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Abstract 

To suffer from a chronic disease such as diabetes affects everyday life for the rest of life. 

More and more children suffer from diabetes and the chances for teachers to meet one of 

these children in school are increasing. A child’s ability to perform at school can be affected 

by this disease. The purpose of this report is to investigate how diabetes affects the ability to 

learn and what a teacher must understand about children who have diabetes. I have learnt 

what it’s like to live with diabetes by interviewing a girl in middle school, her parents and her 

teacher. They can all testify about how diabetes affects the ability to focus and learn. 

Interviews with two nurses confirm that diabetes can have this effect on children. This report 

shows that diabetes affects the ability to learn. High, low and turning levels of blood sugar 

makes a diabetic tired and unfocused. The diabetic assisted by her parents and the medical 

treatment is responsible for handling the disease. The teacher however must understand how 

diabetes affects a child’s ability to perform at school. 

 

Sammanfattning  

Att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes påverkar vardagen för resten av livet. Allt 

fler barn drabbas av diabetes och som lärare innebär det att chansen att få möta dessa barn i 

skolan ökar. För barn i skolåldern kan sjukdomen påverka skolarbetet. Syftet med denna 

rapport är att undersöka hur diabetes påverkar inlärningsförmågan, samt undersöka vad en 

lärare behöver förstå angående barn med diabetes. Genom att intervjua en flicka med diabetes 

på mellanstadiet, hennes föräldrar och klassföreståndare har jag fått en personlig bild av hur 

det är att leva med diabetes i praktiken. De kan alla vittna om hur diabetes påverkar förmågan 

att koncentrera sig och att lära. Intervjuer med två diabetessköterskor visar att svaren från de 

andra respondenterna delvis kan tas för allmänna bland barn med diabetes. Denna rapport 

visar att diabetes har inverkan på inlärningsförmågan. Högt, lågt och svängande blodsocker 

gör diabetikern trött och okoncentrerad. Det är diabetikern själv, med hjälp av föräldrar och 

sjukvård, som ansvarar för att sjukdomen sköts på ett bra sätt. För läraren gäller det att ha en 

god förståelse för diabetessjukdomens påverkan på skolarbetet.   
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1 Inledning 

I mitt kommande yrke som lärare är det min plikt och önskan att kunna ge barn med särskilda 

behov en skolgång som passar dem. Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet) återkommer ofta till dessa barn och till skolans skyldighet 

att på bästa sätt hjälpa barnen att nå de uppsatta målen. Några av dessa barn är barn med 

diabetes. Barn- och ungdomsdiabetes ökar kraftigt i dagens Sverige, år 2002 insjuknade 720 

barn och ungdomar i åldern 0-18 år i diabetes. Den siffran har sedan fortsatt att stiga.1 I 

Värmland diagnostiseras årligen 30 barn och ungdomar med sjukdomen diabetes. Detta 

innebär att som lärare är chansen stor att få arbeta med dessa barn i skolan. Under en 

praktikperiod för snart två år sedan träffade jag en flicka som just fått diagnosen diabetes. 

Hon gick vid detta tillfälle på lågstadiet. Eftersom jag själv har diabetes sedan sju års ålder 

pratade jag en del med den här flickan om sjukdomen. Något som jag aldrig tidigare funderat 

på, men som slog mig nu, var hur diabetes inverkar på inlärningsförmågan. Att vara diabetiker 

brukar ibland från sjukvårdens sida kallas att ha ett heltidsjobb. Det går aldrig att ta semester 

från sin sjukdom. Hur är det då att både gå i skolan och ha diabetes? Orkar ett litet barn med 

det? Eller kan dubbelarbetet påverka inlärningsförmågan? Nu när jag snart är färdig lärare 

kändes frågan aktuell att lufta. Den medicinska forskningen kring diabetes är enorm och det 

finns mycket litteratur där man kan förkovra sig i sjukdomens medicinska påverkan på 

kroppen. Tidigare forskning kring diabetes påverkan på inlärningsprocessen är långt ifrån lika 

omfattande.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att belysa hur diabetes i ett enskilt fall kan påverka 

inlärningsförmågan och hur den påverkan i så fall visar sig. Sätter den spår för all framtid? 

Eller innebär den tillfälliga svackor i skolarbetet? Syftet är också att finna vad en lärare 

behöver förstå för att kunna underlätta för en diabetiker vad gäller förmågan att klara av 

skolarbetet.  

 

                                                
1 Hanås 2004 
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2 Litteraturgenomgång  

2.1 Vad är diabetes? 

Att leva med diabetes ter sig olika från individ till individ. Ofta handlar det om att se sin 

diabetes som en naturlig del av sig själv eller att se den som sin fiende. Att leva med eller mot 

sin diabetes. En viktig del i hur man ser på sin diabetes är hur man blir bemött av människor 

runtomkring – vårdpersonal, familj, vänner, klasskamrater och lärare. Många som fått 

diabetes tycker att de blivit fråntagna sin frihet – inte ens en lugn hemmahelg innebär att man 

kan slappna av ordentligt. Mattider ska passas, rätt komponerad mat lagas, injektioner och 

blodsockerprov ska tas. Varje dag, året om. Andra ser diabetes som en nystart för ett sundare 

leverne. Många känslor kan drabba den nyinsjuknade; rädsla, nedstämdhet, sorg och panik. 

När det gäller mindre barn som drabbas är det ofta föräldrarna som överröses av dessa 

känslor.2  

 

Diabetes finns i flera skepnader men de vanligaste är diabetes typ 1 och typ 2. Den diabetes 

som barn brukar drabbas av är typ 1, dessvärre har det blivit vanligare att även barn och 

ungdomar drabbas av typ 2. Ofta blandas dessa två slags diabetes samman - för en lekman kan 

sjukdomarna te sig ganska lika. Något som är viktigt när det gäller båda typerna av diabetes är 

kosthållningen. Maten ska så långt det går vara osötad och snabba kolhydrater ska ersättas 

mot långsamma. Långsamma kolhydrater håller blodsockret på en jämnare nivå än snabba. 

Många tror att det är fritt fram för diabetiker att äta vanlig mat och det stämmer till viss del. 

Det är oftast mängden mat som är avgörande. I stort sett all mat innehåller naturligt (ej tillsatt) 

socker och inte ens det naturliga sockret är bra att äta för mycket av för en diabetiker. Frukt 

innehåller till exempel fruktsocker och mjölk innehåller mjölksocker, dessa sockerarter höjer 

blodsockret lika effektivt som tillsatt socker. Därför är det viktigt för diabetiker att undvika 

matprodukter med tillsatt socker, det naturliga sockret är tillräckligt.3   

 

2.1.1 Diabetes typ 1 

Barn- och ungdomsdiabetes (diabetes typ 1) innebär att bukspottkörteln helt slutat att 

producera insulin. Brist på insulin i kroppen ger höga halter av socker i blodet, insulin är 

nämligen det hormon i kroppen som bryter ner socker och omvandlar det till fett. Insulin är ett 

                                                
2 Gåfvels & Lorentz 1999 
3 Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad 1994 
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livsviktigt hormon, utan insulin får kroppen på lång sikt energibrist, magrar och slutar växa. 

