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Sammanfattning 
Herhold J (2014) Att vara lärare till elev med diabetes- kunskap, oro, trygghet och ansvar. 

Diabetes typ1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn och är en allvarlig sjukdom som 
hela tiden kräver god kontroll och egenvård. Eftersom barnet tillbringar en stor del av dagen i skolan 
behöver egenvården fungera bra även där. Som lärare kommer man troligtvis att möta elever som 
har eller insjuknar i diabetes typ 1. Syftet Var att ta reda på om lärare anser att de har tillräcklig kun-
skap om diabetes för att kunna vara delaktig i dess egenvård samt hur de får kunskap och informat-
ion om diabetes. Jag ville även ta reda på om de upplever oro kopplat till elevens sjukdom och oro 
kring ansvarstagandet i samband med elevens egenvård. Följande frågeställningar har använts: Hur 
upplever lärare det medicinska ansvaret i mötet med elever med diabetes? Vad orsakar oro respek-
tive skapar trygghet hos lärare till elev med diabetes? Hur ser lärarna på sin egen kunskap om diabe-
tes, anser de sig ha tillräcklig kunskap? Hur har lärarna fått information och kunskap om diabetes? 
Insamling av data har skett genom skriftliga kvalitativa intervjuer via e-post och litteraturstudie. Re-
sultatet visar att kunskapen om diabetes är viktig. När Lärarna har den kunskap som de anser sig be-
höva i arbetet med eleven med diabetes leder det till ett tryggare arbete och först då uppfattar de 
sin kunskap som tillräcklig. Okunskap tillsammans med rädsla för akutsituation är de faktorer som 
skapar oro hos lärarna. Undersökningen visar på tre källor som lärarna anger som informatörer: från 
föräldrar, eget initiativ och genom erfarenhet eller bekantskap. 

Nyckelord: Diabetes, skola, lärare, kunskap, ansvar, oro. 

Keywords: Diabetes, school, teacher, knowledge, responsibility, concern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 
Ett stort tack till alla lärare som deltagit i studien och delat med sig av sina upplevelser. Jag vill även 
tacka min handledare Tomas för snabb respons och många bra tips. 

Kristinehamn Maj 2014 

Jasmine Herhold 
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1.1. Inledning 
I Egypten 1500 år före vår tideräkning benämns i Ebers papyrusrullar ett tillstånd som antag-
ligen är diabetes, framförallt nämns ett sjukligt överskott på urin som symtom. 2000 år se-
nare under antiken beskrevs symtomen av den turkiske läkaren Aretaios:  

”Kött och ben smälter samman i urinen och anledningen är liksom vid hydrops 
fuktighet och köld. Vätskan passerar dock som vanligt njurar och blåsa, ty den 
sjuke upphör ej att urinera; tvärtom rinner urinen utan uppehåll, liksom ur 
öppna vattenledningar. Uppkomsten är långsam och förloppet utdraget, men 
när sjukdomen nått sin fulla utveckling blir patienten ej långlivad, ty det all-
männa kroppförfallet sker snabbt och döden gör hastigt slut på ett bedrövligt 
och  smärtsamt  liv”   (Aretaios refererat Ajanki, 1999 s.15). 

Aretaios namngav även sjukdomen.  ”Det  syns  mig  som  om  sjukdomen  bör  kallas  diabetes  – 
något som liknar ett vattenrör, därför att vätskan inte stannar i kroppen utan använder män-
niskan som  ett  vattenrör,  genom  vilket  den  rinner  ut”  (Aretaios refererat Ajanki, 1999 s.14-
15).  

Idag ser Förloppet tack och lov inte ut som Aretaios beskrev det. År 1921 kom den första ef-
fektiva behandlingen, då forskarna lärt sig hur insulinet kunde föras över från djur till männi-
ska (Ajanki, 1999). Idag framställs skräddarsydda insulinsorter för att passa olika sorters dia-
betes och som efterliknar en normal insulinproduktion( www.insulin.se). Det gör att man 
överlever diabetes och kan leva ett relativt normalt liv. Diabetes typ 1 är dock fortfarande en 
allvarlig sjukdom som kräver konstant egenvård och kontroll för att den inte ska bli livsfarlig. 
Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal bedömt att en patient eller närstående själv kan utföra (Motion 1992/93: So464).  

Idag lever ungefär 50 000 människor i Sverige med diabetes typ 1 och av dem är ca 7-8000 
barn (diabetesförbundet 2013).  Antalet insjuknande per år ökar i alla delar av världen, fram-
förallt i de skandinaviska länderna.  Antalet barn som fått typ 1 diabetes i Sverige har sedan 
slutet av 1980-talet nästan fördubblats (Alvarsson, Brismar,Viklund, Wolk , Örtqvist  & Ös-
tenson, 2013). Antalet nyinsjuknande barn under 15 år förväntas öka med 70 % i Europa 
fram till år 2020 (Patterson, Dahlquist, Gyrurus, Green, Soltesz & EURODIAB Study group, 
2009). I en studie där man frågat 464 lärare hade 98,7 % vetskap om minst ett barn i deras 
skola som hade en kronisk sjukdom. Diabetes hamnade på andra plats efter astma. Hela 67,9 
% kände till en diabetiker på skolan (Clay, Cortina, Harper,Cocco & Drotar, 2004). 

 I Sverige har alla rätt och skyldighet att gå i skolan och som lärare kommer man troligtvis att 
möta elever som har eller insjuknar i diabetes typ 1. För att föräldrar ska känna sig trygga i 

http://www.insulin.se/
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att lämna sitt barn med diabetes typ 1 i skolan och för att lärare i sin tur ska känna sig trygga 
med att delta i elevens egenvård behöver lärare och skolpersonal utbildning och kunskap om 
sjukdomen och det enskilda barnets behov.  

När jag var 13 år insjuknade jag själv i typ 1 diabetes. Jag minns dagen då jag efter 2 veckor 
på sjukhus skulle återvända till skolan. Läkaren hade sagt till mig att det var bra om jag ta-
lade om för klasskompisar att jag fått diabetes och vad de skulle göra om jag mådde dåligt. 
Jag som många andra barn och unga tycker inte speciellt mycket om att stå inför klassen och 
prata. Ansvaret att informera och utbilda klasskompisar och lärare lades alltså på mig och 
mina föräldrar. Jag vet att min mamma hade kontakt med skolpersonal och att anpassningar 
i schemat gjordes med hänsyn av min diabetes. Lunchen schemalagdes på samma tid varje 
dag och idrotten placerades ut på lämpliga tider. Jag hade tillgång till mellanmål i skolkios-
ken, samt kunde vid behov gå dit och äta eller dricka något sött om mitt blodsocker sjönk. 
Jag fick även specialkost de dagar maten inte var lämplig. Jag tycker skolan tog min diabetes 
på allvar och att de gjorde många bra saker för att anpassa skoldagen så att det fungerade 
för mig och min sjukdom.  Även om jag skötte min egenvård själv och lärarna inte behövde 
hjälpa till att tolka mina provsvar och bestämma insulindoser, förstår jag idag att det krävdes 
tålamod och engagemang från deras sida för att få en förståelse för min sjukdom.  

Det har hänt en del på senare år, bland annat har Nationella Diabetesteamet och Diabetes i 
Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes bi-
laga (1). Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen 
fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola (Skolverket, 2014 a). 
Trots detta visar kartläggningen  ”Diabetes  i  skolan” som Nationella diabetesteamet gjort 
(2008) att det finns betydande brister i barnets omhändertagande och trygghet i skolan.   

Under mina första år som lärare på högstadiet, då vi hade överlämnande och information 
om nya elever fick vi veta att en elev hade diabetes. Direkt utbrast alla mina kollegor att det 
var självklart att jag skulle vara mentor till eleven, vilket jag inte tvekade en sekund på det 
kändes självklart.  När jag ringde och pratade med mamman inför skolstarten tyckte hon det 
kändes tryggt att jag hade diabetes. Situationen gjorde att jag blev nyfiken på att ta reda på 
mer om diabetes i skolan ur ett lärarperspektiv. Att mina kollegor överlämnade mentor-
skapet till mig tror jag kan ha berott på rädsla och okunskap från deras sida och jag började 
fundera över vilket ansvar lärare har i samband med kroniska sjukdomar hos elev och hur jag 
själv skulle upplevt oro och ansvarstagande om jag inte haft den tryggheten i situationen att 
själv vara drabbad av diabetes. 

 Det diskuteras ofta om lärares arbetsbelastning och vad som ingår i lärarens arbete och inte. 
Enligt TCO:s stressbarometer (2013) framkom att lärarna är den yrkesgrupp som samman-
fattningsvis arbetar med högst press av de yrkesgrupper som ingår i mätningen. Fler än två 
av fem lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de anser borde utföras av an-
nan person eller yrkesgrupp (Fromm 2013). Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger 
”Det  behövs  en  översyn  av  lärarnas  arbetsuppgifter  för  att  skapa  en  rimlig  arbetsbelastning  
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för lärare. Lärarna måste få chansen att vara lärare - för sin egen hälsas skull och för högre 
kunskapsresultat i skolan”  (Sirén, 2012).  

