de inte mött någon större förståelse hos idrottsläraren, trots 

upprepade möten och diskussioner. Resterande tillfrågade uppgav att de tycker att deras barn 

blir väl omhändertagna av ordinarie idrottslärare. Det kan uppkomma problem med 

vikarierande lärare som inte fått information om att det finns diabetiker i klassen. Den 

idrottslärare som föräldrarna hänvisar till i denna undersökning, är inte densamma som vi har 

intervjuat. Samtliga föräldrar sa att de tycker att deras barn blir väl omhändertagna i skolan av 

skolbespisningspersonalen. Motiveringar som de har lämnat är att personalen är engagerad, 

flexibel och tillgodoser barnets behov. En förälder berättade att bespisningspersonalen särskilt 

kontaktade barnet, för att ta reda på om det var någon mat denne inte tyckte om och erbjöd 

alternativ mat.  

 

Samtliga av de tillfrågade berättade att deras barn blir väl omhändertaget i skolan av sina 

klass- och skolkamrater. De nämnde att kamraterna är förstående och får barnet att känna sig 

som en i gänget. 
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Två av föräldrarna berättade:  

 

”…det är förstående och tycker inte det är konstigt med sprutor och stick.” 

(Förälder 1).  

 

”De behandlade min grabb på samma sätt som andra kompisar, ingen skillnad. 

De frågade ibland mitt barn om sådant som rörde diabetes, var lite ”nyfikna” på 

barns vis. Hörde sig för om han hade druvsocker med sig.” (Förälder 7).  

 

Sammanfattning med analys av föräldraenkät 
De föräldrar som deltagit i undersökningen berättade att de försöker leva ett så normalt liv de 

kan, men att de har ändrat sina kostvanor till att äta mindre socker och fett och mer fibrer. Vi 

tror oss veta att som förälder är man mycket lyhörd för sitt barns beteende och kan därför läsa 

av när något inte är riktig bra. Dessutom måste de ta hänsyn till att måltiderna och 

insulininjektionerna anpassas efter regelbundna tider. Det framkom även att föräldrarna måste 

kontrollera blodsockret flera gånger per dygn och att de även måste anpassa insulindosen till 

barnets kost och aktivitet. Här blir det tydligt att hela familjen drabbas när ett barn blir sjuk i 

diabetes, vilket även Hanås (1997) menar. Barnets skolsituation fungerar bra enligt 

föräldrarna och de tror att det beror på kompetenta och engagerade klasslärare samt att 

eleverna har ett gott förhållande till övriga klasskamrater. Vår uppfattning är att sjukdomen 

inte ses som något hinder och att förhållandet mellan kamraterna fungerar som vilket annat 

kompisförhållande som helst. Bunkholdt (1997) anser att en förutsättning för att fungera i en 

grupp är att man får känna trygghet, att man har möjlighet att tillgodose sina behov samt att 

man får utvecklas och behålla sin identitet.  

 

Ytterligare en aspekt till en väl fungerande skolmiljö kan bero på att föräldrarna tycker att 

deras barn är så pass mogna att de själva kan hantera sin sjukdom på ett fullgott sätt och 

därmed ger de sina barn ett större ansvar. Tack vare detta känner sig föräldrarna med ett barn 

som har diabetes, så pass trygga som de kan göra när de lämnar över ansvaret till någon 

annan. Samarbetet med lärarna och övrig personal på barnets skola fungerar, enligt 

föräldrarna, generellt sett mycket bra eftersom det pågår en ständig dialog med en positiv 

inställning. Vi upplever att föräldrarna är engagerade och måna om att informationen om att 
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deras barn har diabetes, når ut till samtliga berörda. Vi uppfattar att samtliga föräldrar känner 

sig nöjda med klasslärarens engagemang och välvilja för barnet och att de över lag har ett gott 

samarbete.  

 

 
Sammanfattning med analys av resultat 
Sammanfattningen och analysen kommer att belysa resultatet med koppling till 

frågeställningar och syfte. Syftet med undersökningen var att undersöka hur elever (mellan 10 

och 13 år) med typ I-diabetes upplever sin skolsituation samt att vi även tog reda på hur 

familjen, klasskamrater, klasslärare samt övrig personal på skolan involveras i elevens 

skolvardag. Examensarbetet syftar även till att fördjupa våra kunskaper om hur vi som 

klasslärare kan förbereda oss för att möta dessa elever på bästa sätt utan att de känner sig 

utpekade. Här presenterar vi åter våra frågeställningar med sammanfattning och analys där 

nyckelorden är kursiverade.   