Innan insulinets upptäckt i början av 1900-talet var diabetes en dödlig sjukdom. För att hålla 

blodsockret på en bra nivå hos en diabetiker krävs injicering av insulin i form av sprutor, 

insulinpenna eller insulinpump. Dessa injiceringar kan aldrig helt kompensera kroppens egen 

insulinutsöndring utan kräver dagliga kontroller av blodsockret, oftast genom ett stick i 

fingret. Dessa blodsockertester är enkla att utföra och görs av diabetikern själv. Testresultaten 

används sedan som underlag för lämpliga insulindoser. För att uppnå bra blodsockervärden 

krävs en hårfin balans mellan mat, motion och insulin, de så kallade hörnstenarna i 

diabetesvården. Mat höjer blodsockret, motion och insulin sänker det. En enkel 

förklaringsmodell kan vara att man tänker sig en balansvåg med mat på ena sidan och insulin 

och motion på den andra. För att må bra gäller det att få balansvågen att gunga så lite som 

möjligt. Verkligheten är dock mer komplicerad än så. Orsaker som infektioner och psykisk 

stress kan rubba balansen och påverka blodsockernivån. Att motion är en viktig ingrediens i 

diabetesvården är för att det på lång sikt förbättrar kroppens förmåga att ta upp insulin genom 

att omvandla fett till muskler. Fett gör att insulinupptaget i kroppen går långsamt, muskler gör 

upptaget mer effektivt. Diabetes är en individuell sjukdom, diabetikern måste med 

sjukvårdens hjälp pröva sig fram för att hitta den insulindos och det sätt att äta och motionera 

som passar honom/henne bäst. Idag anpassar man diabetessjukdomen efter individen, för inte 

så många år sedan anpassade man individen efter sjukdomen.4   

 

Orsaken till att sjukdomen bryter ut kan vara ärftlighet, snabb tillväxt, infektioner eller tidiga 

skador i fosterstadiet.5 Man vet inte säkert varför diabetes bryter ut, men det forskas mycket 

kring diabetesjukdomen. Mycket av forskningen handlar just om att finna orsaken till att 

diabetes bryter ut, för att i framtiden kunna skapa ett vaccin att ge till nyinsjuknade för att 

förhindra sjukdomsförloppet. Idag har man kommit en bit på vägen inom den forskningen, ett 

sådant vaccin ligger nu på försöksstadiet. För den som har diabetes är det viktigt att behandla 

sjukdomen på rätt sätt för att undvika och mildra framtida komplikationer som är mycket 

vanligt. Exempel på komplikationer är hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador, ögonskador och 

nervskador.6      

 

                                                
4 Hanås 2004 
5 Dahlqvist et al. 1994 
6 Hanås 2004 
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2.1.2 Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 bryter oftast ut hos vuxna personer och kallas därför i folkmun vuxen- eller 

åldersdiabetes. På senare tid har dock sjukdomen smugit sig allt längre ner i åldrarna. Det är 

hittills inte så vanligt i Sverige, men i USA får allt fler överviktiga barn och ungdomar 

diabetes typ 2. Förmågan att producera insulin är inte helt upphävd, därför behandlas 

sjukdomen oftast med tabletter som stimulerar kroppens egen insulinproduktion. Precis som 

vid diabetes typ 1 är kost och motion två viktiga ingredienser i behandlingen av sjukdomen. 

Orsaker till att diabetes typ 2 bryter ut kan vara övervikt, dåliga kostvanor och för lite 

motion.7     

 

2.1.3 Symptom och yttringar 

Lågt blodsocker (insulinkänning eller känning) innebär att det finns för lite socker i blodet. 

För en diabetiker kan det innebära att börja kallsvettas, få hjärtklappning, huden bleknar, 

oroskänslor och irritation kan uppkomma och det är även vanligt att känna av viss 

aggressivitet. Darrighet, dåsighet, trötthet och huvudvärk är andra kännetecken. Ibland kan 

symptomen komma så snabbt att diabetikern själv inte hinner reagera. Då är det viktigt att 

omgivningen känner igen symptomen och vet hur de ska handla. Oftast räcker det att se till att 

diabetikern får i sig något sött som en druvsockertablett eller ett glas mjölk. Mer sällan, och 

enbart vid kraftiga insulinkänningar, behövs en injicering av hormonet glucagon som gör att 

blodsockret ökar. Om en diabetiker blir medvetslös av sin insulinkänning och glucagon inte 

finns att tillgå måste personen föras till sjukhus.8  Lågt blodsocker ger ofta rekyleffekter, det 

vill säga blodsockret ökar kraftigt och blir väldigt högt. Detta för att kroppen själv vid en 

kraftig känning försöker höja blodsockret genom en försvarsreaktion, oftast i form av att 

skjuta till socker från reserverna i levern. Då resulterar kroppens egen tillförsel av socker 

kombinerat med diabetikerns intag av föda i att det låga blodsockret snabbt stiger.9     

 

Högt blodsocker, för mycket socker i blodet, kan bero på för lite insulin, för mycket eller fel 

sammansatt kost, psykisk stress eller ovanligt lite motion. Det kan också bero på en 

rekyleffekt efter en känning. Kännetecken kan vara huvudvärk, trötthet, törst eller matleda. 

Detta tillstånd kan förbättras med en extra insulininjektion, men aldrig utan att först 

                                                
7 Hanås 2004 
8 Dahlqvist et al. 1994 
9 Hanås 2004 
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kontrollera att blodsockret verkligen är högt. Om det höga sockret orsakats av en rekyleffekt 

efter en känning ska inte mer insulin injiceras. Då riskerar diabetikern en ny känning som 

leder till en ny rekyl. Svängande blodsocker är mycket slitsamt för kroppen och gör 

diabetikern trött.10     

 

2.2 Diabetes i skolan 

Att vara diabetiker och gå i skolan kan väcka mycket uppmärksamhet från skolkamraterna. 

Skolmaten kan se annorlunda ut, mellanmål ska ätas på rasterna, injektioner tas i mage eller 

lår, ibland behöver en frukt ätas under pågående lektion. Trötthet och argt beteende kan vara 

tecken på en insulinkänning. Det är viktigt att kamraterna har förståelse för detta för att barnet 

med diabetes ska känna sig accepterat som det är och inte riskerar att utsättas för mobbning. 

Kamraterna behöver också lära sig att känna igen tecknen på en insulinkänning för att vid 

behov kunna hjälpa till, åtminstone bör de veta när det är dags att tillkalla vuxen hjälp. Det är 

viktigt att kamrater och lärare vet var den diabetessjukes druvsocker förvaras.11  

 

Det kan vara bra om skolan och barnet/föräldrarna kommer överrens om vad barnet klarar av 

själv med sin diabetes och vad det behöver hjälp med. Läraren behöver kunna ta hand om en 

insulinkänning, kanske vara behjälplig vid injektioner och blodsockertester och ha förståelse 

för att trötthet och irritation kan betyda lågt blodsocker. Om barnet har lågt blodsocker blir det 

lågpresterande, hjärnan hänger inte riktigt med som vanligt. Då är det viktigt att läraren är 

medveten om att barnet kanske behöver ta det lugnt ett tag.12 Barnet kan ha svårare att 

tillgodogöra sig skolarbetet i upp till flera timmar efter en insulinkänning. Vid skrivningar och 

prov är det bra om barnet med diabetes får ha druvsocker och kanske en frukt tillgänglig, även 

blodsockermätare är bra att ha med sig. Ibland kan en skrivning behöva göras om ifall det 

visar sig att eleven haft alltför lågt blodsocker, då blir blodsockermätaren bevismaterial för att 

undvika misstankar om att eleven skyller ifrån sig på sin diabetes av andra anledningar.13       

 

Schemaläggningen blir speciellt viktig i klasser som innehåller barn med diabetes. För att 

undvika lågt blodsocker behöver till exempel gymnastiken förläggas vid olika tidpunkter 

beroende på vilken insulinsort barnet har. Skollunchens tidpunkt och sammansättning är 

                                                
10 Dahlqvist et al. 1994 
11 Agardh, Berne och Östman 2005  
12 Ibid. 2005 
13 Hanås 2004 
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betydelsefull och därför kopplas alltid husmor in för att komponera en bra lunchtallrik, oftast i 

samråd med föräldrarna och diabetessjukvården. Barnet med diabetes ska självklart få äta sin 

lunch ihop med klasskamraterna, därför bör hela klassens lunchtid anpassas efter barnet med 

diabetes. Mellanmål och extra-mellanmål bör tillhandahållas av skolbespisningen.14   

  

2.3 Inlärningsprocessen  

2.3.1 Vad är inlärning? 

Inlärningsprocessen är en komplicerad apparat som omfattar inte bara hjärnan utan hela 

kroppen. För att vara vaken och aktiv behöver hjärnan ett ständigt inflöde av signaler från 

kroppens alla sinnen. Genom att kommunicera med varandra transporterar nervcellerna 

signalerna från exempelvis örat eller ögat till hjärnan. Signalerna sänds vidare till det 

retikulära aktiveringssystemet i hjärnstammen där de aktiverar hjärnan och gör den redo att 

tänka. Inlärningen måste vara kopplad till en positiv känsla för att fungera bra. Alla barn 

behöver positiv feedback och känna sig lyckade för att göra inlärningen optimal. Stress av 

olika slag, som till exempel mobbning eller annan psykisk påfrestning, påverkar 

inlärningsförmågan negativt. Andra faktorer som kan påverka inlärningsförmågan negativt är 

medicinska, näringsmässiga (felaktiga matvanor), utvecklingsmässiga (brist på beröring och 

social samvaro) och pedagogiska (omedvetenhet om inlärningsstilar).15  

 