Eftersom lärares arbetssituation ser ut som den gör anser jag att lärare kan ha begränsad 
förmåga att ta ansvar och utföra egenvård på eleven eftersom läraren samtidigt har så 
många andra arbetsuppgifter och ansvar för en stor elevgrupp. Då jag levt med min diabetes 
i 16 år vet jag att sjukdomen hela tiden kräver god kontroll och egenvård. Det är ett stort an-
svar och jag vill ta reda på hur lärare upplever det medicinska ansvaret och ta reda på om de 
anser sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna vara delaktig i elevens egenvård. Enligt so-
cialstyrelsen (SOSFS 2009:6) är det arbetsgivaren som ansvarar för att den anställde har den 
kompetens som behövs, vilket gjorde mig nyfiken på om lärarna anser sig ha tillräcklig kun-
skap för att utföra egenvård på ett säkert sätt, samt hur de fått sin kunskap. 

1.2. Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på om lärare i grundskolan anser att de har tillräcklig kun-
skap om diabetes för att kunna vara delaktig i dess egenvård, samt hur de får kunskap och 
information om sjukdomen. Jag ville även ta reda på om de upplever oro kopplat till elevens 
sjukdom och oro kring ansvarstagandet i samband med elevens egenvård. 

1.3. Frågeställningar 
Hur upplever lärare det medicinska ansvaret i mötet med elever med diabetes? 

Vad orsakar oro respektive skapar trygghet hos lärare till elev med diabetes? 

Hur ser lärarna på sin egen kunskap om diabetes, anser de sig ha tillräcklig kunskap?   

 Hur har lärarna fått information och kunskap om diabetes? 

2. Bakgrund  

2.1. Styrdokument och lagar 
Detta avsnitt behandlar skolan och lärares ansvar kring vad som gäller vid egenvård i skolan.  

Innan man lyfter frågan om lärares skyldighet att medicinera elever måste det avgöras om 
medicineringen klassas som sjukvård eller egenvård. Med egenvård menas en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient eller 
närstående själv kan utföra. Det är genom socialstyrelsens föreskrift bedömningen görs om 
en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS, 2009:6). Egenvård är inte 
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).   

Diabetes är en sjukdom som kräver egenvård. Föräldrar tar ofta ansvar och är delaktiga i bar-
nets egenvård hemma. Under den tid barnet vistas i skolan övergår det tillsynsansvar som 
vårdnadshavarna har för sina barn enligt 6 kap i föräldrabalken (SFS, 1949:381) till huvud-
mannen för verksamheten. Precis som föräldrar bör tillsynsansvaret anpassas med hänsyn 
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till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Skolan har ansvar för att barnen får 
hjälp med sin egenvård när barnet vistas i verksamheten. Det är rektorns ansvar att se till att 
den anställde har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sitt arbete och om rektor an-
ser att personalen i skolan inte kan hjälpa en elev med sin egenvård på ett säkert sätt måste 
skolan tillsammans med ansvarig inom hälso- och sjukvården komman överens om hur man 
ska lösa situationen. Exempelvis kan sjuksköterska åka till skolan och informera och instruera 
personalen så att de kan utföra egenvården på ett säkert och tryggt sätt. Vårdnadshavare 
kan även vara behjälpliga Det finns skilda meningar huruvida en lärare kan avstå från uppgif-
ten att sköta medicinering av elever eller ej. En lärare som känner sig tveksam inför uppgif-
ten att medicinera elev eller utföra egenvård av denne bör kontakta rektor som i sin tur ska 
se till att läraren får rätt stöd och hjälp. Om läraren bedömer att han eller hon inte klarar av 
att genomföra uppdraget på ett säkert sätt bör även fackförbundet kopplas in. En möjlighet 
finns att skjuta upp arbetsuppgifterna i väntan på att frågan avgörs mellan arbetsgivaren och 
fackförbund (Öhrn, 2013). 

Elevhälsan utför inte egenvård på elever utan deras främsta syfte är förebyggande och hälso-
främjande arbete. Däremot kan de vara behjälpliga i samverkan och planering kring elevens 
egenvård (Skolverket, 2014 b). 

Utifall ett barn skadas eller far illa på grund av slarv eller misstag med dess egenvård kan 
personal i sällsynta fall bedömas ha varit oaktsamma och ersättningsansvar kan bli aktuellt.  
Huvudregeln säger dock att skadan ska ersättas av arbetsgivaren (Skolverket, 2014 b). Skolan 
kan i vissa fall, då eleven behöver särskild tillsyn, tillhandahålla en personlig assistent. På 
grund av minskade ekonomiska resurser finns det dock inte alltid möjligt att anställa någon 
person från skolhälsovården, en extra resurs eller en personlig assistent (Öhrn, 2013).  

2.2. Vad är diabetes? 
Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera sjukdomar, vilka alla leder till ökad halt av 
glukos i blodet. Diabetes betyder genompasserande och syftar på de stora urinmängder som 
bildas. Ordet mellitius betyder honungssöt på latin och härleds till urinens söta smak (Alvars-
son m.fl., 2013). 

 Kroppens celler behöver glukos för att fungera. Vi får i oss glukos via födan, för att glukos 
ska kunna ta sig in i celler som exempelvis muskler, fettväv och lever (målceller) behövs hor-
monet insulin. Insulinet binds till insulinreceptorer som finns på målcellerna och fungerar se-
dan som dörröppnare åt glukos. Blodkärl och nervceller kan dock ta upp glukos utan hjälp av 
insulin. Hormonet insulin produceras i bukspottskörteln och frisätts vid matintag för att glu-
kosen ska ta sig in till målcellerna och användas eller lagras i fettväv och lever. Levern pytsar 
ut lagrad glukos för att hålla kroppens blodsockernivå normal, men vid insulinpåslag bromsas 
utsöndringen för att hålla blodsockret jämnt. Blodsocker mäts i mmol/l och ett normalt fas-
teblodsocker ligger mellan 4,2 och 6,0 mmol/l. Gemensamt för diabetessjukdomar är att 
dessa processer inte fungerar normalt. Vid diabetes typ 1 som jag valt att fokuserar på angri-
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per kroppens eget immunförsvar de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln och för-
stör dem. För lite glukos kommer då in i cellerna och för mycket glukos rinner ut från levern, 
vilket leder till för högt blodsocker men även många andra rubbningar i ämnesomsättningen 
(Alvarsson m.fl., 2013). 

2.3. Symtom 
Vanliga symtom är stora mängder urin, ökad törst, extrem trötthet och viktnedgång. Förlop-
pet vid insjuknandet av diabetes typ 1 sker oftast under ett par veckor men kan även ta flera 
månader. Små barn insjuknar ofta snabbt och blir kraftigt påverkade inom några dagar. Ett 
kraftigt högt blodsocker (hyperglykemi) kan orsaka obalans i blodets salt- och syrabalans och 
ge symtom som kräkningar och buksmärtor. Om tillståndet inte behandlas fort leder det till 
medvetslöshet och barnet har då utvecklat så kallad ketoacidos (syraförgiftning) (Alvarsson 
m.fl., 2013). 

2.4. Behandling 
Målet med diabetesbehandling är att uppnå en jämn och så nära den normala blodsocker-
nivå som vanligt. En dåligt kontrollerad diabetes ger risk för senkomplikationer som exem-
pelvis ögon-, njur och kärlsjukdomar, samt skador på nervsystemet (Sjöblad, 1996).  

Eftersom kroppens insulinproduktion upphört vid typ 1 diabetes måste kroppen tillföras in-
sulin. De vanligaste behandlingsmetoderna för barn är flerdosbehandling och insulinpump. 
Vid flerdosbehandling ges injektion med snabbverkande insulin i samband med måltider och 
kompletteras med långtidsverkande insulin. Det långtidsverkande insulinet är till för att 
täcka det grundläggande behovet av insulin och ges en till två gånger per dag.  Insulindo-
serna måste hela tiden anpassas efter det växande barnet samt dess aktivitetsnivå. Vid be-
handling med insulinpump kan man på ett bättre sätt efterlikna koppens egen insulinfrisätt-
ning. En tunn plastslang förs in i till exempel magens underhudsfett, vilken byts ut av patien-
ten själv ungefär var tredje dag. Slangen leder till en liten pump som exempelvis kan bäras i 
fickan eller i en liten väska.  Pumpen ersätter det långtidsverkande insulinet och mängden 
insulin pytsas ut per timme och kan därför anpassas mer exakt. Via knapptryckning ges extra 
dos vid måltid (Hanås, 2004). 

Både vid flerdos- och pumpbehandling måste diabetikern mäta sitt blodsocker genom stick i 
fingret flera gånger per dag, dels för att kunna ställa in och anpassa insulindoserna samt lära 
sig hur blodsockret påverkas av olika sorts mat, dryck och fysisk aktivitet. Men också för att 
lära sig känna igen symtom och koppla det till högt respektive lågt blodsocker. Vanligtvis mä-
ter man blodsockret genom så kallade rutin prover som tas regelbundet precis innan måltid 
samt två timmar efter för att se hur dosen stämde överens med måltiden. Helst ska blod-
sockret två timmar efter ligga på samma nivå som faste värdet före maten alltså mellan 4,2 
och 6,0 mmol/l. Vid värden över 8,0 mmol/l under längre tid ökar risken för skador på nerver 
och blodkärl. Diabetiker behöver  även  ta  ”vid  behovsprover”  om  man  känner  sig  annorlunda 
eller orolig för att blodsockret inte är som det ska. Genom blodprovet får man svar på hur 
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blodsockret är just nu eller om det finns  förhöjda  värden  på  ketoner,  ”svält-syror”.  De  för-‐
höjda värdena på ketoner visar att cellerna svälter pga sockerbrist i blodet (Hanås, 2004). 

