
     

  

Danish University Colleges

Tryg Skolegang

En kvalitativ interviewundersøgelse af lærere og pædagogers oplevelser med diabetes
i skolen og en deskriptiv evaluering af den digitale platform, diabetesiskolen.dk
Hauge, Trine Ulriksen; Nielsen, Jane Hyldgaard; Bangshaab, Jette

Publication date:
2022

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Hauge, T. U., Nielsen, J. H., & Bangshaab, J. (red.) (2022). Tryg Skolegang: En kvalitativ interviewundersøgelse
af lærere og pædagogers oplevelser med diabetes i skolen og en deskriptiv evaluering af den digitale platform,
diabetesiskolen.dk.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/103b8bef-0e89-434a-84d0-c2f89d9c0518


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryg Skolegang 
 

- en kvalitativ interviewundersøgelse af lærere og pædagogers 

oplevelser med diabetes i skolen og en deskriptiv evaluering 

af den digitale platform, diabetesiskolen.dk 

 

 

 

 

 

 

August 2022 

Rapporten er udarbejdet af Trine Ulriksen Hauge, Jane 

Hyldgård Nielsen, henholdsvis Sygepleje- og 

Jordemoderuddannelse, i samarbejde med 

forskningskoordinator Jette Bangshaab, forskning- og 

udvikling, UCN. 



2 
 

 
 
 

Indholdsfortegnelse 

Sammenfattende resume .............................................................................. 3 

1.0 Introduktion ........................................................................................ 4 

2.0 Formål ............................................................................................... 4 

3.0 Metode og analyse ................................................................................. 4 

4.0 Demografiske data ................................................................................. 5 

5.0 Analysens centrale fund .......................................................................... 6 

5.1 Oplevelser relateret til diabetes i skolen – beskrevet af lærere og pædagoger ....... 6 

5.1.1 Samarbejde i skolen – Learning by doing ............................................... 7 

5.1.2 Samarbejde med forældrene - en uundværlig og essentiel brik ................... 10 

5.1.3 Samarbejde med barnet – barnet som en aktiv medspiller ......................... 12 

5.2 Evaluering af den digitale platform Diabetes i Skolen.dk ................................ 14 

5.2.1 De oplevede potentialer ved den digitale platform .................................. 17 

5.2.2 Mulige forbedringspunkter ved den digitale platform ............................... 19 

6.0 Konklusion og perspektivering .................................................................. 20 

Referencer.............................................................................................. 21 

Bilagsoversigt .......................................................................................... 22 

Bilag 1: Samtykkeerklæring brug i forbindelse med interview ved “tryg skolegang” .. 22 

Bilag 2: Interviewguide .......................................................................... 25 

Oversigt over figur, tabel og lign.................................................................... 27 

Tabel 1: Oversigt over de demografiske data ................................................ 27 

Figur 1: De centrale fund med afsæt i lærer og pædagogers oplevelser i relation til 

diabetes i skolen. ................................................................................ 28 

Figur 2: En oversigt over den digitale platforms potentiale og forbedringsmuligheder 28 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 

Sammenfattende resume 

 
Børn rammes af diabetes – og tendensen er stigende. En del af disse børn er i den 

skolesøgende alder. Forældre og børn beskriver, at skolegangen kan opleves utryg. 

Det stiller krav til de personer, der er omkring barnet i skole- og fritidstilbud bl.a. i form 

af viden og praktiske kompetencer rettet mod diabetes blandt børn. 

Ved hjælp af gruppeinterview på skoler i Region Midtjylland og Region Nordjylland 

undersøges, hvilke oplevelser lærere og pædagoger har i relation til skolegang for 

børn med diabetes samt, hvordan lærere og pædagoger vurderer den elektroniske 

platform - diabetesiskolen.dk - som indeholder viden om diabetes, samt kan 

understøtte udvikling af kompetencer i forhold til håndtering af diabetes i skolen.   

Det ses, at pædagoger og lærere i skolen har en praksis baseret på intern vidensdeling 

og overlevering af viden om diabetes fra person til person, og når det bliver relevant - 

fx. hvis et barn med diabetes kommer i den klasse, man er kontaktlærer/pædagog for. 

Barnet med diabetes og dennes forældre spiller en vigtig rolle for lærere og 

pædagoger i forhold til skabelse af en god skolegang for barnet med diabetes, idet et 

samarbejdende samspil er det bærende element i forhold til at sikre en god og tryg 

skolegang for både børn og voksne - set fra et lærer- og pædagogperspektiv. 

Pædagoger og lærere oplever generelt, at den digitale platform - diabetesiskolen.dk - 

har potentiale til at blive et støtteredskab, hvor de kan indhente viden om diabetes hos 

børn. Det kan give anledning til en oplevelse af tryghed i skoletiden blandt lærere og 

pædagoger. På baggrund af de kvalitative interviews med lærere og pædagoger, er 

der identificeret mulige forbedringsforslag til den digitale platforms udformning og 

indhold samt skabt indsigt overvejelser på, hvordan viden om og anvendelse af 

platformen generelt kan udbredes til skolerne. 
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1.0 Introduktion 
Hver uge får 10 børn i Danmark konstateret diabetes type 1 – og der ses en stigende 

tendens. En stor del af disse børn er i den skolesøgende alder. I litteraturen er det 

beskrevet, at børn og forældre kan opleve skolegangen som utryg. En undersøgelse 

viser bl.a., at 53 % af forældre til børn md diabetes er bekymrede, når de sender deres 

børn i skole – og nogle oplever, at skolen ikke tilbyder den nødvendige hjælp og støtte 

til barnet i skolen. 