2.3.2 Definition av begreppet inlärningsförmåga 

Att definiera begreppet inlärningsförmåga är inte enkelt. Begreppet har olika innebörd för 

olika personer men vanligast är att beskriva inlärningsförmåga i termer som förmåga att 

koncentrera sig, fokusera och minnas. Inlärningsförmågan kan också bottna i graden av 

uppmärksamhet och intresse samt ansträngningen som läggs ner på inlärningsförsöken.16 

”[…] inlärningens mest intressanta effekt är att den leder till en förändring av våra 

föreställningar om fenomen i vår omvärld.”17      

 

                                                
14 Ibid. 2004 
15 Berg & Cramér 2003 
16 Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö 1999 
17 Ibid. 1999 s. 24  
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2.3.3 Vygotskijs och Piagets inlärningsteorier 

Två teoretiker som påverkat de svenska läroplanerna är Jean Piaget och Lev Vygotskij. Lev 

Vygotskijs syn på lärandet utgår från att eleven är aktiv och är sin egen lärare. Genom att låta 

eleven vara passiv undervärderar man hans eller hennes personliga erfarenheter vilket enligt 

Vygotskij är en dödssynd ur vetenskaplig synvinkel.18 Vygotskij förkastar den i Sverige 

tidigare använda inmatningspedagogiken där eleverna sitter som hungriga fågelungar och 

matas med information utan möjligheter att bearbeta eller pröva det de just lärt sig. Lpo 94 är 

starkt präglad av Vygotskijs tankar, den har lagt den passiva eleven bakom sig och istället 

lämnat dörren öppen för Vygotskijs aktiva elever. Eleven ska inte uppfostras utan ska ges 

hjälpmedel att uppfostra sig själv. Elevens lärprocess sker enligt Vygotskij i tre stadier; först i 

aktiviteten vid mottagandet av en retning, sedan i bearbetningen av retningen och sist i 

handlingen som följer.19  

 

Jean Piaget talar också om barnets aktivitet som viktigt för lärandet. Han uttrycker det som att 

det är barnets intresse för något som skapar aktiviteten och lusten att lära. Genom att arbeta 

upp barnets intresse för något ökar aktiviteten och därmed inlärningen.20 Däremot måste ett 

visst utvecklingsstadium vara uppnått för att en viss inlärning ska kunna ske.21 Intelligensen 

kommer alltså av utvecklingen, som leder till att nya kunskaper är redo att befästas.  

 

2.4 Tidigare forskning 

En undersökning har gjorts i Pennsylvania på skolbarn i åldrarna 11-18 år där forskare 

åstadkom lågt blodsocker genom att injicera insulin. Resultaten visar att redan vid mindre 

kraftiga känningar tappar diabetesbarnen så mycket effektivitet i hjärnan att det visar sig i 

form av sämre resultat i tester av olika slag. Med mindre kraftiga känningar menas att 

kännetecknen för lågt blodsocker som darrighet, oroskänslor eller trötthet, kanske ännu inte 

påvisats. De tester som gav sämst resultat vid känningar var de där det krävdes planering och 

beslutstagande, uppmärksamhet på detaljer och snabba svar. I undersökningen fann man 

också att de individuella skillnaderna mellan barnen när det gäller känslighet för känningar 

                                                
18 Lindqvist 1999 
19 Ibid. 1999 
20 Jerlang, Egeberg, Halse, Joy Jonassen, Ringsted & Wedel-Brandt 1999 
21 Furth & Wachs 1978 
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vid skolarbete var ganska stora. Gemensamt för barnen var ändå att vid tiden för en känning 

och tiden det tar att korrigera den var hjärnans kapacitet lägre än vanligt.22  

 

3 Preciserad frågeställning 

Hur påverkas inlärningsförmågan av sjukdomen diabetes och vad är det viktigt för läraren att 

förstå? 

 

4 Metod  

Jag har valt att genomföra undersökningen som en fallstudie med hjälp av intervjuer. 

Fallstudier är vanliga inom ämnet pedagogik, både bland lärare och bland studenter men även 

bland forskare. Uppstår en problematisk situation ute på fältet kan man angripa den på flera 

sätt, bland annat genom att genomföra en fallstudie. Fallstudiens syfte blir då att fördjupa sig i 

situationen som uppstått för att därefter kunna angripa problemet på ett riktigt sätt. En 

fallstudie kan gälla en speciell situation men ändå belysa ett generellt område.23 Jag fördjupar 

mig i en flickas belägenhet men hoppas kunna använda mig av informationen från henne och 

hennes omgivning till att gälla andra barn med diabetes. För att genomföra fallstudien har jag 

använt mig av intervjuer. En intervju kan se ut på olika sätt, allt från en mycket fast struktur – 

nästan som en enkät - till mer samtalsliknande former.24 Jag genomförde mina intervjuer 

under delvis strukturerade former. Till min hjälp hade jag ett antal färdigformulerade frågor 

(se bilaga) som jag under intervjuns gång utökade med följdfrågor beroende på 

respondenternas svar. En helt strukturerad intervju hade uteslutit tankar och funderingar hos 

respondenten som inte knutit direkt an till mina färdigformulerade frågor. Det var 

respondentens personliga perspektiv jag var ute efter och det fångade jag bäst genom att även 

låta honom/henne tala fritt.25  

 

4.1 Urval  

För att genomföra undersökningen och behandla min frågeställning har jag intervjuat en flicka 

på mellanstadiet, Anna, som har haft diabetes i snart två år. Det är samma flicka som jag 

                                                
22 Ryan, Atchison, Puczynski, Puczynski, Arslanian & Becker 1990 
23 Merriam 1994 
24 Ibid. 1994 
25 Ibid. 1994 
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berättade om inledningsvis. Jag har även intervjuat hennes föräldrar, hennes klasslärare och 

två diabetessköterskor. Från början avsåg jag bara att intervjua en diabetessköterska, Ella. Ella 

hänvisade mig efter intervjun vidare till en annan sköterska, Kattis, som enligt henne hade 

djupare kunskap angående de frågor jag ställde. Kattis har i många år arbetat tätt samman med 

barndiabetesläkaren och författaren Ragnar Hanås. Diabetessköterskorna intervjuade jag via 

telefon. Anledningen till att jag valde ut dessa respondenter var för att de alla på sitt sätt har 

erfarenhet kring mitt problemområde. Från Anna och hennes föräldrar fick jag ett konkret 

exempel på hur diabetes påverkar skolarbetet just för Anna. Annas lärare kunde bidra med sitt 

perspektiv på ett diabetesbarns skoldag. Diabetessköterskorna kunde svara på hur det brukar 

se ut och hur det borde vara rent allmänt.       

 

4.2 Redskap   

Det är svårt att observera känslor, tankar och avsikter, då är det lättare att fråga en person om 

dessa i en intervju.26 Att genomföra intervjuer kändes som den bästa metoden för att behandla 

min frågeställning. Det hade varit tidsödande, om ens möjligt, att genomföra observationer för 

att se om diabetes påverkar inlärningsförmågan. Det hade också varit svårt att genom 

observation undersöka vad läraren behöver förstå i fråga om den diabetessjukes situation i 

skolan. Det hade exempelvis varit medicinskt genomförbart men inte korrekt från min sida att 

framkalla högt eller lågt blodsocker hos en diabetiker för att sedan observera hur dessa 

tillstånd på kort sikt störde inlärningsförmågan. Sådana laborationer med människokroppen 

får bara genomföras av professionella yrkesutövare. Jag har istället frågat mina respondenter 

om vad som händer med kroppen vid dessa tillstånd och vilka följderna blir.   

 

4.3 Intervjufrågor 

Jag har valt att ställa liknande, men inte exakt samma frågor till de olika respondenterna. Dels 

ville jag ha frågor till Anna som kändes anpassade till ett barn i hennes ålder, dels antog jag 

att övriga respondenter hade olika erfarenhet av och kunskap om diabetes och att jag därför 

behövde ha frågor anpassade efter detta. I efterhand tycker jag kanske att jag kunde ha ställt 

samma grundfrågor till alla och låtit följdfrågorna blivit det som skiljde intervjuerna från 

varandra. Intervjufrågorna medföljer som bilaga i slutet av rapporten.   