Mycket i en diabetikers liv går ut på att planera och hitta balans, då en rad faktorer påverkar 
blodsockret; insulindoser, injektionsställe, kost, fysisk aktivitet, stress, infektion, hormoner 
som tillexempel: adrenalin, glukagon, kortison och tillväxthormon. m.m. (Hanås, 2004). 

2.5. Hypoglykemi  
Hypoglykemi brukar i dagligt tal kallas för känning och betyder att man har för lågt blod-
socker. Känningar kan uppstå vid fysisk aktivitet eller vid för mycket insulin i förhållande till 
maten.  Symtomen varierar från peson till person dock brukar dem vara rätt så lika från gång 
till gång hos samma person.Symtomen delas upp i adrenega och neuroglukopena. De som 
kommer från kroppens försök att höja blodsockret kallas för adrenegra exempel på symtom 
kan vara; oro, irritation, hunger, illamående, hjärtklappning, pulsen dunkar i magen och 
bröstet, domningskänsla i läppar, tunga och fingrar, blekhet och kallsvett. De neurogluk-
opena symtomen kommer från hjärnan och uppstår på grund av brist på glukos i nervcel-
lerna. Exempel på symtom kan vara allmän svaghetskänsla, yrsel, nedsatt koncentrationsför-
måga, dubbelseende, dimsyn, påverkat färgseende, försämrad hörsel, värme känsla, huvud-
värk, omtöcknad, beteendeförändringar, sämre omdöme, förvirring, sluddrigt tal, svårt att 
koordinera rörelser, sänkt medvetande och kramper (Hanås, 2004). 

Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar diabetikern medvetandet och hamnar i insulin-
koma, vilket är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsocker-
värden.De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att 
sjunka för lågt och hinner själva äta något sött så att blodsockret stiger. Trots att diabetikern 
känner av symtomen och är medveten om det låga blodsockret är det inte alltid han eller 
hon klarar av att äta eller dricka något även om maten finns framställd eller druvsockerpake-
tet läggs i handen, de vet vad de ska göra men kroppen lyder inte, de kan då behöva hjälp att 
få i sig.   En del saknar dock varningssignaler, och då kan insulinkänningen omärkligt gå över i 
insulinkoma. En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes måste snabbt fö-
ras till sjukhus, man ska aldrig försöka tvinga ned något i munnen på en medvetslös person.  
De flesta diabetiker har en så kallad glukagon spruta som ska ges vid medvetslöshet (Hanås, 
2004). 

 

2.6. Skolan 
Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vård-
plan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att 
ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och 
skola (Skolverket, 2014 a). På blanketten skriver man vem som är huvudansvarig lärare. Man 
tar upp elevens specifika varningssignaler vid lågt blodsocker och en handlingsplan för att 
häva känningen. Det finns även en åtgärdsplan utifall barnet är mycket omtöcknad eller 
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medvetslöst. I egenvårdsplanen finns också avsnitt som handlar om blodsockertester och in-
sulin, man kryssar i om barnet behöver hjälp att ta blodprov respektive spruta eller om han 
eller hon helt klarar av att tolka blodsockervärden och bestämma insulindos själv. Även mat 
och fysisk aktivitet benämns på blanketten för egenvårdsplanen-Diabetes under skoldagen 
(Bilaga 1). 

De andra barnen i klassen bör få förklarat för sig varför diabetesbarnet får och ibland måste 
äta under lektionstid, klasskompisar och lärare bör också vara upplysta om vart eleven har 
sitt druvsocker och eventuell glukagonspruta (Sjöblad, 1996). 

Eleven bör få skollunchen samma tid varje dag och inte alltför tidigt. Skolorna brukar kunna 
göra speciell diabetesmat vid de tillfällen maten inte är lämplig. Vid behov kan en dietist från 
sjukhuset prata med skolmåltidspersonalen (Sjöblad, 1996). 

Ända fram till 1950-talet ansågs att diabetiker inte skulle vara fysiskt aktiva, barn med diabe-
tes var i regel befriade från skolgymnastiken (Ajanki, 1999). Idag anses det inte att sjukdo-
men behöver vara något hinder för fysisk aktivitet, barn och ungdomar med diabetes melli-
tus har precis samma behov som alla andra att vara fysiskt aktiva och att vara med på idrot-
ten, men det är viktigt att känna till att fysisk aktivitet och muskelarbete förbränner blod-
socker och fett i kroppen. Vid diabetes är förbränningen mer uttalad och levern hinner inte 
med att producera nytt blodsocker. Risken för att blodsockernivån blir för låg och eleven kan 
drabbas av en känning ökar. Man kan exempelvis behöva äta ett extra mellanmål före id-
rottslektionen för att blodsockervärdet inte ska sjunka. Det finns ofta behov av att lägga om 
klassens schema för att idrotten skall fungera så bra som möjligt för elever med diabetes. 
Detsamma gäller mattider och läraren kan även behöva se till att eleven får möjlighet till ett 
extra mellanmål vid behov. Raster för yngre barn kan även utgöra en risk för lågt blodsocker, 
olika lekar och aktiviteter kräver olika mängd energi. Det kan vara lämpligt med ett extra 
mellanmål innan rast om man vet att barnet är mycket aktivt. Det är viktigt att ett barn med 
diabetes inte lämnas utan uppsyn på skolgården (Sjöblad, 1996). 

Vid schemaändringar som exempelvis friluftsdagar och utflykter bör man som lärare med-
dela i god tid så att elev och eller föräldrar hinner planera. Det är även viktigt att inte skicka 
hem barn som inte sköter och tolkar sin diabetes själv på egen hand tidigare än vad schemat 
säger tillexempel vid friluftsdagar innan man försäkrat sig om att det finns någon hemma 
som kan ta emot barnet (Hanås, 2004). 

3. Litteraturgenomgång tidigare forskning 
I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning i ämnet kunskap, ansvar och oro hos 
lärare med elever med diabetes. Vissa av studierna jag använt mig av redogör för kroniska 
sjukdomar i allmänhet, där diabetes ingår. Utifrån mitt syfte att undersöka hur lärarna ser på 
sin egen kunskap kring diabetes, har jag även gått igenom tidigare forskning ur ett föräldra-
perspektiv. Detta för att i min diskussion kunna jämföra föräldrarnas syn på lärarnas kunskap 
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med lärarnas syn på sin egen kunskap. Tyvärr har jag inte hittat någon tidigare forskning som 
redogör för lärarnas syn på om sin kunskap om diabetes är tillräcklig. 

 Flera av studierna är internationella och kan därför vara svåra att koppla till den svenska 
skolan eftersom det bland annat finns skillnader i skolsystem. 

3.1. Hur får lärarna kunskap? 
Enligt en studie som visar om och hur lärarna fått utbildning om elevens kroniska sjukdom 
kan det konstateras att ungefär 60 % av lärarna inte fått akademisk utbildning eller utbild-
ning genom sitt arbete. Studien är dock är generell för kroniska sjukdomar och inte enbart 
riktad mot diabetes (Clay m.fl., 2004). I flera studier anses föräldrar vara den största källan 
till att lärare får kunskap om kroniska sjukdomar. I synnerhet för lärare i grundskolan (Jans-
son& Svensson, 2005; Mc Carthy, Williams & Eidahl, 1996; Thernlund, Fredin, Hägglöf, Ivars-
son, Lernmark, Ludvigsson, Sjöblad, 1999). Föräldrar ger information både muntligt och 
skriftligt (Jansson m.fl., 2005). 

Forskning visar också att diabetessköterska från barnets diabetesteam fungerar som infor-
matör på flera skolor och gör rutinmässiga besök då barnet insjuknar. Alternativt erbjuds all 
berörd personal på skolorna en informationsträff när barnen börjar första klass. Därefter 
fortsätter kontakten med berörda lärare i samråd med föräldrarna. Föräldrar i Sverige upple-
ver att det var sällsynt att skolhälsovårdspersonalen är aktivt engagerad i deras barn med di-
abetes (Thernlund m.fl. 1999). I USA däremot anses skolsköterskan vara en vanlig källa till 
information (Bobo, Kaup, Mc Carty & Carlson, 2010; Mc Carthy m.fl. ,1996 ). 

I Jönköping har det pågått ett tre årigt projekt under åren 2010- 2013. Syftet med projektet 
var att ge barn med diabetes en trygg och jämlik skolgång. Ett av målen var att ge elever för-
utsättningar till bättre egenvård genom att ge systematisk och välorganiserad information 
till berörd skolpersonal. Ett led i projektet var att anställa en sjuksköterska som fick arbeta 
som diabeteskonsulent. Dennes främsta uppgift var att förmedla information och kunskap 
som skolan och förskolan behöver för att ta hand om varje barn med diabetes. Diabeteskon-
sulenten fungerade som en länk mellan skola, sjukvård, barn och föräldrar. I projektets resul-
tat framgår att de föräldrar vars barn har haft besök av en diabeteskonsulent är mindre oro-
liga över att barnet inte får tillräckligt stöd i sin egenvård av sin diabetes i skolan. Barnen 
som har haft besök har även i större grad en huvudansvarig för omhändertagande av dess 
diabetes. Flera av barnen har även en individuell anpassad skriftlig information till lärarna 
angående symtom och behandling av lågt blodsocker. Tyvärr redogör inte projektet för skol-
personalens upplevelse av diabeteskonsulenten utan belyser den aspekten som ett område 
att göra ytterligare studier på (Ilvered & Löndahl, 2013). I en magisteruppsats som undersökt 
diabeteskonsulentens möjlighet att påverka stödet hos barn med diabetes i skolan hittar jag 
dock hur diabeteskonsulenten upplever att skolpersonalen ser på hennes besök.  Diabetes-
konsulenten menar att skolpersonalen upplevde hennes besök som mycket positiva (Anders-
son, 2012).  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen visar på att det är föräldrar, skolskö-
terska, diabeteskonsulent och sjuksköterska från barnets diabetesteam som informerar och 
ger lärarna kunskap. 