Dette stiller krav til de personer, som er omkring barnet i skole- og fritidsregi bl.a. i 

form af viden om sygdommen og indsigt i, hvordan man støtter og konkret hjælper et 

barn med diabetes i skoletiden. Det har således stor betydning, at de personer, der er 

omkring barnet i skoleregi fx. lærere og pædagoger har viden om diabetes hos børn 

samt kompetencer til at agere i relation til barnets diabetes og de udfordringer, der 

måtte følge med denne tilstand under barnets skolegang (Bargiesen, Højholt 2020).  

 

2.0 Formål 
Som led i at undersøge om det er muligt at bidrage til skabelse af en tryggere 

skolegang for børn med diabetes og deres forældre har Steno Diabetes Center i 

Region Nordjylland og Region Midtjylland taget initiativ til en kvalitativ undersøgelse. 

Undersøgelsen har to formål:   

- At få indblik i de oplevelser lærere og pædagoger har i forbindelse med at 

håndtere situationer relateret til børn med diabetes i skole- og fritidstilbud. 

- At undersøge om teknologier i form af en hjemmeside med viden om diabetes 

hos børn kan bidrage til at skabe en oplevelse af tryghed i skoletiden set fra et 

lærer-/pædagogperspektiv. 

 

3.0 Metode og analyse 
Der er afholdt 7 gruppeinterview med deltagelse af lærere og pædagoger.  

Gruppeinterview er karakteriseret ved en stærk tematisk styring og har til formål af få 

de samlede personer til at tale med hinanden. Det har karakter af en kæde af 

mikrointerview mellem den enkelte i gruppen og intervieweren (Halkier, 2016). I de 

fleste interview deltog 2 personer. Enkelte af interviewene er dog afholdt som 

individuelle interview. 

Forud for alle interview er der givet information om undersøgelsens formål og at 

deltagelsen er frivillig. Der er indhentet skriftligt samtykke (bilag 1).  
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Forud for dataindsamlingen blev en interviewguide udarbejdet og godkendt af 

projektgruppen ved de to deltagende diabetescentre. Interviewguiden består af 2 dele 

(bilag 2). Interviewguiden er anvendt systematisk under afholdelsen af alle 7 interview 

– dog har intervieweren forfulgt udsagn eller spurgt uddybende ind, hvis der var behov 

herfor.  

Analysen er udført individuelt af forskerne og kvalificeret igennem fælles drøftelser, 

som har genereret de udledte fund. Idet der udelukkende deltager lærere og 

pædagoger er det deres oplevelser, der gøres til genstand for analysen, og det er 

disse oplevelser, de udledte temaer beskriver. 

Der er anvendt samme analysetilgang til behandling af den empiri, som retter sig mod 

lærere og pædagogers oplevelser med børn i skoletiden og den empiri, som 

omhandler deres oplevelse af hjemmesiden (Frederiksen og Sandholm Larsen, 2019). 

Denne analysetilgang kan beskrives som en fremadskridende proces, hvor interview 

1 har dannet afsættet for analysen. I interview 1 er der udledt temaer, som har været 

styrende for analysen af de efterfølgende 6 interviews – dog har der konstant under 

analyseprocessen været en åbenhed mod at se nye sammenhænge og temaer, 

hvorfor der har været en konstant bevægelse på tværs af alle interviews for at skabe 

sammenhæng og sikre at al relevant empiri fra de 7 interviews bidrog til de udledte 

temaer. På denne måde er fund udledt på tværs af alt datamateriale og de enkelte 

interviews har alle bidraget med nye fund eller understøttet allerede identificerede 

fund eller nuanceret disse yderligere.  

 

4.0 Demografiske data 
Der er afholdt 7 interviews med lærere og pædagoger tilknyttet skoler i Region 

Nordjylland og Region Midtjylland. I nedenstående tabel 1 ses en fremstilling af de 

demografiske data for informanterne. 

 

 

Interview 

nr. 

Region Stilling Køn 

(M=mand 

K=kvinde) 

Anciennitet Antal børn 

med DM1  

Klassetrin Vidensniveau* 

1 RM Pædagogisk 

assistent  

K 6 mdr.  1 0 kl.  Orange 

2 RM Lærer  K 6 år 1 5 kl. Orange 

2 RM Lærer K 5 år 1 5 kl. Orange 

3 RM Pædagogisk 

assistent 

K 2 år 2 1+5 kl. Orange 
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3 RM Pædagog K 2 år  2 1+5 kl. Orange 

4 RN Lærer K 15 år 2 7 kl. Orange 

4 RN Lærer M 10 år 2 7 kl. Orange 

5 RN Pædagog M 2 år 1 2 kl. Orange 

6 RN Lærer K 16 år 1 0 kl.  Orange 

7 RN Pædagog K 3 ½ år 2 8 kl. Orange 

7 RN Lærer K 10 år 2 8 kl. Orange 

Tabel 1: Oversigt over de demografiske data  

* Vidensniveauet refererer til den opdeling af vidensniveau, som er afbilledet på den digitale platform - 

diabetesiskolen.dk -, og afspejler dermed informantens rolle ift. barnet med diabetes.  

 

5.0 Analysens centrale fund 
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens centrale fund. Disse er opdelt i fund rettet 

mod oplevelser med børn med diabetes i skolen, som de viser sig for lærere og 

pædagoger samt en evaluering af den digitale platform: Diabetes i skolen - belyst fra 

et lærer- og pædagogperspektiv. 