                                                
26 Ibid. 1994 



 - 13 - 

Jag garanterar respondenternas anonymitet genom att i rapporten enbart använda fingerade 

namn eller titel. Namn på skola eller stad förekommer inte i rapporten. Beträffande 

anonymiteten ska de inspelade banden förstöras då rapporten är inlämnad och godkänd. Ingen 

annan än jag själv har fått lyssna på banden.  

 

De intervjuade är namngivna som Anna, Annas mamma, Annas pappa, Annas föräldrar, 

Annas lärare samt diabetessköterskorna Ella och Kattis. 

 

4.3.1 Diabetessköterskor 

Min tanke med att intervjua diabetessköterskorna var att de skulle kunna ge mig en bild av 

vilken information som ges till skolan och därmed hur mycket kunskap och förståelse som 

omger diabetesbarnen. En bild av hur man ur sjukdomens perspektiv behöver förstå barnens 

reaktioner i skolmiljön. 

 

4.3.2 Anna 

Då jag intervjuade Anna försökte jag inleda med lite mjukare frågor. Flera av dem samt några 

frågor på slutet känns nu i efterhand inte relevanta för min undersökning. Frågan om hon 

tycker att det är svårt att koncentrera sig vid högt eller lågt blodsocker är en ledande men svår 

fråga för Anna. Jag valde ändå att använda mig av orden koncentrera sig istället för 

inlärningssvårigheter som förmodligen hade varit ett mer komplicerat ord för Anna. Då jag 

förklarade vad jag menade blev frågan ännu mer ledande men jag kände ändå att jag till slut, 

både genom denna fråga och indirekt genom andra frågor, fick hennes egna ord som svar på 

frågan.  

 

4.3.3 Annas lärare 

Här tycker jag att jag har få ledande frågor av de frågor som är relevanta för rapporten. 

Frågorna berör lärarens förståelse för och uppmärksamhet på Anna samt om och hur läraren 

noterat en påverkan på Annas inlärningsförmåga. Läraren kunde själv berätta hur hon 

upplever situationen med ett diabetesbarn i klassrummet. Frågan om hur hon tror att diabetes 

kan påverka inlärningsförmågan ställs före frågorna om lågt och högt blodsocker, detta för att 

undvika att lägga svaren i munnen på läraren.  
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4.3.4 Annas föräldrar 

Frågorna till Annas föräldrar fokuserar mycket på hur föräldrarna upplever Annas tillstånd vid 

olika situationer, samt vad de tror att skolan kan göra för att underlätta för henne. Det var 

förmodligen ett misstag att ställa frågan om hur diabetes kan påverka inlärningsförmågan på 

slutet av intervjun, den borde ha ställts innan frågorna om högt eller lågt blodsocker för att 

undvika att föra in föräldrarna på mina upptrampade stigar. Frågan om de tror att Anna kan få 

det svårare att koncentrera sig vid lågt eller högt blodsocker känns i efterhand ledande.  

 

4.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Då man intervjuar barn är det viktigt att vara konkret.27 Min tanke från början då jag skulle 

intervjua Anna var att ta med nallen Benny som jag försett med sjukdomen diabetes och att 

Benny skulle ha haft med sig en egen väska med personliga diabetessaker. Detta för att göra 

stämningen mer avslappnad och för att jag och Anna skulle kunna ge och ta av varandra under 

intervjuns gång. Idén kändes riktigt bra tills jag insåg att Anna kanske är för gammal för att 

uppskatta en nalle som har diabetes, hon går ju trots allt på mellanstadiet. Istället bestämde jag 

mig för att ta med min egen diabetes in till intervjun, kanske kunde det få henne att känna sig 

mer avslappnad och samspelt med mig.  

 

Under intervjuerna använde jag mig av en bandspelare för möjligheten att fånga upp allt som 

sades. Jag frågade alla innan intervjuns start om deras medgivande till att bli inspelade. 

Tillåtelse att spela in Anna fick jag av Annas pappa. Inspelningen gav mig möjlighet att slippa 

skriva ner allt på papper; dels missar man lite av det som sägs på grund av att mycket 

koncentration läggs på skrivandet, dels blir det tråkiga pauser för respondenten. Det 

sistnämnda hade förmodligen varit särskilt framträdande vid intervjun med Anna, med tanke 

på hennes ålder. Telefonintervjuerna däremot skrev jag ner på papper. Jag hörde mig för hos 

alla intervjuade om möjligheten att få återkomma med följdfrågor. Den möjligheten har jag 

utnyttjat hos ett par av respondenterna. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten, att undersöka det som man avser att undersöka, tycker jag att jag har lyckats 

genomföra. Jag har genom mina intervjufrågor och följdfrågor kunnat dra slutsatser av 

                                                
27 Trost 2005 
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intervjuerna som knyter an till min frågeställning. Valet av frågor gjordes med tanke på de 

intervjuades ålder och deras förmodade kännedom om diabetes. Samma frågor ställdes alltså 

inte till alla respondenter, däremot liknande frågor. De olika frågorna borde inte ha påverkat 

resultatet, eftersom det trots allt skiljer väldigt lite dem emellan. Något som kan ha påverkat 

undersökningen är respondenternas eventuellt olika definition av begreppet 

inlärningsförmåga. Eftersom undersökningen genomfördes i form av intervjuer tror jag ändå 

att jag uppfattat respondenternas tankar om detta begrepp. Reliabiliteten, i vilken mån 

undersökningen påverkats av slumpen eller om man kan upprepa den och få samma utfall, är 

inte lika klockren. Slumpens inverkan kan ha stor betydelse i min rapport med tanke på att jag 

genom fallstudien valt att fokusera på ett barn med diabetes. Skulle jag upprepa 

undersökningen med ett annat barn är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma. 

Intervjuerna med diabetessköterskorna och litteraturstudierna styrker dock de resultat jag fått 

ut av övriga intervjuer.  

 

5 Resultat  

Jag har valt att sammanställa resultatet tematiskt istället för att redovisa respondent för 

respondent. Detta för att det ska vara enklare för läsaren att följa resonemangen från 

respondenterna kring de olika frågorna. De två huvudunderrubrikerna är valda för att 

tydliggöra resultaten kring rapportens problemprecisering.  

 

5.1 Hur kan diabetes påverka inlärningsförmågan? 

Här sammanfattas frågor som rör högt eller lågt blodsocker samt respondenternas övriga 

tankar om vad som kan påverka inlärningsförmågan hos diabetiker.  

 

Både Ella och Kattis berättar att lågt eller högt blodsocker påverkar förmågan till inlärning. 

Även svängande socker sätter märkbara spår i form av trötthet. Har man jämna och bra värden 

är det ingen skillnad mellan diabetiker och andra barn.  

 

5.1.1 Symptom och yttringar 

Kattis förklarar att om barnen har lågt blodsocker så hänger hjärnan inte med till 100 %. 30 % 

av hjärnkapaciteten försvinner i upp till flera timmar efteråt. Hon berättar att rent fysiologiskt 
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så blir hjärnan uttröttad, den får inte den näring den behöver. En icke-diabetiker har ett 

signalsystem som sätts in vid lågt blodsocker som innebär att hon kan dra tillbaka 

insulinproduktionen. Detta fungerar inte för diabetiker. Diabetikern har en konstant mängd 

insulin i kroppen som fortsätter verka även om blodsockret blir för lågt. Hjärnan behöver en 

viss koncentration av socker för att må bra. Blir det för lågt, som det kan bli hos diabetiker, 

påverkas såklart hjärnan negativt. Kattis förklarar det som att hjärnan blir alkoholpåverkad, 

man blir luddig i huvudet. ”Man kan säga att hjärnan får för lite ström!” sammanfattar hon.  

 

Ella säger att en insulinkänning kan sätta spår för resten av dagen. Hon förklarar det med att 

om man haft lågt blodsocker så ger det ofta en rekyleffekt, sockret stiger och blir riktigt högt. 

Detta kan orsaka huvudvärk och illamående, man kan känna sig omtöcknad, ”det är jobbigt 

helt enkelt”. Dessa effekter kommer oftast av en kraftigare känning, en lättare känning sätter 

sällan liknande spår, den kan gå hyfsat obemärkt förbi. Kattis berättar att barnet blir trögt av 

högt socker. Det blir okoncentrerat, trött och ointresserat. Annas föräldrar berättar att Anna 

ofta får rekyler efter en känning. 