 3.2. Tillräcklig kunskap? 
När diabeteskonsulent besökt skolor har hon flertalet gånger fått en spontan kommentar 
”att  det  här  borde  ju  alla  i  personalgruppen  fått  ta  del  av”  (Ilvered m.fl., 2013). Det tolkar jag 
som att de lärare som utryckt sig på det viset har fått kunskap av diabeteskonsulenten som 
de inte hade tidigare samt att det finns ett behov av mer kunskap och förståelse bland lä-
rarna. En lärare som är verksam på en särskola uppgav efter ett besök av diabeteskonsulent 
att hon aldrig fått så bra information tidigare trots att hon haft många elever med diabetes 
(Andersson 2012). Detta kan också tolkas som att kunskapen inte var tillräcklig innan besö-
ket av diabeteskonsulenten. En annan studie utförd i USA visar att lärare inte tycks förstå 
symtomen på hypoglykemi och dessutom var kunskapen om vad en glukagonspruta är och 
hur den ska användas bristfällig (Siminerio & Koerbel, 2002). Både nationell och internation-
ell forskning visar att det finns brister i hur föräldrar till barn med diabetes upplever lärarnas 
kunskap. Ungefär hälften av alla tillfrågade föräldrar upplever att deras barns lärare inte har 
tillräckliga kunskaper om diabetes typ 1 ( Amillategui, Calle, Cardiel & Barrio, 2007; Särnblad 
2008; Anderssons,2012).  

En av undersökningarna är gjord i Nationella diabetes teamet regi och den visar på en skill-
nad i föräldrarnas upplevelse av lärarnas kunskap om diabetes i hög- respektive låg och mel-
lanstadiet. I högstadiet var upplevelsen att kunskapsnivån var lägre än på låg och mellan sta-
diet, vilket styrks av kommentarerna nedan som är från föräldrar på högstadiet: 

 ”Lärarna  behöver  mer  utbildning  angående  diabetes. Dem förstår inte innebörden och allva-
ret  om  det  inte  sköts  som  det  ska.” 

”Bedrövliga  kunskaper  gällande  diabetes  hos  personalen.  Dåliga  rutiner  gällande  bland  annat  
överlämning av info till vikarier. Dåligt engagemang och ovilja att lära sig mer om denna van-
liga sjukdom. Idrottsdagar så dåligt planerade att föräldrarna måste följa  med” 

”Noll  koll.  På  tok  för  mycket  ansvar  vilar  på  barnet  själv  att  lösa och hålla koll på sin diabe-
tes”( Särnblad,2008). 

När jag läser i ett examensarbete som berör hur elever och föräldrar upplever skolsituat-
ionen för barn med diabetes får jag en helt annan bild än vad som framkom i tidigare 
nämnda studier. Fyra av totalt sju intervjuade föräldrar upplever sitt barns skolsituation 
mycket bra och tre av föräldrarna nästintill mycket bra. Svaren motiveras med att de har för-
stående och duktiga klasslärare. En förälder känner sig trygg i att skicka iväg sitt barn till sko-
lan medan sex föräldrar känner sig mycket trygga även om de menar att de känner sig så 
trygga som man kan göra med ett barn med diabetes, det finns alltid finns en viss oro att 
lämna över ansvaret till någon annan (Jonsson, m.fl., 2005). Jag vill poängtera att det är en 
begränsad undersökning, där sju föräldrar svarat på en enkät, samt att examensarbete inte 
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kan anses som forskning. Men jag har ändå valt att ta med resultat från undersökningen ef-
tersom jag tycker det är intressant då resultatet skiljer sig från annan forskning. En möjlig or-
sak är att det skiljer några år mellan undersökningarna. Jag nämnde i inledningen att lärare 
är den yrkesgrupp som arbetar under störst press enligt TCO:s stressbarometer och många 
lärare upplever en tuff arbetssituation med fler och fler arbetsuppgifter (Fromm, 2013). 
Detta skulle kunna bidra till att föräldrar upplever sämre stöd från lärare. Önskvärt vore 
självfallet att utvecklingen går åt andra hållet. Genom ett telefonsamtal med Lillemor Fern-
ström på svenska diabetes förbundet får jag reda på att en likvärdig enkätundersökning ska 
påbörjas hösten 2014(Telefonsamtal Fersntröm, 2014-05-05). Det ska bli spännande att följa 
och se vad resultatet blir.  

Om man ska se till hur föräldrarna ser på lärarnas kunskap kan man utläsa att det finns bris-
ter. Om man sammanfattar studierna anser mer än hälften av föräldrarna att lärarna har till-
räcklig kunskap om diabetes, men det visar samtidigt att ett alldeles för högt antal föräldrar 
anser att läraren inte har tillräckliga kunskaper.  

3.3. Ansvar oro och trygghet 
Det har framkommit att personalen ofta känner en ängslan då de ska ta emot ett barn som 
insjuknat i diabetes (Allmänna arvsfonden 2013). Lärare upplevde hjälplöshet, frustration 
och oro i rollen som både lärare och hälsoansvarig (Clay m.fl., 2004). Deras främsta oro, för 
elever med kroniska sjukdomar, var rädslan för att inte veta hur man reagerar på ett medi-
cinskt akutfall (Mc Carthy m.fl., 1996). Denna oro gäller även studier som enbart behandlar 
diabetes. Lärarna oroade sig för att inte känna igen eller att de ska missa symtomen på hypo-
glykemi. De kände även oro inför att kunna behandla och agera när hypoglykemi uppstår. En 
ytterligare faktor som orsakade oro hos lärare, vilket enligt min mening kan kopplas till kon-
troll, nämligen när lärarna lämnar över ansvaret till någon annan som exempelvis vikarier, 
busschaufförer m.m. Lärarna upplever informationen till dem som bristfällig (Siminerio m.fl.,  
2000). 

 Diabeteskonsulenten upplevde att de lärare som behövde hjälpa barnen praktiskt med blod-
provstagning kände rädsla inför det. Denne lade då ner mer tid på den praktiska biten och 
märkte då att stressen hos personalen minskade (Andersson 2012). Pedagoger som har till-
gång till skolsköterska känner sig mindre oroliga eftersom de har vetskap om att denne fanns 
på plats för att kunna ingripa om det skulle behövas. Även en handlingsplan att följa vid 
akuta fall minskade oron (Mc Carthy m.fl.,1996 ). 

Projektet i Jönköping med en diabeteskonsulent har konstaterat att vetskapen hos persona-
len om att diabeteskonsulenten finns tillgänglig per telefon och e-post skapar trygghet hos 
personalen. Då diabeteskonsulenten besökte skolan och träffade föräldrar, barn och perso-
nal minimerades de orimliga krav som ibland kom från båda håll, dels föräldrars krav på vad 
läraren skall klara av och dels lärarens krav på vad eleven bör klara själv, det i sin tur bidrar 
till trygghet (Ilvered, 2013). 58 föräldrar som inte fått besök av diabeteskonsult respektive 27 
föräldrar som fått besök svarade på frågan: Är du orolig under skoldagen för att ditt barn 
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inte får ett bra stöd i egenvården av sin diabetes? Föräldrar vars barn haft besök av diabetes-
konsulenten uppger att de mindre ofta är oroliga för att inte barnet får ett bra stöd i egen-
vården av sin diabetes i skolan. Vilket visar att diabeteskonsulenten en viktig funktion i att 
skapa trygghet hos föräldrar (Andersson, 2013). 

På frågan om vilken typ av stöd från skolor föräldrar kände skulle gynna sina barn, säger 75 
% att de skulle vilja att lärare skulle få en bättre kunskap om hur de ska hantera en nödsitu-
ation kopplad till blodsockret. 70 % av föräldrarna önskade att lärare skulle ha en bättre för-
ståelse för sjukdomen. 70 % ville ha en sjuksköterska tillgänglig på skolan för barnen. 64 % av 
föräldrarna ville ha en glukagonspruta (akut spruta som ges vid medvetslöshet) lättillgänglig, 
tillsammans med en person som var medveten om hur man administrerar den (Amillategui, 
m.fl., 2007). Det jag visar tydligt på att lärares kunskap är av vikt för att föräldrar och barn 
ska känna sig trygga. 

4. Metod 
Jag har i detta arbete gjort en kvalitativ undersökning som innefattar litteraturstudie och 
skriftliga kvalitativa intervjuer med öppna frågor via e-post. Avsnittet redogör för intervju-
metoden och metoden för litteraturstudien. Därefter beskrivs avgränsning följt av metoddis-
kussion, etiskt förhållningssätt och diskussion kring trovärdighet. Slutligen beskrivs databear-
betning och analysmetod.  

4.1. Intervjumetod 
Jag har använt skriftliga kvalitativa intervjuer med öppna frågor via e-post. Den kvalitativa 
intervjun har som syfte att beskriva och förstå de teman som förekommer i den intervjuades 
vardag (Kvale, 1997). Jag har haft i åtanke att göra mina frågor så enkla, lättförståeliga och 
öppna som möjligt genom att formulera dem på ett sätt som uppmanar till ett bredare och 
mer utförligt berättande till exempel en inledande fråga: beskriv så utförligt som möjligt dina 
känslor första gången du fick en elev med diabetes. Vidare har jag valt att ge exempel på frå-
geställningar som de kunde använda som stöd då de skulle beskriva sin upplevelse. Nedan 
följer några exempel på stödfrågor: 

Hade eleven diabetes från skolstarten eller fick den det under terminen? 