 

5.1 Oplevelser relateret til diabetes i skolen – beskrevet 

af lærere og pædagoger 
De tre centrale temaer er illustreret vha. af nedenstående figur 1. Her fremstår det, at 

skolen er afhængige af forældrene og deres viden om diabetes, indsigt i barnets behov 

samt forældrenes praktiske kompetencer i forhold til håndtering af diabetes. Ligeledes 

spiller barnet selv en aktiv rolle i forhold til håndtering af blodsukkerniveau i skoletiden. 

Slutteligt ses det, hvordan samarbejdet omkring børn med diabetes internt i skolen er 

forankret omkring få personer, hvor der ses overlevering fra lærer/pædagog til 

lærer/pædagog med afsæt i tidligere erfaringer og med viden primært hentet fra 

Googlesøgninger eller fra personlige erfaringer og/eller personligt kendskab til 

diabetes. 

Der identificeres en tendens til, at lærere/pædagoger opøver fornødne kompetencer 

hen ad vejen og i takt med at situationer, som kræver aktive handlinger fra deres side, 

opstår. Samarbejdet med forældrene og til dels barnet fremstår fundamentalt og har 

stor betydning for sikker håndtering af diabetes i skoletiden. 

 

https://www.diabetesiskolen.dk/event/index.html?lang=en#/scene/1385
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Figur 1: De centrale fund med afsæt i lærere og pædagogers oplevelser i relation til diabetes i skolen. 

 

I den efterfølgende tekst udfoldes de tre temaer. 

 

5.1.1 Samarbejde i skolen – Learning by doing 

De fleste lærere og pædagoger oplevede ikke, at have modtaget struktureret 

undervisning, inden de begyndte at varetage opgaver i relation til børn med diabetes i 

skolen: “Men det er ikke sådan, vi har været på nogle kurser eller noget som helst” 

(Interview 4). Det opleves ikke, at der har været særlige tilbud eller initiativer fra 

organisationens side, som kunne klæde dem på til opgaven. Oplæring af lærere og 

pædagoger foregår oftest som sidemandsoplæring og hyppigst med overlevering fra 

den person, der havde opgaven før. På den måde tilegnes viden og kompetencer 

omkring diabetes i første omgang gennem kopiering af og overtagelse af en anden 

lærer/pædagogs viden, erfaringer og tilgange: “Jamen jeg havde et opstartsforløb ift. 

[navn på barn]. Det skulle ligesom overleveres til mig. Hende der havde det før, hun 

fortalte mig, hvordan hun plejede at gøre” (Interview 5). 

Til tider havde nogle lærere et forhåndskendskab til barnet, men tilegnelsen af 

kompetencer forblev gennem overlevering fra læreren/pædagogen samt igennem 

information fra barnets forældre og til dels barnet selv.   

“Jeg har fået en elev sidste år i fjerde klasse, som har diabetes 1. Jeg kendte 

ham lidt fra før, fordi jeg har været vikar nogle gange i klassen... selvfølgelig jeg 

har snakket med først hans tidligere klasselærer, og vi har snakket om ting, 
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hvordan han fungerer… så har jeg haft en snak med forældrene, og de ville 

meget gerne komme til mødet, og så snakkede jeg med barnet” (Interview 2)  

Enkelte lærere og pædagoger beskrev, at de som supplement også har søgt rundt på 

nettet med en “på må og få” strategi for at tilegne sig sygdomsspecifik viden og 

handlekompetencer – alternativt har nogle anvendt Diabetes Foreningens 

hjemmeside. Andre anvendte viden om diabetes fra privatlivet/private oplevelser og 

anvendte det i relation til deres arbejde i skolen: 

“Altså, jeg havde en veninde som barn, og jeg kan huske, at alting blev lagt på 

 den her vægt, og hun sad med de der sukkerfrie gajoler, når vi var i biografen 

 og sådan noget. Og det er måske også derfor, jeg har det sådan, at jeg tænker, 

 der skal også noget fornuft indover, fordi jeg går da heller ikke og spiser  

 sukker hver gang jeg har lyst til det, så det skal man da slet ikke, når man har 

 diabetes i min verden… Jeg har haft en mormor med diabetes 2 også”  

 (Interview 6.) 

Organisering af samarbejdet internt i skolen er præget af, at der primært deles 

erfaringsbaseret viden i den gruppe af lærere/pædagoger, der er omkring barnet. 

Kompetencerne opøves hen ad vejen, når der opstår behov herfor - fx. håndtering af 

insulinpumpe. Organiseringen bærer således præg af en afprøvningskultur, hvor 

“Learning by doing” er den dominerende tilgang.  

Der berettes ikke om nedskrevne retningslinjer for arbejdet med diabetes lokalt på 

skolerne. Der ses tendens til en organisering omkring det enkelte barn med diabetes, 

som bestående af 1-2 personer, der opøver og tilegner sig generelle og specifikke 

kompetencer rettet mod det enkelte barn. Ved udfordringer er det disse personer, der 

kontaktes først, da de anses for at have specialviden/kompetencer - og dernæst er det 

forældrene. Der beskrives ikke et formaliseret fælles ansvar fx. på tværs af årgangene 

i skolen. Det er få personer, der håndterer udfordringerne og løser dem, hvis de er 

tilgængelige:  

“Nej. Ikke ud over os, som er på ham, men selvfølgelig så plejer jeg lige at  

 give dem lidt fif i forhold til, hvis nu han ligger lidt lavt, så stik ham en juice og 

 få ham op. Jeg giver lidt fra mig, så lærerne også er lidt trygge, hvis jeg nu 

 ikke lige er der eller skal ét eller andet. Og ellers ved de jo, at jeg er ét eller 

 andet sted på matriklen. Så jeg er hurtig lige at finde” (Interview 1). 