 
Hur upplever en elev med diabetes att det är att gå i skolan? 

Resultatet visar att de pojkar och flickor i åldern 10-13 år som har typ I-diabetes och som 

ingår i undersökningen, upplevde att deras skolsituation fungerar väl. De menade att detta 

beror på att deras klasslärare har erfarenhet, goda kunskaper om diabetes och att det finns en 

öppen dialog där skolpersonal och klasskamrater är medvetna om att eleven har diabetes. 

Detta bemötande leder till att eleverna känner en trygghet under sin skoltid. Vilket stämmer 

överens med vad Östman (1988) säger om att de berörda människorna runt eleven måste ha en 

öppen kommunikation, vara intresserade och lyssna på varandra för att det sociala samspelet 

och elevens skolsituation ska fungera.  

 

Eleverna upplevde det positivt att idrottslektionen och skolmåltiden, i de flesta fall, stämmer 

överens med deras tider, i förhållande till insulininjektionerna. När det gäller skolmåltiden 

upplevde eleverna att de erbjuds alternativ mat vid behov, eftersom all skolpersonal är insatt i 

dessa elevers behov av att få i sig tillräckligt med näring. Skolbespisningspersonalen menade 

att klassläraren behöver se till att dessa elever inte äter för lite mat, vilket kan leda till en 

känning. I Lpo94 står det skrivet att det är rektors ansvar att anpassa undervisningen så att 

elever med särskilt stöd får den hjälp de behöver (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi 

upplever att skolpersonalens goda samarbete och kunskaper om sjukdomen leder till att 
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idrottslektioner och skolmåltider schemaläggs vid, för eleven, lämpliga tider. Det framkom 

under intervjuer med skolpersonal att det finns ett större utrymme att vara flexibel gällande 

idrottslektions schemaläggning än för skolmåltidens. Detta beror på att under skolmåltiden är 

det många elever som samtidigt ska äta under en kort tid, vilket försvårar för schemaläggarna 

att vara flexibla gällande tider.  

 
Samtliga elever ansåg det viktigt att klasslärarna måste känna till hur de ska läsa av varje 

enskild elevs reaktion när en känning är på väg, för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Eleverna 

känner en trygghet i att klasslärarna ser till att det finns tillgång till Dextrosol och mellanmål 

vid behov. Här ser vi en koppling mellan att resultatet från elevintervjuerna och resultatet från 

skolpersonalen stämmer överens.  

 

Förekommer det något samarbete mellan eleven med familj och de personer som eleven 

kommer i kontakt med i skolan (klasslärare, idrottslärare, skolsköterska, 

skolbespisningspersonal, klasskamrater) och hur upplevs det? 

Samtliga kategorier av skolpersonal menade att en positiv skolsituation uppnås genom att 

personalen har ett gott samarbete till eleven, familjen och till varandra. I boken Barn- och 

ungdomsdiabetes av Hanås (1997) står det att skolpersonalen måste förstå och ta hänsyn till 

att experterna på elevens sjukdom trots allt är eleven själv och dennes föräldrar. Klasslärarna 

och övrig skolpersonal poängterade att det är viktigt att alltid hålla en aktiv diskussion kring 

dessa elever. Vidare menade de, liksom eleverna, att det är mycket viktigt att ha kunskap om 

sjukdomen och hur känningar hanteras. Grundläggande kunskaper har klasslärare och övrig 

skolpersonal fått via ett årligt informationstillfälle på sjukhusets Barnmottagning. Till detta 

informationstillfälle blir aktuell personal inbjuden via skolsköterska på respektive skola. Den 

sjuksköterska på Barnmottagningen som deltog i vår undersökning upplevde att det finns ett 

gott samarbete mellan elever, föräldrar och skolpersonal. Enligt henne fungerade det generellt 

bra på skolorna i hela kommunen. Hon menade att klasslärarna och övrig skolpersonal är 

engagerad i elevernas skolsituation, vilket är en viktig del, men ännu viktigare ansåg hon att 

samarbetet med föräldrarna är. Det är familjen som hon regelbundet träffar när barnet 

kommer på kontroller. Föräldrarna i undersökningen upplevde att deras barns skolsituation 