Blev du nervös, kände någon oro? 

Om ja, vad orsakade din oro? 

Hur känns det efter ett tag/hur går det nu? 

Kände du att du hade tillräcklig kunskap om diabetes för att kunna vara behjälplig i barnets 
egenvård? 

Känner du att du fått tillräcklig med kunskap om diabetes för att kunna vara behjälplig i bar-
nets egenvård? 
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Hur fick du kunskap? 

Mail till lärare finns som bilaga (2). 

Det finns olika metoder i fråga om öppenhet om syftet, antingen avslöjar man syftet redan 
från början vid en intervju och ställer direkta frågor eller så kan man utgå från ett mer kring-
gående förhållningsätt och istället använda sig av indirekta frågor och avslöja syftet efter ut-
förd intervju (Kvale,1997). I min studie har jag valt att avslöja syftet innan intervjun. 

4.2. Litteraturstudie om tidigare forskning 
När jag sökt vetenskapliga artiklar har jag framförallt sökt genom Umeå universitetsbiblio-
teks databas, UB. De sökord jag använt mig av, i olika kombinerade fraser, är bland annat: 
diabetes, diabetic, school, chronic, disease, illness, teacher, self-care, health, responsibility, 
child, children, education, educater, disabilities, special needs, concern, knowledge och stu-
dents. Jag letade efter artiklar med liknande syfte som mitt, men även utifrån andra perspek-
tiv såsom föräldrar, elev och skolsköterska. Jag har även tittat generellt på kroniska sjukdo-
mar och inte enbart specifikt diabetes. Jag undersökte sedan artiklarna genom att läsa sam-
manfattningarna och genom det hittade jag de mest relevanta artiklarna för min studie.  
Därefter har jag letat vidare genom att söka på samma författare på de artiklar jag hittat och 
jag har även gått igenom artiklarnas referenser och hittat andra användbara artiklar. När jag 
hittat användbara artiklar har jag bearbetat dem och delat in texten i kategorier som ansvar, 
oro, trygghet och kunskap, för att få struktur i kapitlet som avser tidigare forskning. 

Jag har även sökt på internet för att hitta relevant information till mitt arbete. Jag sökte på 
bland annat diabetesförbundet, lärarförbundet, skolverket och socialstyrelsens hemsidor. 

4.3. Urval 
I denna studie behandlas lärarperspektivet. Jag har därför sökt upp verksamma lärare som 
jag fått kontakt med genom min utbildningstid, min verksamhets förlagda utbildning och ge-
nom mitt arbete som lärare. Först tog jag reda på om de haft någon elev med diabetes och 
vid positivt svar informerades vederbörande om studiens syfte och tillfrågades om de ville 
delta i min studie. Jag har slutligen valt att intervjua sex lärare som är verksamma i grund-
skolan från årskurser mellan 1-9.  Två lärare från lågstadiet, två från mellanstadiet och två 
från högstadiet. Lärarna kommer från olika kommuner i Sverige. Två av de intervjuade lä-
rarna är män och resterande fyra är kvinnor. 

Det svåraste var att hitta lärare från högstadiet som kunde tänka sig att ställa upp. Det kan 
bero på att äldre elever sköter sin egenvård mer självständigt. Flera av de tillfrågade svarade 
att de haft eller har en elev med diabetes men att de inte kände att de kunde tillföra studien 
något, då eleven sköter sig själv. 

4.4. Metoddiskussion 
Mailintervju har valts som metod främst beroende av faktorer såsom tidsåtgång och bredare 
geografisk representation. Samtidigt anser jag att den skrivna intervjun kan leda till friare 
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och ärligare svar, då informanten har mer tid att formulera sina svar. Kvalitativa intervjuer 
kan vara tidskrävande och eftersom jag vet att lärare kan ha svårt att få tid över till ett inbo-
kat möte anser jag att mailintervju är ett bra alternativ. Dels kan jag skriva frågor och analy-
sera svaren när jag har tid och möjlighet och dels kan intervjupersonen svara på frågorna när 
det passar dem inom viss tidsram. Intervjuer via mail gör också att jag kan arbeta med flera 
intervjuer parallellt.  

Jag har även i mitt val av intervjumetod haft min yrkesroll som lärare på högstadiet i åtanke. 
Dessutom är internet, datorer är ett bra redskap för barn och ungdomar. Enligt skolverket 
(n.d) ska elever ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter 
grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande.  Genom att jag väljer mailintervju som metod ger 
det mig erfarenhet, verktyg och mod i att använda metoden tillsammans med eleverna. De 
allra flesta ungdomar kan redan och använder datorn till kommunikation varje dag, men oft-
ast för nöjes skull. Att använda metoden mailintervju för ett elevarbete, en mindre forskning 
eller studie skulle visa att det med hjälp av datorn som verktyg går att utföra seriös forskning 
under förutsättning att det genomförs på rätt sätt.  

En aspekt som kan ses som negativt vid mailintervju är avsaknaden av kroppsspråk, ansikts-
uttryck och tonfall. Avsaknaden av kroppslöshet kan även vara positiv och bidra till bättre 
kvalitet i forskningen. I en studie vill man i rollen som forskare minimera sin påverkan på si-
tuationen. Om informanterna inte ser intervjuaren minimeras risken för påverkan. Informan-
terna kan heller inte försöka att tolka eller dra några slutsatser på grund av mitt utseende 
eller klädval. På samma sätt blir det en fördel för mig när jag ska analysera och tolka intervju-
erna.  Att inte kunna ge direkt feedback eller bekräftande och förtydligande av frågor vid in-
tervjun kan ses som ett problem. Detta har jag beaktat innan jag utförde intervjuerna.  För 
att minimera problemet valde jag, som Sveningsson m.fl (2003) beskriver, att ge tydliga in-
struktioner och beskriva vilken typ av svar jag var ute efter, korta koncisa eller utförliga de-
taljerade svar.  

Då jag anser att det är lättare att komma åt det jag vill undersöka samt att jag även haft rela-
tivt öppna, fria frågor och även låtit den intervjuade tämligen fritt beskriva sina upplevelser 
valde jag att avslöja mitt syfte innan intervjun.  

När jag kommit en bit in i processen och hittat användbar och relevant tidigare forskning 
funderar jag lite över om jag istället skulle valt liknande enkätstudier som mycket av den tidi-
gare forskningen baserats på. Tankarna grundar sig i att det skulle vara lättare att kunna dra 
slutsatser och koppla mina resultat till den tidigare forskningen. Min undersökning är ändå 
genomförd och jag är nöjd med resultatet och har fått in användbart material som kunnat 
användas för att uppnå studiens syfte. 
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4.5. Etiskt hänsynstagande 
De forskningsetiska principerna har legat till grund för mitt etiska förhållningssätt i denna 
studie. De intervjuade lärarna informerades enligt informationskravet om studiens syfte. De 
upplystes även om att de har rätt att säga nej eller att avbryta sin medverkan när som helst. 
Av etiska själ är deltagarna i studien avidentifierade enligt konfidentiallitetskravet. Jag tror 
att det även leder till öppnare och ärligare intervjuer.  Hänsyn har även tagits till att helt ute-
lämna skola och kommun. Intervjupersonerna upplystes även om att ingen obehörig skulle 
få läsa deras intervjuer. Regel 6 i konfidentiallitetskravet säger att det ska vara praktiskt 
omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna och då jag utfört intervjuerna via mail 
har jag av säkerhetsskäl valt att använda mitt privata mailkonto och föra över intervjuerna 
till ett worddokument och spara i lösenordskyddad mapp på datorn samt radera mailen. 
Även om mailen också är lösenordskyddad så minimeras risken att någon ska komma åt in-
tervjuerna då mappen enbart nås från min dator istället för mitt mailkonto som nås från alla 
datorer och smartphones m.m. med internetuppkoppling. Mappen kommer att raderas då 
examensarbetet är färdigt. Nyttjandekravet säger att insamlad data endast får användas till 
forskningsändamål och svaren som jag fått kommer enbart att användas till mitt examensar-
bete, vilket deltagarna upplystes om. Deltagarna upplystes genom mail (bilaga2) (Veten-
skapsrådet, 2002).  

4.6. Tillförlitlighet och trovärdighet 
Då undersökningen är begränsad kan man inte vara säker på att samma resultat skulle fram-
komma i en liknande undersökning. Det är även viktigt att belysa att det ligger en individ 
bakom varje diabetiker, vilket gör att man inte kan generalisera. Sjukdomen kan yttra sig 
olika på olika individer och elever har olika förmåga att självständigt sköta och kontrollera sin 
sjukdom. Om jag skulle göra om intervjuer med andra lärare kanske jag skulle få andra svar 
beroende på hur sjukdomen gör sig påmind på just den eleven, hur väl eleven är delaktig i 
sin egenvård samt hur stort ansvar läraren behöver ta. Jag upplever dock att de intervjuade 
personerna lämnat ärliga åsikter baserat på deras upplevelser. 

En annan aspekt att beakta är hur jag formulerade frågorna i intervjun. Det föreligger alltid 
en risk i att resultatet av undersökningen beror på att frågorna har varit ledande frågor. 
Även om jag är medveten om att sättet jag formulerat frågorna på kan ha haft betydelse för 
resultatet anser jag att frågorna var nödvändiga för att komma åt undersökningens syfte 
(Kvale, 1997). 