På nogle skoler blev der givet udtryk for bekymring i forhold til, hvor få personer, der 

har den primære viden og ansvar for barnets diabetes. På tværs af interviews 

resulterede dette i forstyrrelse af lærere/pædagogers andre arbejdsopgaver. Hvilket 

kunne opleves som stressende og med betydning for tiden med andre børn. I yderste 

konsekvens antydes dette at kunne få konsekvenser for det enkelte barn med 

diabetes:  
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“Hun tog sig af dem [en person der kendte til diabetes]… jamen er hun så  

 væk en dag, hvad så? Så står det halve af skolen, og man ved måske ikke lige 

 helt. Altså man kan jo blive syg ikke? Der er jo altid... man bliver mere sårbar 

 ift. de der børn” (Interview 6). 

Generelt beskrives det som en kompleks opgave at have et barn med diabetes i 

klasserummet og derfor fandt flere skoler det gavnligt, at barnet har tilknyttet en fast 

person som støtte i løbet af skoletiden. 

På andre skoler var der ikke samme organisering med fast støtte, men mulighed for at 

søge støttetimer fra en pulje til at støtte barnet i en kortere periode. Det beskrives 

generelt, at det kan være udfordrende at håndtere diabetes i skoletiden, da der er 

behov for fokus på barnet og konkret planlægning i forhold til de aktiviteter, der finder 

sted samt behov for en vis forudseenhed i forhold til fx. en tur på legepladsen eller en 

fødselsdag.  

Det beskrives især som en krævende opgave ved opstarten, men også kontinuerligt 

idet diabetes er individuelt fra barn til barn:  

“Men jeg tror, de første to-tre måneder... vi snakkede tit sådan sammen, ’hvad 

 skal jeg gøre nu, han er til pause? Jamen jeg tror nok, jeg var sådan lidt i chok 

 med 23 børn i klassen plus ét med diabetes. Hvad er det, jeg skal, og hvis det 

 sker, hvordan gør man tingene, men jeg tror, jeg blev beroliget af forældrene, 

 fordi de siger, jeg kunne altid ringe, og faren han arbejder meget tæt på, hvis 

 der er nogle ting, jeg er usikker på... jeg kan godt mærke, at der er dén dér 

 uro stadigvæk, når man kommer ind i klassen ’ups, han er bleg’. Er der noget? 

 “ (Interview 2). 

Det beskrives, at det vil være fordelagtigt at kunne finde viden om diabetes samlet et 

lettilgængeligt sted fx. en hjemmeside, samt mulighed for et samarbejde omkring det 

enkelte barn med sundhedsprofessionelt personale. Enkelte skoler har benyttet 

muligheden for sparring med diabetessygeplejerske på det hospital barnet var 

tilknyttet, men der opleves udfordringer hermed i forhold til tilgængelighed af 

sygeplejersken: 

“Det har jeg i hvert fald valgt at gøre et par gange [taget kontakt til   

 sygeplejersken]. Det sagde hun [sygeplejersken], at det måtte jeg meget  

 gerne. Det står også inde på diabetesforeningens hjemmeside, at vi gerne må 

 kontakte dem. Men de har jo også travlt på børneafdelingen ikke, så altså det 

 er også meget med at planlægge møder for hende, skrive en mail og så ringer 

 hun tilbage – ellers så er det ikke til at få fat i hende” (Interview 5) 

Tilegnelse af information om diabetes, opøvelse af kompetencer samt håndteringen af 

udfordringer i skolen sker i relation til det enkelte barns forældre - og igennem hyppige, 

til tider daglige kontakter. Denne kontakt er med til at give læreren/pædagogen tiltro 
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til, at barnet kan deltage i skolens aktiviteter samt bidrager med opnåelse af konkrete 

handlingskompetencer til løsning på de problemer, som måtte opstå i tilknytning til 

skoledagen: “ Jeg har arbejdet meget sammen med forældrene, været hjemme ved 

dem og snakket om det nye udstyr og gamle udstyr” (Interview 5). 

 

5.1.2 Samarbejde med forældrene - en uundværlig og essentiel 

brik 

Som antydet i ovenstående er forældresamarbejdet en uundværlig og essentiel brik 

ift. lærere/pædagogers tilegnelse af viden og handlekompetencer. Forældrene 

hjælper med at dele og lette ansvar. Det beskrives desuden flere gange, at forældrene 

har afholdt undervisning og oplæring på skolen. Der er tilsyneladende en stor 

velvillighed blandt forældre til at bidrage med undervisningen: “Ja det har begge 

forældre [tilbudt] – eller begge mødre har sådan set givet undervisning” (Interview 3). 

Dette tillægges stor betydning af lærere og pædagoger: “Det er kun igennem samtaler 

med mor, og hvor det virkelig er undervisning, fordi der har vi lært mega meget, altså 

vi har lært sindssygt meget” (Interview 4). Hovedparten af den undervisning og 

vidensdeling lærere og pædagoger har deltaget i, har været forestået af forældre, hvor 

indholdet har været viden om sygdommen, symptomer og særlige 

opmærksomhedspunkter:  

“Så det var sådan, det forgik, altså at moderen fortalte, hvilken type diabetes 

 [barnet] har, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på ved det her barn. 

 Altså ved lavt eller højt blodsukker, et klassisk tegn kan være han bliver    

 svimmel ved  den ene...” (Interview 4). 