fungerar bra, beroende på att klasslärarna är engagerade och har kunskap om deras barns 

sjukdom, samt att barnet har ett gott förhållande till övriga klasskamrater. Ytterligare en 

aspekt som framkom från föräldrarna är att deras barn är så pass mogna att de själva kan 
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hantera sin sjukdom på ett fullgott sätt och därmed ger de sina barn ett större ansvar. Slutligen 

anser vi att elevernas väl fungerande skolsituation beror på att klasslärarna och övrig 

skolpersonal är måna om elevens välbefinnande och att det finns ett gott samarbete mellan 

alla som är involverade kring eleven.  Föräldrarnas engagemang och elevernas ansvarstagande 

spelar också en stor roll för en väl fungerande skolsituation.  

 

Vilken erfarenhet har klassläraren och övrig skolpersonal av elever med diabetes och hur 

bemöter de dessa elever? 

Vi anser att samtliga klasslärare upplevde att de hade tillräckliga kunskaper om diabetes för 

att kunna tillgodose elevens behov, både generella kunskaper och specifik kännedom om just 

sin elev. Vidare tror vi att klasslärarnas och övrig skolpersonals åsikter beror på den 

erfarenhet de har av dessa elever. Av de intervjuade klasslärarna hade två stycken flerårig 

erfarenhet, medan den tredje nyligen börjat arbeta på skolan. Övrig skolpersonal hade också 

arbetat med dessa elever under flera år. Vi tycker att klasslärarna och övrig skolpersonal 

verkar vara medvetna om att bemötandet är en viktig del av elevens väl fungerande 

skolsituation. Dock upplevde lärarna att eleverna, har en egen erfarenhet av sjukdomen, som 

gör att de till stor del sköter sig själva.  
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DISKUSSION  
Här presenteras en allmän diskussion av resultat och metod som avslutas med ett förslag på 

vidare forskning.  

 

Genom litteraturstudier har vi fått en fördjupad kunskap av vad diabetes innebär för eleven ur 

patofysiologiska och psykosociala aspekter. Trots att urvalet i vår undersökning är litet har 

den ändå, via de svar vi fått på frågeställningar, gett oss ytterligare kunskaper om hur vi som 

blivande lärare ska bemöta och samarbeta med elever med diabetes, deras föräldrar och övrig 

skolpersonal. Antalet år som eleven har haft diabetes och elevens mognad har, enligt vår 

uppfattning, betydelse för hur eleven upplever sin skolsituation. De elever som var med i 

undersökningen har haft diabetes i flera år och därmed hunnit komma till nyorienteringsfasen 

där de nu lever ett annorlunda liv än tidigare, men har accepterat situationen och gör det bästa 

av den.  

 

Det har vid samtliga intervjuer/enkäter med skolpersonal och föräldrar framkommit att 

elevens skolsituation fungerar bra samt att samarbetet mellan alla involverade också fungerar 

bra. Vi anser att ett öppet klimat, en levande diskussion och en ambition om elevens 

välbefinnande, bland skolpersonalen, bidrar till ett gott samarbete och att det är en anledning 

till att eleven känner sig trygg i skolan. Vi upplevde att det inte var någon skillnad mellan 

svaren från manliga eller kvinnliga undersökningspersoner. Eleverna i undersökningen var 

mellan 10 och 13 år och befann sig i förpuberteten. Som lärare för något äldre elever är det 

nödvändigt att tänka på att de flesta elever börjar söka efter en vuxenidentitet och ställer sig 

många frågor om framtiden. Tryggheten i skolan blir en viktigt grund för dem att bygga 

vidare på. Därför är ett av lärarens uppdrag att redan tidigt lägga den grunden genom att 

bemöta eleverna med goda kunskaper om sjukdomen och ett öppet klimat. Elevens egen 

erfarenhet och ansvarstagande, dess välskötta diabetes och föräldrarnas engagemang tror vi 

bidrar till elevens trygghetskänsla och som blivande lärare är det nödvändigt att vi kan få 

eleven att känna denna trygghet eftersom skolan är en stor del av elevens vardag.  