 

Anna berättar att hon har ganska mycket känningar i skolan, ibland varje dag. Oftast brukar 

hon få dem efter att hon haft gymnastik. Hon säger att hon då blir skakig och trött, och att det 

blir jobbigt med skolarbetet vid de tillfällena. Anna säger att hon inte behöver vila efter en 

känning, det räcker med en paus för att gå och äta smörgås och dricka mjölk, sedan fortsätter 

hon att arbeta med det hon höll på med före känningen. Även när hon har högt socker blir hon 

trött. Hon säger att det brukar vara svårt att hänga med på vad läraren säger då hon har högt 

socker. Annas föräldrar säger att hon blir hängig och trött vid högt socker och att de tror att 

det måste vara svårare att koncentrera sig då. ”Vid de här tillfällena då hon har högt socker då 

tror jag det känns som att det kan vara lite suddigt” säger mamman. Annas lärare bekräftar att 

hon har sett att Anna blir trött vid de tillfällen då hon har haft lågt blodsocker. Läraren är inte 

medveten om att Anna har högt socker ibland, hon påstår att det aldrig har hänt. 

 

Kattis berättar om en undersökning som gjordes för ett antal år sedan. Den påvisade att små 

barn som haft kraftiga insulinkänningar med kramper hade en sämre inlärningsförmåga än 

sina jämnåriga kamrater då de kommit upp i lågstadieåldern. De barn som haft kramper som 

små hade sämre resultat på prov i skolan än kamraterna. Kramperna sades ha påverkat hjärnan 

negativt. När man senare gjorde om samma test då personerna var i 20-årsåldern syntes inte 

längre några sådana skillnader. Därför har sämre inlärningsförmåga till följd av 
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insulinkänningar med kramper dementerats under många år, men man är inte säker berättar 

Kattis.    

 

5.1.2 Vikten av dagliga injektioner och blodsockermätningar 

Ella berättar att det är barnens ålder som avgör vad de behöver hjälp med i skolan. Ofta kan 

barn i låg- och mellanstadieåldern behöva hjälp med att komma ihåg att ta insulin och hjälp 

med att ställa in rätt dos insulin i sprutan. Ella säger att man inte kan lägga ett alltför stort 

ansvar på barn i den åldern – ansvaret ska enligt henne istället läggas på läraren. Anna tar sina 

sprutor och blodsockerprov själv. Hon gör alltid det vid matbordet eftersom hon har 

direktverkande insulin som måste tas i samband med måltid. Anna berättar att hon först kollar 

blodsockret, sedan tar hon insulinet. Kompisarna håller för näsan, de tycker att det luktar illa 

med insulin, men Anna säger att det inte gör något att de håller för näsan. Hon tycker också 

att det luktar illa. Annas lärare har ingen koll på sprutorna och testerna, hon tycker att en 

flicka i Annas ålder ska klara av att ta det ansvaret själv. Hon säger att diabetesbarnen vet 

vilka konsekvenser det blir om de inte tar det ansvaret. Annas föräldrar säger också att de 

tycker att Anna borde klara av det själv nu, med hjälp av telefonsamtalen till pappa. Varje dag 

efter blodsockermätningen före frukost och lunch ringer hon till pappa för att bestämma 

vilken insulindos som passar.   

 

Då Anna gick på lågstadiet fick hon gå undan till ett eget rum då hon skulle ta 

blodsockerprov. Lärarna tyckte att det blev lugnast för henne att göra så. ”Men ingen frågade 

Anna vad hon tyckte”, berättar mamman. Föräldrarna berättar att Anna inte tyckte att det var 

några problem att ta prov inför kamraterna. Hon tyckte snarare att det var lite häftigt att göra 

det. Nu började hon däremot dra sig undan eftersom lärarna hade bestämt så. Annas mamma 

berättar att Anna innan hon började mellanstadiet bytte till ett direktverkande insulin. Det 

kräver mindre planering av mattider och ger en större frihet. Istället för att injicera en 

halvtimme före maten tar Anna nu sprutan samtidigt som hon äter. Men samtidigt måste fler 

injektioner göras varje dag. Med det gamla insulinet behövde hon inte ta några sprutor i 

skolan, det måste hon göra med det nya. Hon hade helst sett att Anna hade fått direktverkande 

insulin tidigare, men eftersom ingen ville hjälpa Anna med injektionerna på lågstadiet så var 

det inte möjligt att ha den sortens insulin.    
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5.1.3 Vikten av särskild kosthållning 

Inför idrottslektioner och friluftsdagar ska läraren ha frukt och druvsocker i beredskap enligt 

Ella. Lägger man det ansvaret på barnen att ha det i sina väskor kanske det är uppätet då det 

verkligen behövs. Antingen av barnet självt eller av någon kompis. Anna brukar alltid ha 

druvsocker med sig själv och ofta någon frukt i väskan. Det brukar föräldrarna se till att 

skicka med.  

 

Däremot finns det i skolan alltid mjölk och smörgås tillgängligt för Anna om hon skulle få 

lågt socker. Då brukar Annas lärare följa med henne för att äta. Har de rast och hon får lågt 

blodsocker brukar alltid en eller två kompisar följa med och äta. Ella säger att det är viktigt att 

diabetesbarnen har fri tillgång till mellanmål. Hon poängterar dock att det inte är alla skolor 

som går med på det, oftast av besparingsskäl. Då brukar de från vårdens sida skicka arga brev 

till kommunen. Det är inte alltid som det hjälper och för att inte stöta sig med skolan brukar 

många föräldrar skicka med mellanmål hemifrån berättar hon. Annas föräldrar berättar att de 

själva ibland handlade frukostmat till lågstadieskolan Anna gick på tidigare. Att de fick köpa 

mat själva berodde inte på att skolan inte åtagit sig att göra det. De säger att det snarare 

berodde på personalens glömska att se till att ha särskild sockerfri mat hemma till Anna. 

Föräldrarna berättar också att de andra barnen fick sin frukost framdukad som en buffé de 

kunde ta av. Anna fick duka fram sin mat själv. ”Lite såna där småfula grejer var det” säger 

Annas mamma.          

 

5.1.4 Andra orsaker som påverkar inlärningsförmågan 

Annas föräldrar avslöjar att hon under lågstadietiden gick på en utredning hos en 

specialpedagog för att hon hade svårt att koncentrera sig. De här svårigheterna uppkom några 

månader efter att hon fått diagnosen diabetes. Föräldrarna tror att det var sjukdomen som 

orsakade koncentrationsproblemen, Anna hade lätt för att lära innan hon fick diabetes. Vid 

tidpunkten för utredningen tror hennes föräldrar att Anna var inne i en jobbig period. Annas 

mamma:  

 

Det hade just sjunkit in att hon har en sjukdom som är jättejobbig som hon skulle ha hela livet, 

hon var nere i en rätt så tråkig period då. Hon hade mycket annat i tankarna. 
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Svårigheterna yttrade sig i att Anna hade svårt att lära via hörseln, hon kunde inte förstå eller 

återberätta det som hon hade hört. Specialpedagogen fann att hon behövde komplettera med 

visuellt stöd. Annas föräldrar säger att de avstod en vidare utredning, de trodde inte att det var 

Anna själv som svårigheterna berodde på. De tror att det berodde på hennes sjukdom diabetes. 

De tycker också att svårigheterna har försvunnit nu.    

 

5.2 Vad behöver läraren förstå angående barn med diabetes?  

Respondenterna besvarar här frågor som rör hur läraren kan underlätta för diabetiker i skolan. 

 

Både Ella och Kattis säger att förståelse för sjukdomen är a och o för läraren. Samt en bra 

kommunikation med föräldrarna. Ella påtalar vikten av att förstå att diabetes påverkar 

individen vid känningar. ”Har barnet haft en känning måste man kanske lägga om 

undervisningen för det barnet resten av dagen.” Hur undervisningen ska läggas om säger hon 

är upp till varje barn – om barnet kanske har svårt för matematik kanske man ska undvika det 

ämnet den dagen. Kattis tar upp att det ska finnas möjlighet för diabetiker att få göra om ett 

prov, eller göra det dagen efter, om blodsockret varit alltför lågt. Hon tar även upp ett annat 

problem som kan uppkomma om barnet har högt socker – att barnet blir väldigt kissnödigt. 