Det ser ud til, at den undervisning, der har været forestået af forældrene, rammer godt 

ind i de behov lærere og pædagoger har i relation til det at håndtere børn med diabetes 

i skolen. Forældrenes konkrete råd, vejledning og kendskab til barnets insulinbehov er 

med til at gøre udfordringerne håndterbare for lærere og pædagoger, fordi det 

bidrager med handlekompetencer. Ligeledes er det med afsæt i forældrenes 

undervisning, at lærere og pædagoger oplever at kunne holde sig opdateret og følge 

med i udviklingen af diverse handlinger og tiltag rettet mod diabetes blandt børn.  

At der er et forældresamarbejde, hvor forældre bidrager med deres tid og indsigt, 

tillægges stor betydning - det handler også om, at det er tryghedsskabende for 

lærere/pædagoger:  

“... Så det sætter vi tid af til [samtale med forældre], igen for at skabe tryghed 

 og det er sådan det vigtigste. Jeg tror også, det er derfor, vi ikke har spurgt så 

 meget efter kurser fordi at, der er hele tiden løbende samtaler, altså 

 hvis mor har opdaget noget nyt, så skriver hun til os; jeg har lige noget nyt jeg 
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 gerne vil snakke med jer om. Og så laver vi et møde hurtigst muligt, så det 

 giver den der tryghed hele tiden” (Interview 4). 

Lærere og pædagoger angiver, at forældrene ofte er dem, som laver de skriftlige 

instruktioner som lærer/pædagog anvender i forhold til forskellige udfordringer - især 

relateret til blodsukkerniveauet: “... mor har lagt sådan en lille fin folder, hvor jeg kan 

se [eksempler] jamen, en flødebolle, der er ti, og så taster jeg det ind, så den er jeg 

virkelig glad for er der, så jeg lige kan bladre den igennem” (Interview 1). At forældrene 

udarbejder instrukser og oversigter er således med til at gøre det lettere for lærere og 

pædagoger at skabe sikre rammer omkring barnet og barnets blodsukker, fordi dette 

kan understøtte beslutninger i en konkret situation. 

Lærere og pædagoger beskriver desuden, at de udover at anvende det skriftlige 

materiale ofte har samtaler eller er i telefonisk kontakt med forældrene i forbindelse 

med håndtering af barnets diabetes i skoletiden. Det beskrives, at der i tilknytning til 

telefonsamtalerne både anvendes Messenger og FaceTime med billeder som 

kommunikationsvej i mere akutte situationer, idet der så er mulighed for at få råd og 

vejledning med det samme - og med mulighed for visuel guidning. Disse kontakter 

anvendes i løbet af hele skoledagen - og i tilknytning til, at der opstår situationer som 

lærer/pædagog ikke kan eller har mod på at løse selv:   

“Men med hende her, har det været vigtigt for mig, at vi kommunikerede på 

 Messenger, fordi så kan jeg se, når hun kigger beskeden...... Og så kunne jeg 

 skrive til hende ”Peter, han har fødselsdag. Han har flødeboller med. Hvad  

 gør jeg?”. Jeg ved, hun sidder med den. Og det har gjort dem helt vildt  

 trygge - Helt vildt tryg (Interview 7). 

Det ser således ud til, at lærere og pædagoger med største naturlighed og som en 

nødvendig mulighed for at håndtere diabetes i skolen trækker på forældrene som en 

tilgængelig ressource og som en sparringspartner, der kan træde til i løbet af hele 

skoledagen - og med kort varsel. Lærere og pædagoger udfordres desuden, når der 

skal ske aktiviteter ud af huset fx. lejrtur. Her inddrages forældrene som nogle, der kan 

klæde lærere og pædagoger på til at kunne håndtere de uvante situationer, og som 

bidragsydere til skabelse af trygge rammer for aktiviteten og for barnet. Som illustreret 

i ovenstående citat handler samarbejdet dog ikke udelukkende om, at forældrene 

skaber tryghed for lærere og pædagoger i deres håndtering af børn med diabetes, 

men flere pointerede ligeledes, at det var vigtigt for dem, at forældrene følte sig trygge 

og involveret.  

Lærere og pædagoger beskriver således overordnet en oplevelse af, at det ville 

være en umulig opgave at give et barn med diabetes en god skolegang/-dag uden et 

forældresamarbejde. Lærerne og pædagogerne ville uden dette samarbejde stå i en 

situation, hvor de ville være udfordret i forhold til håndtering barnets diabetes på 

sikker vis. 
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5.1.3 Samarbejde med barnet – barnet som en aktiv medspiller 

Der ses en tilgang blandt lærere og pædagoger, hvor barnet selv er en aktiv medspiller 

i håndtering af diabetes og evt. udfordringer i skoletiden. Lærere/pædagoger godtager 

barnets egne udlægning/tolkning eller forestilling om, hvad der er brug for i en given 

situation, og lader barnet være styrende i forhold til hvilke handlinger, der er relevante 

i en given situation: 

“Men jeg tænker noget af det, der ligesom er ret gennemgående i forhold til 

 ham og hans diabetes, og den måde, vi håndterer det på, det er også  

 hans egen stemme i det. Når han kommer og siger ’jeg føler mig høj, lav’. Det 

 er de udtryk, han bruger. Så har vi jo 100% tillid til ham til at sige ’så måler du 

 dig’, og når han så kommer og siger ’jeg målte det til det og det’, så siger han 

 selv ’jamen, jeg tror jeg skal have det’ eller ’jeg tror, jeg skal spise lidt’ eller 

 ’jeg skal lige ringe til far’ “ (Interview 2). 