 

Vidare tror vi att det kan bli aktuellt med nya rutiner och regler i klassen, när en elev har 

diabetes och som lärare bör vi noggrant tänka igenom och diskutera vilka regler som 

motiveras av sjukdomen. Om vi som lärare oftast hänvisar regler till sjukdomen kan eleven 

både känna sig utpekad och komma att få en negativ inställning till sjukdomen och till skolan,
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 vilket kan bidra till att eleven inte längre vill gå till skolan. Vi bör också komma ihåg att 

klasskamraterna också kan få en negativ syn på både eleven som har sjukdomen och på 

sjukdomen diabetes. Eleven kan hamna utanför den sociala gemenskapen, få 

koncentrationssvårigheter och få svårt att följa undervisningen. Eleven utvecklas och finner 

vänner i skolan och en av våra uppgifter, enligt Lpo94, är att se till att eleven fungerar som 

övriga elever och inte behöver känna sig utanför. Dock bör vi vara lyhörda för att gränsen 

mellan att bli påmind och bli utpekad är hårfin.  

 

Vi har fått många konkreta tips både från eleverna, från klasslärare och från övrig 

skolpersonal. De framhöll att det är viktigt att införskaffa sig en grundkunskap om 

sjukdomen, dels vad det innebär att ha diabetes, exempelvis lunch och idrott på regelbundna 

tider i förhållande till insulininjektioner, kontroll av blodsocker och ständig tillgång till 

Dextrosol och mellanmål. Dessutom är det viktigt att läraren bör ha en förståelse och kunskap 

för hur man hanterar en känning och att varje elev med diabetes reagerar olika. Detta leder till 

att vi som blivande lärare inte kommer att stå handfallna när vi kommer i kontakt med dessa 

elever. Det är viktigt att erbjuda eleven en så väl fungerande skolsituation som möjligt. Trots 

detta måste vi komma ihåg att det är eleven med familj som är de riktiga experterna på 

sjukdomen och som lever med den 24 timmar om dygnet. 

 

I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ metod. Efter att ha läst litteratur om 

skillnad mellan kvalitativ- och kvantitativ metod, ansåg vi att en kvalitativ metod var 

nödvändig för att få svar på hur elever med diabetes upplever sin skolsituation och hur 

samarbetet runt dem fungerar. Vi anser att vår undersökning har hög validitet eftersom det 

som framkom i intervjuerna och enkäterna gav svar på undersökningens syfte och 

frågeställningar. Gällande reliabiliteten är det dock svårt att säga om en annan forskare skulle 

få samma resultat om denne genomförde undersökningen på samma sätt. Samtliga tillfrågade 

har varit positiva till vår undersökning och visat stort engagemang, vilket i vissa fall kan ha 

påverkats av att vi hade en personlig kontakt med de flesta och att de ville hjälpa oss med 

undersökningen. Under två av elevintervjuerna var mammorna med, vilket vi inte tror 

påverkade resultatet eftersom eleven var i fokus och mammorna var med av intresse för 

undersökningen. Vid de kontaktar vi har haft med föräldrar är det mammorna som har visat 

det största engagemanget för oss. 
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Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka om skolsituationen för elever med 

diabetes fungerar på ungefär liknande sätt i andra städer eller om det är särskilt bra i de sex 

olika skolor i Norrköping med omnejd som vi har representerade i vår undersökning. 

Eftersom vi inte fann någon skillnad mellan pojkar och flickors svar, kan forskning med ett 

större urval studera likheter och skillnader mellan pojkar och flickor. I föräldraenkäten kom 

det fram att på en av elevernas tidigare skola hade inte samarbetet med lärarna fungerat på ett 

fullgott sätt. Vi hade intresse av att följa upp det, men valde att avstå på grund av att det skulle 

bli för omfattande för denna undersökning. Dock kan det vara värdefullt att göra intervjuer 

med dessa föräldrar vid en annan undersökning för att få ett bredare perspektiv.  
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BILAGA 
Bilaga 1: Enkätundersökning till föräldrar  
 

1. När och hur upptäckte Ni att Ert barn hade diabetes? 
 
 
 
 
 
2. Hur handskas Ni med Ert barns diabetes hemma? 

 
 
 
 
 

3. Hur upplever Ni att Ert barn upplever sin skolsituation? Markera med kryss på linjen. 
 
 
 
Mycket bra     Inte alls bra 
 
Motivering: 
 
 
 
 
4. Har Ni informerat i Ert barns klass? Hur har den informationen lämnats? 

 
 
 
 
 

5. Känner Ni Er trygga när ni skickar iväg Ert barn till skolan? Markera med kryss på 
linjen. 

 
 