Att jag själv har diabetes tror jag inte spelar någon roll för resultatet, några av de intervjuade 
är väl medvetna om att jag är diabetiker medan en del troligtvis inte har vetskap om det. 

4.7. Databearbetning  
Ingen transkribering behövdes, eftersom jag gjorde min undersökning via mail fanns redan 
materialet tillgängligt i min dator. Jag kopierade texten och förde över intervjuerna i ett 
worddokument och analyserade manuellt. Metoden där digital teknik gör det möjligt att 
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samla material genom exempelvis observationer eller intervjuer via mail kallas för web-
betnografi eller netnography. En fördel med metoden är att kommunikationen är textbase-
rad och direkt kan användas i analysprogram eller bearbetas för hand. (Hjerm & Lindgren, 
2010) 

4.8. Analysmetod 
Jag har valt en tematisk analysmetod för att analysera min insamlade data, då jag redan 
visste vad jag letade efter (Hjerm m.fl., 2010).  Enligt författarna (2010) är det en förenklad 
variant av bland annat Grounded Theory. I metoden jämförs ständigt de mönster som man 
hittar med ny data som bearbetas och jämförs även med tidigare forskning inom området. 
Metoden har inget etablerat  svenskt  namn  utan  kallas  i  internationell  litteratur  för  ”the  con-‐
stant  comparative  method”  eller  ”the  constant  comparative  technique”. 

Metoden omfattar tre steg: kodning, tematisering och summering. Under kodningsproces-
sen reduceras materialet till en hanterlig mängd data, för att kunna urskilja nyckelord och 
centrala händelser som sedan utgör koder. När tydliga koder börjar visa sig bör fastställas 
vilka kriterier som gäller för de olika koderna. När koderna hittats bör dessa sorteras in i 
olika teman. I denna process ska de resultat som framkommit verifieras genom att återigen 
gå tillbaka till kodnings- och tematiseringsprocessen för att pröva så att slutsatserna stäm-
mer (Hjerm m.fl., 2010). 

 Det första steg jag tog i analysen var att läsa igenom materialet flera gånger för att få skapa 
mig en överblick. Jag plockade ut kommentarer som jag anser relevanta utifrån mina fråge-
ställningar. Därefter sorterade jag kommentarerna i olika koder som ansvar, oro och kunskap 
vilket gjorde att jag kunde analysera mer strukturerat, eftersom all text samlats ihop under 
respektive kod. En ytterligare strukturering gjordes då jag utgick från mitt syfte och mina frå-
geställningar. Koden kunskap analyserade jag sedan utifrån teman hur? och tillräcklig? Jag 
letade i texten efter det som passade in för respektive tema och delade in svaren i två kate-
gorier som kunde svara på frågan hur lärare får kunskap om diabetes: Kunskap erhålls ge-
nom föräldrar, eget initiativ och genom tidigare erfarenhet eller bekantskap. På samma sätt 
bearbetade jag koden oro och ansvar. När jag började bli klar med de två första stegen över-
gick arbetet till att summera resultatet. Jag läste igenom mitt sorterade material, stämde av 
de koder och teman jag funnit med mina frågeställningar och mitt syfte och ifrågasatte rele-
vansen av de teman jag funnit.  
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5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet av min undersökning. Jag har valt att benämna lä-
rarna som L1, L2, M1, M2, H1 och H2. L står för lågstadiet, M för mellanstadiet och H för 
högstadiet. Resultatet har delats in i följande underrubriker: Hur får lärarna kunskap och in-
formation? Anser lärare att de har tillräcklig kunskap? Lärares upplevelse av oro, ansvar och 
trygghet kopplad till elevens sjukdom och egenvård. 

5.1. Hur får lärarna kunskap och information? 
Jag har genom studien hittat tre utmärkande svar på frågan hur lärare får sin information 
och kunskap om diabetes: Från föräldrar, eget initiativ och genom erfarenhet eller bekant-
skap. Eleven själv ansågs inte som kunskapskälla eller informatör i något utav fallen. Inga av 
de intervjuade lärarna i min studie hade fått utbildning eller information av utomstående, 
som exempelvis sjuksköterska eller diabeteskonsulent som det redogörs för i kapitlet tidi-
gare forskning. 

5.1.1. Kunskap om diabetes erhålls genom föräldrar 

Alla lärare i min studie anger att föräldrar på något sätt är behjälpliga i att ge information 
och förmedla kunskap. Detta sker i olika grad med allt från telefonsamtal till möte. I de lägre 
åldrarna är föräldrakontakten mer kontinuerlig. 

”När  eleven  fick  diabetes  hade  vi  ett  möte  med  föräldrarna  som  informerade för hela arbets-
laget om diabetes. Vi fick lära oss hur man känner igen symtomen på just * när han mår då-
ligt  och  hur  vi  ska  göra  om  han  får  lågt  blodsocker”  (Lärare  M2). 

”Den  mesta  kunskapen  har  jag  fått  från  hennes  föräldrar”  (Lärare  L1). 

5.1.2. Kunskapen om diabetes erhålls genom eget initiativ 
Denna kategori visar att lärarna själva tar ansvar för den kunskap de anser sig behöva i det 
dagliga arbetet. Totalt 2 av 6 lärare angav att de på eget initiativ sökt information. Lärarna 
var verksamma på mellanstadiet och högstadiet. 

”Jag  läste  på  väldigt  mycket  själv  och  tog  reda  på  så  mycket  jag  kunde.”(M1)   

”Jag  sökte  information  på  nätet”(  H2) 

5.1.3. Kunskap om diabetes erhålls genom tidigare erfarenhet eller genom bekantskap 
En av lärarna uppgav att hon haft en elev med diabetes tidigare, vilket gett henne erfarenhet och en 
del kunskap om diabetes. ”Eftersom  jag  tidigare  haft  en  elev  med  diabetes,  kändes  det  inte  
fullt lika stressande som det gjorde första gången. Jag har dock själv  inte  fått  någon  ”utbild-‐
ning”  om  diabetes”(  Lärare  L2). 
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Diabetes är en vanlig sjukdom vilket gör att många människor har kännedom om en diabeti-
ker, en av de intervjuade lärarna uppger att hon har en släkting med diabetes, vilket gör att 
hon anser denne som hennes källa till kunskap ”Jag  har  en  släkting  med  diabetes,  så  jag  
visste  ganska  mycket  om  sjukdomen  redan”  (Lärare  H1). 

5.2. Anser lärare att de har tillräcklig kunskap? 
I början känner de flesta lärarna brist på kunskap om diabetes. Kunskapen är starkt kopplad 
till erfarenhet och växer i takt med erfarenhet. Efter en tids arbete och samvaro med eleven 
med diabetes upplever lärarna i min undersökning att de vet det som de behöver veta om 
diabetes utifrån deras situation ”idag  går  det  på  rutin”  (Lärare  L1). Oavsett hur lärarna får sin 
kunskap och information om diabetes är det genomgående att de införskaffar sig den kun-
skap som de anser sig behöva i sitt arbete. När lärarna fått den kunskap de anser sig behöva i 
sitt arbete uppfattar de sin kunskap som tillräcklig. Ett exempel på det är en av de intervju-
ade högstadielärarna (Lärare H2) som ansåg att han hade tillräcklig kunskap i att känna igen 
symtom på känning (hypoglykemi) och han visste hur han skulle agera om det inträffade. 
Däremot hade han inte så stora kunskaper om hur man tolkar blodsockervärden och hur 
man doserar insulindoser därefter eftersom eleven sköter det själv. Läraren som självmant 
läst på om sjukdomen ansåg då inte den kunskapen lika relevant utan lade fokus på det som 
var relevant för läraren att veta utifrån just den elevens behov. 

5.3. Lärares upplevelse av oro, ansvar och trygghet kopplad till elevens sjukdom och 
egenvård 
Från början var de flesta lärare oroliga. I min studie kan jag inte se att ökad oro skulle ha nå-
gon koppling till kön på läraren. Jag kan se en viss skillnad i oro i de olika årskurserna. Lärare 
i de yngre åldrarna upplever ett större ansvar och mer oro än de i de högre årskurserna, vil-
ket tycks bero på barnets delaktighet och förmåga att själv sköta och kontrollera sin sjuk-
dom. Däremot upplever lärarna på högstadiet att det är problematiskt eftersom det är så 
många lärare inblandade under en skoldag. De två intervjuade lärarna på högstadiet upple-
ver dock att eleven sköter sig själv i högre grad jämfört med låg och mellanstadiet. Alla inter-
vjuade lärare har vart med om att en elev fått hypoglykemi. De har behövt agera i olika om-
fattning. I de flesta fall frågar eleven själv om druvsocker, vilket alla lärare har tillgängligt. En 
av lärarna på högstadiet uppger att de förvarar druvsocker i lärarrummet eftersom eleven 
inte har ett permanent klassrum. Hon berättar också att hon har som rutin att eleven aldrig 
får gå ensam för att hämta druvsocker, utan hon hämtar själv eller låter eleven gå med en 
kompis eller ibland enbart skickar en kompis. En av lärarna i mellanstadiet beskriver att hen-
nes elev oftast känner igen symtomen själv innan hon hinner märka att det inte står rätt till. 
En gång såg hon dock på sin elev då hon kommit in från rasten att hon såg påverkad och väl-
digt hängig ut. När hon går för att höra hur det är med henne märker hon snabbt att eleven 
är lite sluddrig i  talet  och  knappt  orkar  prata.  Hon  fick  då  mata  flickan  med  druvsocker.”  Det 
var otäckt att hon var så dålig att hon inte själv sa  det  till  mig  som  hon  brukar”  (Lärare M2). 
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 Jag har i min studie funnit två utmärkande faktorer som orsakar oro, okunskap om diabetes 
och rädsla för att en akut situation ska uppstå.  