Det kan hända att man behöver tömma blåsan tre gånger på en timme berättar Kattis. Detta 

måste läraren ha förståelse för så att hon eller han inte tror att det är okynnesspringning på 

toaletten.   

 

En annan sak som de båda diabetessköterskorna tar upp är att det är viktigt att anpassa 

schemaläggningen efter diabetiker. Det de har i åtanke med schemaläggningen är hur idrotten 

förläggs på dagen. Kattis nämner också att läraren kan försöka undvika konfliktsituationer. 

Att vara ledsen, arg och förbannad gör att blodsockret stiger. Hon tar också upp vikten av ett 

godisförbud på skolan.   

 

Annas lärare anser att det är viktigt att ha en bra kontakt med föräldrarna. Det blir otryggt för 

henne om de inte berättar och lägger alla korten på bordet. ”De som ska vara tryggast är 

föräldrarna. Är inte de trygga och litar på det jag gör så blir inte barnen trygga.” Läraren 

berättar att hon har infört fruktstund på förmiddagen för alla barn, att den infördes för flera år 

sedan på grund av att en flicka med diabetes gick i klassen. Annas lärare tror att det är viktigt 

att vara öppen med sjukdomen, hon har haft information om diabetes med alla barn i klassen. 



 - 20 - 

Om Anna får en känning kommer hon fram och säger till läraren att det är dags att äta. 

Läraren berättar:   

 

Då släpper jag allt. Det vet klassen om. Om hon får känning, då går jag. Då ska de ta sin bänkbok 

och sätta sig. Det är ett samspel som är väldigt viktigt. Det gäller för alla barn som är 

handikappade att klassen vet att när det kör ihop sig då är det det barnet jag lägger fokus på. Jag 

har haft information med hela klassen och det finns absolut ingen anledning att inte göra på det 

viset. Man ska inte hymla med något.  

 

Annas föräldrar ser gärna att en vuxen person på skolan har huvudansvaret för Anna. Helst då 

klassföreståndaren som har koll på henne större delen av dagen. Kontakten mellan läraren och 

dem själva måste vara bra. Relationen mellan läraren och Anna ska också vara bra. Läraren 

ska lyssna, vara lyhörd och uppmärksam på Anna. Anna ska kunna känna tryggheten i att om 

det händer något så finns läraren där. Så är det nu på mellanstadiet, berättar föräldrarna.     

 

5.2.1 Information som grund för förståelse för sjukdomen 

Informationen om diabetes till berörd skolpersonal och klasskamrater sköts oftast av 

föräldrarna och ibland av skolsköterskan berättar Ella. Bara i enstaka fall där det är oroligt på 

skolan åker diabetessköterskorna ut och informerar. Ella berättar att de har 30 nya barn och 

ungdomar som insjuknar varje år i det landsting där hon arbetar och att de omöjligtvis kan åka 

ut och informera på alla skolor. Föräldrarna får låna material som broschyrer och videos från 

sjukvården för att på bästa sätt få fram information om diabetes till skolan. Kattis poängterar 

att förståelsen från lärare och klasskamrater är viktig för att få vardagen att fungera för barn 

med diabetes. Hon säger att kunskap om något ger förståelse för det.  

 

I Annas fall är det bara föräldrarna som har informerat om diabetes på skolan. De berättar att 

det var svårt att informera då hon just insjuknat i diabetes på lågstadiet, de visste ju själva inte 

så mycket om sjukdomen då. Pappan berättar att Annas dåvarande klassföreståndare inte ville 

ta ansvar för Annas diabetes i skolan. Det bestämdes från lärarnas sida att hela lärarlaget på 

fem personer skulle ha lika ansvar över Anna. Alla skulle veta allt. Resultatet blev enligt 

föräldrarna att ingen visste något. Föräldrarna vågade inte säga ifrån på skarpen av rädsla för 

att det kunde gå ut över Anna. De fick också veta av diabetesläkaren att de inte kunde kräva 

av Annas klassföreståndare att åtminstone vara kontaktpersonen mellan dem och övriga 

lärare. Istället fick de alltid prata med den lärare som fanns tillhands just då, och ofta visste 
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den inte vad som sagts förra gången de pratat med någon av de andra lärarna. Situationen 

kändes ohållbar. Annas pappa berättar: 

Vi hade inte koll på Anna då hon var i skolan, det kändes väldigt osäkert. När hon gick där var 

blodsockret ibland skyhögt när hon kom hem och ibland var det ingenting. Ofta berodde det på de 

kraftiga mellanmålen de åt där. Oboy, köttbullsmackor, pizza, blåbärspaj… de visste inte att 

vanlig mat höjde blodsockret. Det berodde säkert på våra svårigheter att nå fram till dem eftersom 

ingen ville ha ansvaret för Anna.  

 

Tankar på en särskild assistent till Anna började ta form i föräldrarnas huvuden. Speciellt efter 

att de fått reda på att Anna inte sa till de lärare hon inte kom överrens med när hon fått lågt 

blodsocker. Några av lärarna visade nämligen tydligt att de tyckte att Anna var jobbig som 

ville ha mjölk och smörgås i tid och otid. Hon drog sig vid en känning istället undan medan 

blodsockret kröp allt längre ner. Lärarna tyckte inte att det behövdes en assistent, de tyckte att 

det gick bra i skolan. Föräldrarna ansökte därför aldrig om en sådan, eftersom de tyckte att det 

blev svårt att motivera en assistent utan lärarnas stöd. Diabetessköterskan Kattis berättar, utan 

att veta något om Annas situation, att diabetesbarn tyvärr inte alltid går under begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Det är sällan rektorn släpper till en resurs på dessa barn. De blir istället 

beroende av att läraren eller någon annan vuxen på skolan ställer upp. Hon säger också att det 

inte är alla lärare som gör det:  

 

De tycker att det blir för mycket ansvar och vill inte få ytterligare bördor på sitt arbetsschema. 

Föräldrarna får ha ständig telefonvakt. Diabetesbarnet är beroende av människor som ställer upp.         

 

”Då Anna började mellanstadiet blev allt annorlunda”, berättar Annas mamma. Rektorn 

kallade genast till möte efter ett telefonsamtal från Annas föräldrar. Berörda lärare och rektor 

hade ett gemensamt informationsmöte tillsammans med Annas föräldrar. Rektorn på Annas 

gamla skola tyckte inte att man behövde göra så stort väsen av det, diabetes var väl ingenting. 

Ointresset från den rektorns sida kändes tungt minns Annas mamma och pappa. De tycker att 

kontakten med den nuvarande klassföreståndaren är bra, hon har dessutom haft barn med 

diabetes i sin klass förut, hon kunde redan vissa grundläggande saker om diabetes innan Anna 

började. Det känns tryggt att skicka Anna till skolan nu. ”Man förstår inte att det kan vara så 

olika på olika ställen” säger Annas pappa.    
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5.3 Analys 

5.3.1 Hur kan diabetes påverka inlärningsförmågan? 

Anna och hennes diabetes har tagits emot väldigt olika på de två skolor hon gått på. Hennes 

klassföreståndare på lågstadiet ville inte ta huvudansvaret för Annas diabetes i skolan. Tanken 

var förmodligen god då det bestämdes att alla lärare skulle ta lika ansvar, men detta höll inte i 

praktiken. Otryggheten på den skolan skapade stora problem för Anna. Hon vågade till 

exempel inte alltid säga till då hon fått en känning. Att gå undan då man får en insulinkänning 

ger en kraftigare känning med eventuell rekyleffekt som gör att det tar längre tid att korrigera 

känningen. Därmed tar det längre tid för hjärnan att återkomma till normal effektivitet vilket 

innebär att inlärningsförmågan minskar under tiden.  

 

Anna fick på lågstadiet själv duka fram sin frukost, hon fick gå undan när hon skulle ta 

blodsockerprov, hon fick djupa suckar i ansiktet då hon bad om en smörgås vid lågt socker. 

Anna är speciell, hon har diabetes. Men genom att frysa ut henne på det sätt som förekom på 

lågstadiet, medvetet eller inte, skapas nog många funderingar i en liten flickas huvud. Att 

drabbas av sjukdom är säkert svårt nog, att bli motarbetad gör det förmodligen inte lättare. 