 
Mycket trygga                  Inte alls trygga 
 
Motivering: 
 
 
 

 
6. Hur upplever Ni samarbetet med klassläraren? Markera med kryss på linjen. 

 
  

Mycket bra     Inte alls bra



Motivering: 
 
 
 

 
7. Hur upplever Ni samarbetet med skolhälsovården? Markera med kryss på linjen. 
 
 
 
Mycket bra     Inte alls bra 
 
Motivering: 
 
 
 
 
8. Hur blir Ert barn omhändertaget i skolan av: 
 

Klass-/skolkamrater:  
 
 
 
Klassläraren: 
 
 
 
Idrottsläraren: 
 
 
 
Skolbespisningspersonal: 
 
 
 
Skolhälsovården: 
 
 



Bilaga 2: Intervjufrågor till elever, skolpersonal och sjuksköterska 

Frågor till elever 
1. Hur upplever Du att det är att ha diabetes?  
2. Upplever Du att det finns några problem i skolan med att ha diabetes?  

 Finns det något i skolan som Du skulle vilja ändra på för att göra det bättre 
för Dig som diabetiker? 

3. Tycker Du att Din lärare vet någon om Din sjukdom?  
 Vad vill Du att Din lärare ska veta om diabetes? 
 Tror Du att Din lärare vet vad han/hon ska göra när Du får en känning?  

4. Tycker Du att Du har möjlighet att gå ifrån klassrummet under pågående lektion ifall 
Du behöver? 

5. Har Du berättat för Dina klasskamrater att Du har diabetes? 
6. Om Du inte har berättat för dem, vem har då gjort det? 
7. Får Du särskild diabeteskost i skolan? 
8. Äter Du lunch på tider som är anpassade efter Dig och Din sjukdom? 
9. Har Du möjlighet att äta mellanmål ifall Du behöver? 
10. Brukar Du gå till skolsköterskan ibland?  

 Hur fungerar det? 
 Har Du upplevt problem med att skolsköterskan arbetar flera skolor och inte 

är här varje dag? På vilket sätt? 
11. Är det något som vi inte har tänkt på som Du tycker är viktigt? 

 

Frågor till klasslärare 
1. Har Du/har Du haft någon elev med diabetes i Din klass? 
2. Om Du får en elev med diabetes, vet Du då hur Du ska gå tillväga? Finns det någon 

handlingsplan? 
3. Finns det utrymme för att en elev med diabetes kan gå ifrån lektionen vid behov? 

 Även om eleven behöver gå ifrån under ett prov?  
 Misstänks att eleven fuskar? 

4. Upplever Du att Du har tillräckliga kunskaper om diabetes? 
5. Var och hur har Du inhämtat Dina kunskaper om diabetes? 
6. Vet Du vad Du ska göra om en elev får en insulinkänning? 
7. Hur sker information till övriga klasskamrater och personal när en elev drabbas av 

diabetes? 
8. Hur upplever Du samarbetet med föräldrarna? 
9. Hur upplever Du samarbetet med övrig personal på skolan? Idrottslärare, 

skolsköterska och skolbespisningspersonal.  
10. Är det något som vi inte har tänkt på som Du tycker är viktigt? 
 

Frågor till idrottslärare 
1. Hur ofta möter Du elever som har diabetes? 
2. Upplever Du att Du har tillräckliga kunskaper om diabetes? 
3. Var och hur har Du inhämtat Dina kunskaper om diabetes? 
4. Vet Du vad Du ska göra om en elev får en insulinkänning? 
5. Har Du några rutiner angående mellanmål/dryck i samband med idrottslektionerna?

 



6. Förekommer det någon diskussion när på dagen idrottslektionen ska vara förlagd, när 
det finns en elev med diabetes? 

7. Hur upplever Du samarbetet med eleven? 
8. Hur upplever Du samarbetet med föräldrarna? 
9. Hur upplever Du samarbetet med övrig personal? Klassläraren och skolsköterskan. 
10. Är det något vi inte har tänkt på som Du tycker är viktigt? 

 

Frågor till skolbespisningspersonal 
1. Hur ofta möter Ni en elev med diabetes? 
2. Hur får Ni reda på att en elev har diabetes? 
3. Har Ni fått någon information om diabetes? 
4. Var/Hur har Ni inhämtat den informationen? 
5. Har Ni särskild diabeteskost? 
6. Hur upplever Ni samarbetet med klassläraren? 
7. Hur upplever Ni samarbetet med föräldrarna? 
8. Finns det utrymme för att anpassa lunchtiden efter ett barn med särskilt behov? 
9. Är det något som vi inte har tänkt på som Du tycker är viktigt? 