5.3.1. Okunskap 
 Studien visar tydligt att kunskap om diabetes skapar trygghet hos lärarna. När Lärarna har 
den kunskap som de anser sig de behöva i arbetet med eleven med diabetes leder det till ett 
tryggare arbete. ”Efter  mötet  med  föräldrarna  kändes  det  bättre”  (Lärare M2)  

”Eftersom  jag  tidigare  haft  en  elev  med  diabetes  kändes  det  inte  lika  stressande  som  förra  
gången”(Lärare  L2) 

 Studien visar att oro som grundats på okunskap främst finns i början av elevens sjukdoms-
bild ”Först  var  jag  väldigt  orolig  eftersom  jag  inte visste så mycket. Jag kände att det var ett 
stort  ansvar  som  jag  inte  villa  ta  på  mig”  (M2). Oron mattas sedan av ju mer kunskap läraren 
fått om sjukdomen. Flera lärare menar att tryggheten växt fram med tiden och med den 
ökade kunskapen de fått om sjukdomen samt barnets behov. Lärarna i de yngre årskurserna 
tycker att de känner trygghet i att kunna kontakta föräldrar om de behöver hjälp med att 
fatta beslut angående till exempel insulindoser ”I  början  kändes  det  tryggt  att  kunna  prata  
med föräldrarna snabbt  och  att  de  var  med  att  ta  beslut.”(  L1). I ett av fallen kommer ele-
vens mamma till skolan vid vissa bestämda tidpunkter för att mäta blodsocker och ge insulin. 
Eleven har även leukemi och komplikationer i samband med den behandlingen. Det gör det 
svårare för läraren att avgöra vilka symtom som hör till vilken sjukdom. Trots det upplever 
läraren att det har fungerat bra, tack vare stöd och samarbete med övriga berörda lärare och 
föräldrarna. Även de andra lärarna på låg och mellanstadiet uppger att de har en mer konti-
nuerlig föräldrakontakt i jämförelse med friska barn. Föräldrakontakten upplevs inte som 
tidskrävande eller påfrestande utan skapar trygghet hos lärarna. 

5.3.2. Rädsla för akut situation 
Studien visar att rädslan över att en akutsituation till exempel hypoglykemi finns hos lärarna. 
De kan även oroa sig inför att inte kunna agera om akut situation uppstår eller att det ska 
vara försent för att ge druvsocker ”Jag  är  mest  orolig  över  att  han  ska  få  lågt  blodsocker  och  
att man inte ska hinna ge druvsocker  i  tid”  (Lärare  M1).  Aspekten rädsla för akuta situat-
ioner är mer bestående och mattas inte av i lika stor grad i takt med att kunskapen växer. En 
av lärarna på lågstadiet har som jag tidigare i mitt resultat beskrivit redan haft en elev med 
diabetes innan sin nuvarande elev och tack vare det fått kunskap och erfarenhet. Vilket 
minskade hennes oro och stress. Hon uppger även att hon tycker att det fungerar bra med 
eleven, tack vare stöd och samarbete med andra lärare och elevens föräldrar. Trots detta 
menar hon att det finns en viss oro där ”Jag måste hela tiden vara observant på min nuva-
rande elev, eftersom hon har väldigt ojämnt blodsocker och läkarna lyckas inte hitta rätt ba-
lans i det hela”  (Lärare  L2). 
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6. Diskussion  
I detta avsnitts görs först en sammanfattning av resultatet. Därefter diskuteras, jämförs och 
dras slutsatser om min undersökning och även kopplat till de studier som tas upp i avsnittet 
tidigare forskning. Avsnittet avslutas med förslag till vidare studier. 

6.1. Sammanfattning av resultat 
Syftet med studien var att ta reda på om lärare i grundskolan anser att de har tillräcklig kun-
skap om diabetes för att kunna vara delaktig i dess egenvård samt hur de får kunskap och in-
formation. Jag ville även ta reda på om de upplever oro kopplat till elevens sjukdom och an-
svarstagandet i samband med elevens egenvård. I resultatet framgick att alla lärare ansåg att 
kunskapen om diabetes är viktig, men att lärarna anpassar kunskapen efter vad de behöver 
veta utifrån sin situation och elevens förmåga att själv sköta sin diabetes. När Lärarna har 
den kunskap som de anser sig de behöva i arbetet med eleven med diabetes leder det till ett 
tryggare arbete och först då uppfattar de sin kunskap som tillräcklig. Just okunskap visar sig 
tillsammans med rädsla för akutsituation vara de faktorer som skapar oro hos lärarna. 
Undersökningen visar på tre källor som lärarna anger som informatörer: föräldrar, eget ini-
tiativ och genom erfarenhet eller bekantskap. 

6.2. Analys, diskussion och slutsatser 
Trots ett begränsat urval i min undersökning visar den tydligt att kunskap och förståelse om 
diabetes är av stor betydelse för att skapa trygghet hos lärare. Vetskapen om att kunskap 
ökar trygghet skulle kunna öka intresset hos skolledning att lägga lite extra resurs i att se till 
att personalen får tillräckligt med kunskap genom utbildning. 

Min studie visar att lärarna anser sig ha tillräcklig kunskap först när de känner sig trygga i si-
tuationen. Tidigare forskning om hur föräldrar ser på att lärare har tillräcklig kunskap visar 
på tydliga brister (Amillategui, Calle, Cardiel & Barrio, 2007; Särnblad, 2008; Anderssons, 
2012).  Min studie och tidigare forskning är svår att jämföra, då de utförts på olika sätt. För 
att göra en regelrätt jämförelse om föräldrarnas syn på lärarnas kunskap överensstämmer 
med lärarnas syn på sin egen kunskap kunde jag istället gjort en likvärdig enkätundersökning 
till lärarna som föräldrarna svarat på. Vid en sådan enkätundersökning bör dessutom lärarna 
och föräldrarna vara knutna till varandra det vill säga att en elev med diabetes föräldrar re-
spektive lärare intervjuas för att ge en så bra jämförelse som möjligt. Denna jämförelse var 
inte ett av mina syften utan mer en intressant aspekt som uppkom under mitt arbete ef-
tersom det inte fanns tillräckligt med tidigare forskning ur ett lärarperspektiv. Bristerna på 
kunskap hos lärare som föräldrarna upplever i den tidigare forskningen skulle jag kunna 
koppla till de intervjuade lärarna i min undersökning i ett tidigt stadie, då de själva ansåg sig 
vara oroliga i och med okunskap. Då alla lärare i min undersökning anser sig ha tillräcklig 
kunskap först när de känner sig trygga i sin situation kan även tidpunkten som föräldrarna 
blev tillfrågade vara av betydelse. Ju längre ifrån insjuknandet, desto mer kunskap får lärarna 
och kanske uppfattar föräldrarna också då att lärarna har tillräcklig kunskap. En annan 
aspekt att väga in är att det inte finns några rekommendationer eller riktlinjer för vad som är 
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tillräcklig kunskap om diabetes, vilket kan resultera i subjektiva svar från både lärare och för-
äldrar.  

Min undersökning och tidigare forskning visar två aspekter som framkallar oro, nämligen 
okunskap och rädsla för akuta situationer (Clay m.fl., 2004; Mc Carthy m.fl., 1996). Av det 
kan man dra slutsatsen att det är viktigt att lärare får tillräckligt med kunskap och förståelse 
om diabetes. Aspekten oro orsakad av okunskap mattas av i takt med införskaffande av kun-
skap och erfarenhet om diabetes, medan rädslan för at en akut situation ska uppstå förelig-
ger under längre tid. För att minimera rädslan för att en akut situation ska uppstå krävs att 
lärare vet hur de ska agera. För att stödja lärarna kan det hjälpa att ha en handlingsplan att 
följa då en akut situation uppstår (Mc Carthy m.fl., 1996 ).Att använda sig av diabeteskonsu-
lent i skolan har visat goda resultat i att skapa trygghet ur elev och föräldrar perspektiv (An-
dersson, 2013). Jag tror även att det skapar mer trygghet hos lärare och berörd personal som 
fått besök av diabeteskonsulent, även om ännu ingen ordentlig undersökning gjorts på det. 
Det är lika viktigt att skapa trygghet hos lärare som hos elev och föräldrar. 

Min undersökning visar på tre källor som lärarna anger som informatörer: föräldrar, eget ini-
tiativ och genom erfarenhet eller bekantskap. Jag tror att föräldrar kan fungera bra som in-
formatör då en elev haft diabetes under en längre tid och exempelvis ska byta till ny klass el-
ler gå från mellanstadiet till högstadiet. I de fall föräldrar fungerar som informatörer för sitt 
barn som nyligen insjuknat, ser jag en risk i att de själva inte lärt sig tillräckligt om diabetes 
för att kunna lära ut till lärarna. Dessutom genomgår familjen och föräldrarna troligtvis en 
kris. I dessa fall anser jag att informationsansvaret borde ligga på utomstående som till ex-
empel en diabeteskonsult. Då resultatet av projektet med diabeteskonsult var tillfredsstäl-
lande hoppas jag att det kommer att spridas vidare till fler län. En slutsats jag ändå gjort ge-
nom studien är att en kontinuerlig föräldrakontakt är väldigt viktig i syfte att skapa trygghet, 
både ur lärar-elev och föräldraperspektiv.  