Anna drabbades senare av koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter och 

föräldrarna tror att svårigheterna berodde på hennes diabetes. De tror att hennes tankar 

kretsade kring sjukdomen och hur den kom att påverka hennes liv och att hon därför inte hade 

möjlighet att ta in nya kunskaper just då. Är det rimligt att sluta sig till att lärarna på 

lågstadieskolan har bidragit till detta genom att visa att de tyckte att Anna var jobbig som 

drabbats av diabetes? Psykisk stress påverkar inlärningsförmågan. Inlärningssvårigheterna har 

avtagit nu på mellanstadiet, beror det på det förbättrade mottagandet på den nya skolan eller 

beror det på att hon förlikat sig med sjukdomen och inte låter den uppta lika mycket 

tankeverksamhet? Det finns ingen handlingsplan för barn med diabetes på skolan. Kanske 

behövs en sådan?  

 

När Anna tar sitt insulin före lunch nu på mellanstadiet håller klasskamraterna vid samma 

bord för näsan. Anna säger själv att det inte gör något, men rimligtvis borde det påverka 

henne negativt. Anna måste ta sprutor för att överleva. De är en viktig del av hennes liv och 

hennes kropp. Kan lektionen före lunch vara upptagen av tankar på att hon snart kommer att 

vara föremål för kamraternas avsmak?  
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Anna berättar att det är jobbigt att arbeta då hon har lågt socker men att hon efter matintag 

kan fortsätta som vanligt med skolarbetet. Hon uttrycker det som att hon vid en känning 

behöver en paus för ätandets skull. Frågan är hur länge denna paus varar. Varar den enbart då 

hon går iväg till köket för att äta, eller varar den kanske ytterligare någon timme? Kattis 

berättar ju att hjärnans kapacitet krymper med 30 % i upp till några timmar efter en känning. 

Det kanske är svårt för en flicka i Annas ålder att beskriva denna försämring av hjärnans 

kapacitet, eller så påverkas hon helt enkelt inte så kraftigt av sina känningar.  

 

Vad hon däremot har märkt av är att det kan vara svårt att hänga med på vad läraren säger då 

hon har högt socker. Anna testar sitt blodsocker många gånger varje dag så hon är oftast 

medveten om hur hon ligger till. Vid högt socker blir det alltså jobbigt för henne med 

skolarbetet. Kan det höga sockret bero på rekyler efter känningar? Kan känningar undvikas 

genom att planera idrottslektionerna bättre? Det kan ta lång tid att få högt socker att sjunka till 

bra värden, frågan är hur mycket Anna missar i skolan på grund av sitt höga socker.  

 

5.3.2 Vad behöver läraren förstå angående barn med diabetes? 

Både Ella och Kattis berättar om att det är viktigt att idrottslektionerna anpassas efter barn 

med diabetes. Anna berättar att hon ofta har känning efter idrottslektionerna. Hennes lärare är 

inte medveten om att tidpunkten för idrottslektionen kan vara viktig för diabetiker. Skulle 

Anna kunna undvika känningar i skolan om läraren vore medveten om detta och anpassade 

idrott och rörelse efter Annas behov? 

 

Både diabetessköterskorna och föräldrarna talar om att kommunikationen med och förståelsen 

från lärarna är viktig för ett barn med diabetes. Att känna sig trygg och accepterad i skolan 

skapar mindre stress och ger rimligtvis mer utrymme för att aktivt ta del av skolarbetet.     
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6 Diskussion  

6.1 Hur kan diabetes påverka inlärningsförmågan? 

6.1.1 Lågt blodsocker 

Dahlqvist, Ludvigsson och Sjöblad28 beskriver kroppens reaktioner på lågt blodsocker med 

kallsvettningar, oroskänslor, dåsighet, trötthet och huvudvärk. Dessa symptom ger en tydlig 

vink om att en diabetiker med lågt blodsocker rimligtvis inte kan ha full koncentration på 

skolarbetet vid dessa tillfällen. Undersökningen som gjordes i Pennsylvania29 på barn med 

diabetes bevisar också att så är fallet. I genomsnitt minskade hjärnans kapacitet med 30 % 

redan vid mindre kraftiga känningar. Detta hänvisar även Kattis till och förklarar fenomenet 

med att hjärnan får för lite ström vid lågt blodsocker. Anna berättar att hon har mycket 

känningar i skolan, oftast efter gymnastiken. Hon brukar bli skakig och trött och säger att det 

blir jobbigt med skolarbetet vid de tillfällena. Kan dessa tillfällen påverka inlärningsförmågan 

på längre sikt? Kattis nämnde ju att kramper till följd av kraftiga känningar hade visat sig 

sätta spår på inlärningsförmågan flera år senare. Detta har dementerats men inte glömts bort. 

Skulle mindre kraftiga känningar kunna ha samma effekt? För att kunna lära behöver hjärnan 

ett ständigt inflöde av signaler från kroppens alla sinnen. Dessa signaler borde bli färre vid 

lågt blodsocker; oroskänslor, trötthet och darrighet stänger kanske av eller minskar signalerna 

till hjärnan och därmed förmågan till inlärning. Diabetikerns förmåga att vara aktiv minskar 

också sannolikt vid lågt blodsocker. Lindqvist30 och Jerlang m fl31 beskriver Vygotskijs och 

Piagets tankar om att aktivitet är en viktig egenskap för inlärning. Den egenskapen sätts 

rimligtvis ur spel vid lågt blodsocker.     

 

6.1.2 Högt blodsocker 

Om ett barn med diabetes har högt socker kan hon få huvudvärk, känna trötthet, bli 

illamående och omtöcknad. Ella förklarar tillståndet som att ”det är jobbigt helt enkelt” och 

syftar på allmäntillståndet. Är man trött, illamående och har huvudvärk kan nog vem som 

helst sätta sig in i situationen och inse att allt faktiskt blir lite jobbigare då. Man orkar inte 

lyssna, orkar kanske inte riktigt bry sig. Anna blir trött och säger att hon får svårt att hänga 

med på vad läraren säger då hon har högt blodsocker. Mamman beskriver Annas tillstånd som 
                                                
28 Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad (1994) 
29 Ryan, Atchison, Puczynski, Puczynski, Arslanian & Becker (1990) 
30 Lindqvist (1999) 
31 Jerlang, Egeberg, Halse, Joy Jonassen, Ringsted, Wedel-Brandt (1999) 
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suddigt. Inlärningsförmågan borde här återigen, som vid lågt socker, tillfälligt ha minskat 

betydligt med tanke på Dahlqvists, Ludvigssons och Sjöblads32 beskrivning av högt socker 

med bland annat trötthet och huvudvärk. Ella säger att ett barn med högt blodsocker blir 

okoncentrerat och ointresserat. Jerlang m fl33 beskriver Piagets särskilda omnämnande av 

intresset som en viktig ingrediens i förmågan att ta in kunskap och befästa den. Hur mycket av 

inlärningsförmågan försvinner om barnet blir ointresserat av skolarbetet? Som sagt, detta 

ointresserade tillstånd är tillfälligt, men hur mycket påverkar dessa tillfällen det slutgiltiga 

resultatet? I Annas fall är inte läraren medveten om att Anna har högt blodsocker ibland. Hon 

säger att det aldrig existerat. Jag tror att det skulle underlätta för diabetesbarnen om läraren 

åtminstone är medveten om hur det är att ha högt socker och ifall det förekommer 

regelbundet. Det skulle underlätta för barnet som då får en större förståelse för sin trötthet, sitt 

tillfälliga ointresse och kanske för ett ur andras ögon sett överdrivet springande på toaletten.    

 

6.1.3 Psykologiska orsaker 

För ett barn som drabbats av en kronisk sjukdom kan många tankar fylla huvudet. Gåfvels och 

Lorentz34 beskriver diabetes som en sjukdom där den drabbade hela tiden måste vara en aktiv 

medspelare för att hålla kroppens välbefinnande under kontroll. Dygnet om, året om, livet ut. 

Diabetes kan för vissa vara ett heltidsjobb, för andra kanske det rullar på och fungerar bra 

utan några större svårigheter. 