 

Frågor till skolsköterska 
1. Hur ofta möter Du elever som har diabetes? 
2. Hur får Du reda på att en elev har diabetes? 
3. Hur informeras övrig personal om en elev får diabetes? 
4. Hur upplever Du samarbetet med eleven? 
5. Hur upplever Du samarbetet med föräldrarna? 
6. Hur upplever Du samarbetet med övrig personal på skolan? Klasslärare, idrottslärare, 

skolbespisningspersonal. 
7. Är det något som vi inte har tänkt på som Du tycker är viktigt? 
 

Frågor till sjuksköterska 
1. Kan Du berätta hur en typisk arbetsdag ser ut för Dig? 
2. Under våra intervjuer med skolpersonal och föräldrar har det framkommit att det finns 

ett årligt informationstillfälle på sjukhuset. Kan Du berätta mer? Hur kontaktas de och 
vilka får delta? 

3. När ett barn insjuknar i diabetes, hur och när kontaktas skolan? Vem på skolan 
kontaktas?  

4. Har Ni något övrigt samarbete med skolorna gällande dessa barn? 
5. Hur upplever Du det samarbetet? 
6. Har Du någon uppfattning av hur elevernas skolsituation fungerar? Vad påverkar? 
7. Hur upplever Du att, det generellt sett, fungerar på skolorna där det går elever med 

diabetes? Tycker Du att skolpersonal har tillräckliga kunskaper och engagemang?  
8. Finns det något som vi som lärare kan göra när en elev drabbas av känning på grund 

av högt blodsocker? 
9. Skolan är ibland en stressig miljö, hur kan stress påverka sjukdomen? 
10. Finns det något som Du tycker är viktigt för oss som blivande lärare att veta när det 

gäller elever med diabetes?    
     

 



Bilaga 3: Informationsbrev  

Informationsbrev till elev och föräldrar 
Hej!     2005-xx-xx 
 
Vi är två studenter på lärarprogrammet, Campus Norrköping. Nu skriver vi examensarbete 
som handlar om elever med typ I-diabetes och deras skolsituation. Fokus kommer att ligga på 
den enskilda eleven och dennes familj.  För att få ett bredare perspektiv till examensarbetet, 
vill vi inhämta information från Dig som förälder med erfarenhet av barn med typ I-diabetes. 
Kan och vill Du delta i denna undersökning? Skulle Du även kunna tänka Dig att delta i en 
eventuell uppföljningsintervju? 
 
Det vore också värdefullt om vi fick fråga Ditt barn om hur denne upplever sin skolsituation 
och hur det är att ha diabetes. 
 
Undersökningen är anonym och Ditt namn kommer inte att nämnas i undersökningen, ej 
heller något som kan avslöja din identitet.   
 
Kan Du tänka Dig att ge Ditt och Ditt barns medgivande till undersökningen? Hör gärna av 
Dig vid eventuella oklarheter. 
 
Eva Jonsson   Helén Svensson 
Telefon   Telefon 
E-post   E-post 
 
Med vänliga hälsningar 
Eva Jonsson & Helén Svensson

 



Informationsbrev till skolpersonal 
Hej!     2005-xx-xx 
 
Vi är två studenter på lärarprogrammet, Campus Norrköping. Nu skriver vi examensarbete 
som handlar om elever med typ I-diabetes och deras skolsituation. Fokus kommer att ligga på 
den enskilda eleven och dennes familj.  För att få ett bredare perspektiv till examensarbetet, 
vill vi inhämta information från Dig som kommer i kontakt med elever med typ I-diabetes. 
Kan och vill Du delta i denna undersökning? Skulle Du även kunna tänka Dig att delta i en 
eventuell uppföljningsintervju? 
 
Undersökningen är anonym och Ditt namn kommer inte att nämnas i undersökningen, ej 
heller något som kan avslöja din identitet.   
 
Kan Du tänka Dig att ge Ditt medgivande till undersökningen? Hör gärna av Dig vid 
eventuella oklarheter. 
 
Eva Jonsson   Helén Svensson 
Telefon   Telefon 
E-post   E-post 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Eva Jonsson & Helén Svensson 
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