Ett resultat av min studie, som inte finns med i den tidigare forskningen är att lärare hämtar 
kunskap genom eget initiativ. Detta resultat kan ses som positivt och lite som ett försvar i att 
lärare faktiskt försöker och engagerar sig trots den kunskapsbrist som föräldrar upplever och 
som är riktad mot skolan och lärarna (Amillategui m.fl.,2007; Anderssons2012; Särnblad, 
2008). Min studie är inte tillräckligt omfattande och hade inte som syfte att ta reda på vart 
det brister i mötet med elev med diabetes och i skolan, men resultatet gör att man kan fun-
dera över om det brister på annat håll än hos lärarna. 

 Att på eget initiativ söka kunskap som anses behövd ser jag som positivt, men ansvaret att 
införskaffa kunskap bör inte ligga hos läraren utan det bör mer användas för att komplettera 
redan befintlig kunskap. Att lära sig av erfarenhet är i de flesta fall självklart. Den enda risk 
som jag anser finns med det är att läraren blir trångsynt och utgår från till exempel sin första 
elev med diabetes och antar att allt fungerar lika på den nya eleven med diabetes, vilket 
man alltså inte kan utgå ifrån.  
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Jag är förvånad över att ingen av de tillfrågade lärarna hade haft besök eller kontakt med ex-
empelvis sjuksköterska från barnets diabetesteam. Även om studien är begränsad kan man 
förstå att genom att lägger ihop mitt resultat med den tidigare forskningen att det varierar 
väldigt hur kontakten och samarbete med sjukvården fungerar. På en del håll finns det som 
rutin att alla berörda på skolorna inbjuds till en informationsträff när barnen börjar första 
klass och därefter fortsätter kontakten med berörda lärare i samråd med föräldrarna 
(Thernlund m.fl., 1999). Jag anser att det borde finnas ett länsövergripande sätt att arbeta 
för att uppnå jämlik diabetesvård samt för att ge jämlika förutsättningar för lärare att erhålla 
kunskap och uppnå trygghet i sitt arbete. Att undersöka hur lärarna får sin kunskap kan bidra 
till förståelse för att det behövs en länsövergripande och mer utarbetad metod i att förse lä-
rare och skolpersonal med kunskap. 

Lärarna på högstadiet i min undersökning såg ett problem i att många lärare är inblandade 
under en skoldag, vilket gör det svårt att avgöra vart ansvaret ligger. Jag anser även det ut-
sätter mentorn för en orimlig press i att ansvara för elevens egenvård. Beroende på vilket 
ämne läraren undervisar i träffar man eleven mer eller mindre sällan. Någon dag i veckan 
kanske man inte ens träffar sin mentorselev.  Istället borde alla lärare vara informerade och 
ha kunskap. Lyckligtvis klarar sig många elever på högstadiet självständigt, så att detta inte 
behöver bli ett problem. 

Slutligen vill jag framföra att varken jag eller min forskning inte avgöra om det är rätt eller fel 
att skolan har ansvar för elevens egenvård, men en slutsats som kan dras är att jag tycker 
det är viktigt att skolledningen kontrollerar att läraren känner sig trygg, har eller får kunskap. 
Att de även ser till att dess situation i övrigt är anpassad så att det finns förutsättningar för 
läraren att vara delaktig i elevens egenvård och utföra det på ett tryggt sätt. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant och viktigt med mer studier som tar upp lärarens roll i diabetikers skolsi-
tuation, då den mesta forskningen enbart tar upp elev och föräldraperspektiv. En likvärdig 
undersökning som jag utfört men med betydligt större urval skulle vara av nytta. Förslag på 
vidare forskning kan även vara att undersöka diabeteskonsulent i skolan ur ett lärarperspek-
tiv. Hur upplever lärarna diabeteskonsulentens funktion? 

Kartläggningen som Nationella diabetesteamet gjorde (2008) visar på tydliga brister i barnets 
omhändertagande och trygghet i skolan. Jag upplever att viljan och engagemang finns hos 
lärarna, vilket kanske tyder på att det brister på andra håll. Det är rektorns ansvar att se till 
att personalen har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete. Vidare forskning där 
man undersöker rektorer och skolledning skulle därför vara intressant, hur ser deras riktlin-
jer och rutiner ut gällande hur samarbete mellan skola och elev fungerar? samt hur försäkrar 
sig rektorn om att läraren upplever sin arbetssituation trygg och har tillräcklig kunskap om 
diabetes. Hur skapar de en arbetssituation som främjar att läraren har förutsättningar att 
klara av att både vara lärare och medicinskt ansvarig?  Även en kartläggning som visar om 
det finns skillnader i olika kommuner skulle vara intressant. Kanske inte med syfte att hitta 
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brister utan för att hitta skolor eller kommuner där alla parter upplever en fungerande och 
trygg situation. Det skulle kunna användas i ett utvecklingsarbete för att hjälpa de skolor el-
ler kommuner där situationen inte upplevs som trygg.  
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Bilaga 2 
Mail till lärare. 

Hej! 

 Tack för att du visar intresse för att delta i min studie, som handlar om lärares kunskap och ansvar 
i samband med diabetikers egenvård. 

Mitt syfte är att ta reda på om lärare i grundskolan anser sig ha tillräckliga kunskaper om diabetes 
för att kunna vara delaktig i elevers egenvård. Hur lärare erhåller sin kunskap samt hur ni lärare 
upplever oro kopplat till elevens sjukdom och ansvarstagandet i samband med elevens egenvård. 

I det följande kommer jag att gå igenom information som du ska känna till innan du bestämmer dig 
för om du vill delta i studien eller inte. 

Generell information 

•  Från  och  med  att  du  har  mottagit  det  här  mailet  så  ber  jag  dig  att  svara  på  frågorna  inom  en  
vecka (7 dagar). Svaren mailar du tillbaka till mig. Om du behöver mer än en vecka, kontakta mig så 
löser vi det. 

•  Du  kommer  att  vara  helt  anonym  i  studien.  Ditt  namn  kommer  inte  att  finnas  med  i  undersök-‐
ningen, och inte heller namnet på den skola du är anställd vid. Jag vill dock informera dig om att 
det här är ett examensarbete, som kan komma att publiceras offentligt i till exempel biblioteksda-
tabaser. 

•Insamlad  data  kommer  enbart  användas  till  forskningsändamål.  Svaren  som  jag  får  kommer  alltså 
enbart att användas till mitt examensarbete. 

•  Ingen  obehörig  kommer  att  få  läsa  din  intervju. 

•  Då  intervjuerna  utförs  via  mail  kommer  jag  att  spara  din  text  i  en  lösenordskyddad  mapp  på  da-‐
torn och radera mailet från mitt e-post konto. Detta för att minimera risken att någon obehörig 
kommer åt intervjuerna.  Mappen på datorn raderas när examensarbetet är färdigt.  

•  Du  har  rätt  att  när  som  helst  under  studiens  gång  avbryta  din  medverkan.  Om  du  inte  längre  vill  
delta, kontakta mig. 

Information om frågorna 

Du bör vara medveten om att jag vid behov kan komma att ställa följdfrågor till dig efter att du har 
skickat in dina svar. 

Jag ber dig att beskriva så utförligt som möjligt dina känslor första gången du fick en elev med dia-
betes. Om du har haft fler diabetiker får du gärna beskriva skillnader i hur du upplevde första re-
spektive kommande gånger. 
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Nedan ser du förslag på vad du kan ta med i din berättelse. Observera att det bara är förslag, du får 
gärna gå utanför mina frågor om du anser att det är relevant för studiens syfte. 

Årskurs? 

Hade eleven diabetes från skolstarten eller fick den det under terminen? 

Blev du nervös, kände någon oro? 

Om ja, vad orsakade din oro/orsakar din oro? 

Hur känns det efter ett tag/hur går det nu? 

Upplevde du att du hade tillräcklig kunskap om diabetes för att kunna vara behjälplig i barnets 
egenvård? 

Upplever du att du fått tillräcklig med kunskap om diabetes för att kunna vara behjälplig i barnets 
egenvård? 

Hur fick du kunskap? 

Har du fått stöd av ledningen på skolan i att införskaffa kunskap eller förståelse för sjukdomen? 

Har du vid upplevd oro sökt stöd hos ledning? Om ja har du fått respons? 

Har du tätt samarbete med föräldrar? 

Har/hade eleven något extra stöd eller hjälp i skolan på grund av sin diabetes och vad i så fall? 

Skulle du vilja att eleven får/ fick något stöd eller någon hjälp och vad i så fall? 

Upplever du att egenvården av diabetikern tar tid från övrig verksamhet? 

Hur upplever du ansvaret en vanlig skoldag hos en elev med diabetes? Är det någon skillnad mot 
friska barn/övriga elever? 

Upplever/tror du att föräldrarna känner sig trygga och litar på dig som lärare när det gäller 
hans/hennes diabetes? 

Hur får/ fick Din elev insulin under skoldagen? (Pump, sprutor, penna)  

Behöver/behövde du hjälpa till? 

Kan/kunde Du se elevens känningar, är/var de tydliga? 

Har du vart med om något obehagligt som kan kopplas till elevens diabetes? 

Med vänliga hälsningar 

Jasmine Herhold 

Kontakt: 076 2663740 / Jasmine83herhold@hotmail.com 