Det medansvar barnet pålægges i forbindelse med håndtering af diabetes i skoletiden 

har dog også den variation, at nogle steder forventes barnet at tage dette ansvar med 

afsæt i barnets individuelle ressourcer og forudsætninger. Overdragelsen af ansvaret 

sker glidende med afsæt i det enkelte barn og igennem voksenstyring og deltagelse, 

hvor målet er at træne barnet til at blive selvhjulpen: “...vi kan ikke give hende det fulde 

ansvar. Men det, vi beder hende om, er at taste ind – det kan hun selv. Og det er også 

en del af, at hun skal gøres selvstændig med diabetes” (Interview 3).  

Opstår der situationer, hvor barnet giver udtryk for fx. et behov for at måle blodsukker 

eller spise ekstra mad, har lærere/pædagoger en fornemmelse af, at barnet med 

diabetes har en større selvindsigt og erkendelse af, hvad der er det rigtige at gøre i en 

given situation end andre børn på samme alder - netop grundet deres diabetes: 

“... I forhold til hvis man nu var syv år gammel, der er han nået til en  

 erkendelse af, altså han mærker sig selv på en helt anden måde end mange 

 andre børn på den alder gør, fordi det er han da nødt til” (Interview 2). 

I situationer, hvor barnets blodsukker er påvirket, eller barnet skal deltage i aktiviteter 

forventes barnet at tage et vist medansvar ifølge lærere/pædagoger. Her kan 

læreren/pædagogen i samspil med barnet lave en plan for, hvordan en situation skal 

håndteres. Igennem dette forpligtende samarbejde opøver lærer/pædagog igennem 

afprøvning erfaringsbaserede handlekompetencer. Barnet inddrages som en aktiv part 

og medspiller i en evt. problemløsning/håndtering af den opståede situation med 

relation til blodsukkerniveauet. 

Altså fx. når jeg har ham i idræt, så er det jo meget sådan noget med, at så 

snakker jeg med ham om, hvad er dit tal nu? Vi skal til at lave det her, der 

kommer din puls nok ca. så højt op, og vi kommer også til at svede, er det godt 
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med de tal, du har nu? Men det er jo hele tiden den dialog med ham om med 

de tal du har, kan du så være med til det, vi skal nu, eller skal vi lige finde en 

juice og 5 min pause, og så kan du være med, eller hvad gør vi? Men det er jo 

også lidt drengen, der har noget ansvar. Det har jeg jo også lidt lært igennem 

de mange idrætstimer, jeg kan jo godt se nogle gange, at hans tal er sådan her 

”du skal lige have en juice, inden du skal være med”, men det er kun igennem 

ren erfaring ovre fra hallen af, efter mange ganges forløb, at jeg har fået den 

erfaring med det” (Interview 4). 

I dette samarbejde har lærere/pædagoger ligeledes fokus på, om barnet har lige 

mulighed for at deltage i aktiviteterne i skolen - og overordnet tilstræbes det, at børn 

med diabetes behandles på en sådan måde, at de ikke føler sig anderledes i klassen 

eller i fællesskabet.  

“...Vi gør jo alt for, at han er en normal dreng, og kan gøre alt, som de andre 

gør, så det betyder meget for os, at han får lov til at være en normal dreng, så 

meget som vi kan. Så han kan få lov til at tonse med til idræt og få kage til 

fødselsdag og alt det der, som kan være lidt udfordrende for et barn med 

diabetes” (Interview 1). 

Dog er der situationer, som alligevel gør, at barnet må bremses i deltagelse/aktiviteter 

fx. i forhold til kage til fødselsdage eller fysisk aktivitet som led i undervisningen eller 

fritidstilbuddet. Det beskrives ligeledes, at barnet kortvarigt må gå fra i forbindelse med 

undervisning eller tages ud af aktiviteter fx. i forbindelse med måling af blodsukker 

eller kontrol af insulinpumpe. Her tilstræbes oftest en tilgang, hvor afbrydelsen 

integreres i barnets aktiviteter, så barnet oplever mindst mulig gene herved. Som støtte 

til at gøre afbrydelsen så lidt indgribende som muligt, anvendes i nogle tilfælde de 

teknologiske hjælpemidler til monitorering af barnets blodsukker. 

“Jeg sidder jo lige så stille, og vi har jo digital telefon, hvor jeg kan tjekke hans 

blodsukker på, som kommer fra censoren, han har. Så det er jo en fantastisk 

hjælp, at jeg ikke skal over og tjekke noget på ham hele tiden, og at jeg bare 

kan sidde med den og så tjekke, at det ligger fint” (Interview 1). 

Der er dog tilfælde hvor lærer og pædagog oplever, at barnet med diabetes ikke har 

helt samme muligheder som andre børn. Dette kan være i situationer, hvor bestemte 

remedier ikke er tilgængelige i situationen. 

“ Der har været en enkelt gang, hvor du ved, vi har været på tur, hvor han så 

 siger, når vi er kommet afsted ’jeg har glemt den, jeg skal taste det ind på’, så 

 han kan ikke få de der popcorn, tror jeg, det var, fordi når han skulle indtage 

 noget, så var han nødt til at skulle taste det ind. I sådan en situation, ja, men 

 der kan også være et barn, der har glemt sin regnjakke, altså. Så udover  
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 det… Han har været med til svømmeundervisning også, og han er med til  

 idræt og… ja, han er med til det hele” (Interview 3). 

Der ses her en forventning fra et lærer og pædagog perspektiv om, at barnet selv 

medbringer de ting, der er nødvendige for at kunne deltage i forskellige aktiviteter og 

glemmes dette, så oplever barnet at “gå glip af noget” i forhold til de andre børn, men 

det er ikke noget, som tillægges en stor betydning i forhold til, hvad børn uden diabetes 

også kan gå glip af i skoletiden. 