 

Psykologiska orsaker kan hos en diabetiker ge fysiologiska konsekvenser, till exempel i form 

av att psykisk stress kan ge högt blodsocker. Detta beskriver både Dahlqvist, Ludvigsson, 

Sjöblad35 och Hanås36. Psykisk stress kan orsakas av många faktorer. Hos en diabetiker kan 

insjuknandet och tankar kring hur sjukdomen kommer att påverka vardagen för all framtid 

sätta många tankar i rörelse. Detta är vad Annas föräldrar tror hände henne då hon fick svårt 

att koncentrera sig och svårt att lära under en period på lågstadiet. Jag tror också att lärarnas 

negativa särbehandling och att man tydligt visade att hon var jobbig som fick lågt blodsocker 

gjorde att Annas huvud fylldes av oroliga tankar. Att drabbas av diabetes var säkerligen tufft 

nog, men att motarbetas av sina egna lärare gjorde förmodligen inte saken lättare. Inlärning 

                                                
32 Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad (1994) 
33 Jerlang, Egeberg, Halse, Joy Jonassen, Ringsted & Wedel-Brandt (1999) 
34 Gåfvels & Lorentz (1999) 
35 Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad (1994) 
36 Hanås (2004) 
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behöver vara förknippat med en positiv känsla för att fungera bra. Psykisk stress är en faktor 

som påverkar inlärningen negativt. Berg och Cramér37 redogör för att hjärnan behöver vara 

vaken, alert och redo för att kunna ta emot nya kunskaper. Hur vaken, alert och redo är en 

hjärna fylld av tankar på något annat än det den borde vara fylld av? Lindqvist38 beskriver 

Vygotskijs tre stadier i lärprocessen. Det första stadiet är aktiviteten vid mottagandet av en 

retning, det andra bearbetningen av retningen och sist handlingen som följer. Om ett barn med 

diabetes, på grund av lågt eller högt blodsocker eller på grund av psykologiska orsaker, inte är 

aktiv vid mottagandet av retningen - hur påverkar det de följande två stegen i lärprocessen? 

En icke mottagen retning borde varken kunna bearbetas eller åtföljas av handling. Med andra 

ord borde inlärningsförmågan inskränkas om inte till ett minimum så till en lägre grad än 

normalt.         

 

6.2 Vad behöver läraren förstå angående barn med diabetes? 

Läraren kan och ska inte behöva ta ansvar för att barnets blodsocker håller rätt nivåer. Det är 

sjukvårdens och föräldrarnas ansvar. Läraren behöver istället förstå hur diabetes kan påverka 

barnet. Att ha förståelse för att lågt eller högt blodsocker kan påverka inlärningsförmågan och 

att barnet vid de tillfällena kanske behöver ta det lite lugnt. Att ha förståelse för att 

idrottslektionernas tidpunkt på dagen kan behöva anpassas efter diabetesbarnen. Att ett prov 

kanske behöver göras om dagen därpå om barnet drabbats av en känning. Läraren behöver 

också kunskap om hur man hanterar en känning. Genom att bemöta barnet med diabetes på ett 

positivt sätt skapar läraren en atmosfär som gör att barnet kan känna sig tryggt med sin 

diabetes i skolan. Undvik smussel – det ger oftast mer uppmärksamhet och viskningar än om 

man skapar ett öppet klimat och bra kommunikation med hela klassen. Annas lärare 

sammanfattade sin insats angående Annas diabetes i skolan med ”sunt förnuft och mjölk och 

smörgås”. Det sunda förnuftet är ett svårdefinierat uttryck eftersom det är så subjektivt. Men 

om vi erkänner det sunda förnuftet som en förmåga att kunna hantera uppkomna situationer 

på ett bra sätt har nog Annas lärare en poäng i att det är en bra egenskap vid omhändertagande 

av barn med diabetes i skolan. I vilket fall är det en god grund att stå på i arbetet mot att 

lyckas vara en god pedagog åt barn i behov av särskilt stöd.  

 

 

                                                
37 Berg & Cramér (2003) 
38 Lindqvist (1999) 
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7 Slutsatser 

Diabetes påverkar inlärningsförmågan vid högt, lågt eller svängande blodsocker. Detta i form 

av att diabetikern blir trött, okoncentrerad, ointresserad, får huvudvärk eller blir illamående – 

tillstånd som försvårar förmågan att lära in. Diabetes kan också ge indirekt påverkan på 

inlärningsförmågan i form av psykologiska orsaker som oro för sin sjukdom och oro för hur 

andra människor betraktar/hanterar sjukdomen. Denna oro kan också utvecklas till en direkt 

påverkan i form av högt blodsocker. Läraren behöver ha kunskap om den diabetessjukes 

förutsättningar och kunna hantera situationer som uppkommer. Dessa situationer kan vara just 

högt, lågt eller svängande blodsocker. Vid lågt blodsocker kan läraren konkret hjälpa det 

diabetessjuka barnet, vid övriga situationer är det istället viktigt att läraren har förståelse för 

varför barnet vid dessa tillfällen inte orkar vara aktivt. En bra kommunikation med föräldrarna 

är viktig. 

 

Något som vore intressant att forska vidare kring är i vilken utsträckning diabetes påverkar 

inlärningsförmågan. Detta skulle i ytterligare mån belysa mitt ämnesområde. Hur mycket 

förlorar ett barn av skolarbetet på grund av sin diabetes?  
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Bilaga  

Frågor till diabetessköterskorna 

Vilka särskilda behov har barn med diabetes i skolan? 

På vilket sätt fungerar informationsutbytet om diabetes mellan sjukvården och skolan? 

Hur är du involverad i skolans värld?  

Vad kan diabetes ha för effekt på inlärningsförmågan?  

Hur kan lärare underlätta för barn med diabetes med tanke på inlärningsförmågan? 

 

Frågor till Anna 

Hur gammal var du när du fick din diabetes? 

Kan du berätta lite om hur det gick till just när du fått veta att du fått diabetes?  

Hur var det att berätta för kompisar och lärare att du hade fått diabetes?  

Är det något i skolan som har blivit annorlunda efter att du fått diabetes? 

Har du känningar i skolan ibland? Högt socker? Hur känner du dig då?  

Har du möjlighet att vila lite efter en känning? Vad får du göra då? 

Känner du att det är svårt att koncentrera dig om du har lågt eller högt socker? Hur känns det 

då? 

Vad gör din lärare för att hjälpa dig i skolan med tanke på din diabetes?  

Tycker du att hon skulle kunna hjälpa dig på något annat sätt?  

Finns det andra personer på skolan som hjälper dig med din diabetes?  

 

Frågor till Annas lärare 

Hur länge har du arbetat som lärare? Är Anna det första barn med diabetes som du 

undervisar? Om inte, hur många fler har du undervisat?  

Hur tycker du att det fungerar rent allmänt att kombinera diabetes med skoldagen?  

På vilket sätt tror du att diabetes kan påverka inlärningsförmågan?  

Har du lagt märke till hur Anna blir vid lågt blodsocker? Hur har du agerat då?  

Har du märkt hur hon blir vid högt blodsocker?  

Hur tycker du att du rent konkret kan hjälpa Anna att hålla uppe koncentrationen (vad gäller 

hennes diabetes)?  

Har schemaläggningen gjorts med tanke på Anna? På vilket sätt?  
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Skriver barnen prov i 4:an? Om de gör det, får Anna chansen att skriva provet dagen efter om 

hon haft en känning innan?  

Känner du att du vet tillräckligt om diabetes för att ge Anna en skolgång som om hon inte 

hade haft diabetes? Om inte, om vad vill du veta mer och hur vill du lära dig det?  

Hur har du fått den kunskap om diabetes som du har? 

 

Frågor till Annas föräldrar 

Vilken kontakt har ni med skolan angående Annas diabetes? 

Hur tycker ni att det fungerar rent allmänt att kombinera diabetes med skoldagen? 

Har Anna känningar ibland? Hur känner hon dig då? Ser ni på henne att hon har lågt socker? 

Hur? 

Har hon högt socker ibland? Kan ni se det? Hur känner hon sig? 

Tror ni att hon kan få det svårare att koncentrera sig om hon har lågt eller högt socker? På 

vilket sätt? 

Vad gör läraren för att hjälpa henne i skolan med tanke på diabetessjukdomen?  

Tycker ni att hon skulle kunna hjälpa till på något annat sätt?  

Finns det andra personer på skolan som hjälper Anna med diabetessjukdomen?  

Har schemaläggningen gjorts med tanke på Anna? På vilket sätt?  

Har ni några tankar om hur diabetes kan påverka inlärningsförmågan? 

Hur har ni fått den kunskap om diabetes som ni har? 

 