Lærere og pædagoger beskriver, at barnets særlige behov i relation til diabetes dog 

kan bevirke, at de andre børn oplever, at barnet med diabetes får, hvad der kan 

opleves som særlige privilegier:  “For der sidder også andre børn dernede [i klassen]...  

nogle gange der tænker de, hvorfor må han få lov til at gå 2 eller 3 gange i løbet af 

timen? ” (Interview 4). Ligeledes beskrives situationer, hvor et barn med diabetes har 

adgang til fx. mobiltelefon og søde snacks som de andre børn i klassen ikke har: “Der 

er særlige hensyn, de må have deres mobiltelefon og de må... de må mange ting, og 

jeg kom også hen med kakao til en, eller noget - et eller andet [sødt]” (Interview 3). 

Overvejelser omkring særlige privilegier til børnene, er ikke den eneste bekymring 

blandt lærere/pædagoger, da de ligeledes er opmærksomme på en evt. negativ 

påvirkning af børnenes læring og/eller sociale velbefindende grundet deres diabetes: 

“Jeg tænker i hvert fald, at de der par stykker jeg har, har da også generelt flere 

sygedage end andre. Altså der vil da være nogle ting, som smutter “ (Interview 6). 

 

5.2 Evaluering af den digitale platform Diabetes i Skolen.dk 

 
Pædagoger og lærere oplever generelt, at den digitale platform har et potentiale til at 

være et støtteredskab for lærere og pædagoger, hvor de kan indhente viden om 

diabetes hos børn. Det kan give anledning til en oplevelse af tryghed i skoletiden blandt 

lærere og pædagoger. På baggrund af de kvalitative interviews med både lærere og 

pædagoger, er der ligeledes identificeret forskellige mulige forbedringspunkter ved 

den digitale platforms nuværende form.  

I nedenstående illustration (figur 2) ses en oversigt over de positive ting platformen 

ifølge lærere og pædagoger kan bidrage med i forbindelse med håndtering af diabetes 

i skolen – afbilledet under potentialer. Under punktet mulige forbedringspunkter 

ses nogle af de opmærksomhedspunkter, som lærere og pædagoger påpeger, kunne 

indgå i en tilpasning og videreudvikling af den digitale platform.  
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Figur 2: En oversigt over den digitale platforms potentiale og forbedringsmuligheder 

 

På tværs af interviewene blev det tydeligt, at alle informanterne havde ingen/eller 

sparsomt kendskab til hjemmesiden samt brugen heraf inden interviewprocessen. 

Hvordan har du fået viden omkring denne her hjemmeside? Da jeg blev spurgt, om 

jeg ville deltage i det her interview (Interview 7).  

Så hjemmesiden er ikke blevet formelt introduceret? Nej. Vi har faktisk ikke hørt om 

den før dette interview, og at den eksisterede og at der var så meget viden derinde. 

Det er jeg glad for, at der er den viden, man kan hente. For det er jo sådan noget, de 

færreste mennesker ved noget om. Så det ville jo måske have været rart for mig, hvis 

jeg vidste, at den eksisterede inden jeg kom, så jeg lige hurtigt kunne skimme den 

igennem og så have lidt baggrundsviden om, hvad er det egentlig, jeg skal (Interview 

1). 

Det vil sige, at informanterne primært har orienteret sig på hjemmesiden forud for 

interviewet og evalueringen bygger derfor hovedsageligt på informanternes indtryk ud 

fra 2-3 besøg på hjemmesiden.  

I denne forbindelse beskriver flere, at implementering af den digitale platform kræver 

et ledelsesmæssigt fokus og identificering af den specifikke målgruppe på de enkelte 

skoler).  
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Det er først og fremmest ledelsen, som skal få blik på det. Og måske med en rød 

stjerne sige, at dem, der har en kontakt mere eller mindre med børn med diabetes, 

de skal igennem den her hjemmeside. Det tænker jeg, fordi, når så har man et obs 

på, at det er vigtigt. Jeg tror, at vi som lærere er så ansvarlige, at hvis der kommer 

det der obs ’har du et barn med diabetes i din klasse, underviser du børn med 

diabetes nogle gange om ugen, tjek denne hjemmeside’ (Interview 2). 

Men jeg tænker stadigvæk, det skal komme oppe fra. Det skal være helt fra øverste 

ledelses side, at man skal være opmærksom på, at det her kan være et problem, og 

hvilke dilemmaer, man står i. Så det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at der 

er nogle ting, men bliver nødt til at vide og følge med i, og det kan hjemmesiden 

hjælpe med (Interview 6). 

Det er positivt, at alle informanterne gerne ville have haft viden om hjemmesiden 

tidligere og vil anbefale den til en kollega.  

Vil du anbefale hjemmesiden til kollegaer? Ja, det vil jeg, for den giver jo et godt 

overblik over hvad diabetes er, på en rimelig kort måde (Interview 3).  

Hvis I fik en ny lærerkollega ind, ville I så anbefale den her hjemmeside? Ja, det  ville 

faktisk være ret godt. Hvad er det, der gør, I vil anbefale den? For mig handler det 

blandt andet om det dér med, at man kan gå ind og vælge de akutte situationer. 

Fordi det er rart at have en baggrundsviden, men dér, hvor du lige pludseligt skal stå 

og sige ’det er nu, jeg skal vide noget!’, det er de akutte situationer. Hvor du siger 

’det her barn virker helt ved siden af sig selv i dag. Det er måske nu, jeg skal være 

ret opmærksom’. Så det, at du kan gå ind og søge på de ting som fx idrætslærer, så 

det er et godt sted at gå ind (Interview 2). 

Da jeg startede med at have B, der havde jeg været inde og selv søge noget 

information om diabetes og om, hvor er det blodsukkeret skal ligge, hvad er det 

symptomerne er på det ene og det andet, så der ville det have været rigtig rart at 

have denne her hjemmeside, som samler det, du skal vide (Interview 2).  

Desuden oplevede flere, at de havde fået øget viden om diabetes via hjemmesiden, og 

at de kunne omsætte denne viden i deres dagligdag.  

Har hjemmesiden hjulpet dig til at kunne få mere viden, end du havde, inden du var 

inde på hjemmesiden? Ja, det synes jeg. Jeg kan især bruge det der om kost, fordi 

det er det, vi tit snakker om. For det kan vi ikke altid lige forstå, hvor det på 

hjemmesiden også bekræfter en i, at det er altså vigtigt at have fokus på (Interview 

4).  
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Der var noget viden på hjemmesiden, hvor jeg tænkte ’nårh ja, det har jeg gjort 

sådan og sådan og, så kan man godt lige spole tilbage og så tænke ’nårh ja, det er 

sådan, det skal gøres. Der er også sådan nogle små quiz-spørgsmål på 

hjemmesiden. De fascinerede mig rigtig meget for, de hjælper ligesom sådan, at jeg 

er sikker på, at man har indlært det rigtigt. Det fangede mig på en måde, sådan ’nårh 

okay, nu har jeg…’. Det giver også sådan lidt succesoplevelse, hvis man svarer 

rigtigt, sådan ’yes, jeg svarede rigtigt, jeg har lært noget! (Interview 1). 

Således bliver hjemmesiden også anvendt til at tjekke eget vidensniveau, hvilket blev 

oplevet som betryggende, da det gav mulighed for at få bekræftet, at man havde den 

mest nødvendige viden eller, man fik identificeret videnshuller.  

Det er fordi, når man ikke hele tiden, har det i hænderne, så kan man godt glemme 

lidt, hvordan var det nu, det var, og så synes jeg, at hjemmesiden er et fint 

opslagsværk. Og som jeg siger, det er ikke alle folk, der ved, hvad diabetes 1 er. Så 

går man lige ind og kan kigger på det, og ser hvad er det fx, der påvirker blodsukkeret 

positivt og negativt (Interview 6). 

Mens nogle af informanterne kun vil tilgå hjemmesiden en gang, så ser flere 

hjemmesiden som et redskab, som de gentagende gange vil anvende ved behov. 

Dette blev oplevet som en tidsbesparende måde at tilgå den samlede viden om 

diabetes på. 

… men også det der med, at det godt med de der forskellige punkter som fx det om 

kost. Det at man ikke skal ind og have det hele, og det er nemt og overskueligt at 

komme ind på hjemmesiden og læse lige det, man synes man har brug, det fungerer 

godt (Interview 4).  

I det efterfølgende udfoldes data i forhold til potentialerne for den digitale platform 

samt mulige forbedringspunkter.  

 

5.2.1 De oplevede potentialer ved den digitale platform 

Næsten alle informanterne oplevede strukturen under fanerne, hvor der er mulighed 

for at tilgå viden om fx. blodsukker, fysisk aktivitet, kost osv., som værende meningsfuld 

og medvirkende til at skabe stort overblik over de forskellige emner. Dette bidrog med 

muligheden for hurtigt at identificere den viden, som den enkelte informant ønskede 

sig.  

Jeg synes, at den her hjemmeside, den er genial. Fordi, for det første så er den delt 

op i trin, og det er simpelthen så relevant som noget kan være, og så bare det, at jeg 

kan hive det ud, også i forhold til forældresamarbejdet. Det der med, at jeg kan hive 

nogle forslag ud, hvad siger jeg til et forældremøde, og er der noget, jeg kan sætte 
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forældrene ind i. I har mange gode forslag. Det kan man jo bare gå ind og redigere i. 

Så der er meget god viden at hente her, som man ikke har tænkt over, men vi kan 

ikke undvære sparringen med forældrene (Interview 7).  

Ydermere oplevede de fleste af informanterne, at teksten var formuleret på en 

brugervenlig måde og dermed målrettet og på rette niveau for pædagoger og lærere.  

Der anvendes selvfølgelig nogle fagspecifikke termer, som ikke var kendte for alle på 

forhånd, men det opleves, at disse forklares fint indenfor nuværende form.  

Jeg tænker, at hjemmesiden, den er jo nem at forstå og overskuelig, og der står ikke 

alt for meget. Det er jo ingen hemmelighed, at vi har rigeligt at se til, så da jeg fik at 

vide, at jeg skulle ind og se den her, så tænkte jeg ej, nu skal jeg ind og læse 10 

sider, det har jeg ikke tid til, for jeg har møder og undervisning og alt muligt andet. 

Men jeg går selvfølgelig ind og kigger på det… og der blev jeg positivt overrasket, 

altså det der med at det var nemt, overskueligt og let at finde det, jeg skulle bruge 

(Interview 4). 

Ligeledes oplevede næsten alle, at variationen mellem tekst, illustrationer og video var 

passende, og gjorde det hele mere tilgængeligt. Især blev videoerne fremhævet som 

et godt middel til formidling, og hvor de sundhedsprofessionelle iført kitler blev opfattet 

som troværdige til at formidle budskaberne.  

Jeg synes, at det er rigtig godt, når man putter videoer ind, fordi det kan noget andet 

med tale, end vi kan med skriftsprog. Vi får en anden sammenhæng meget hurtigere. 

De der multimodaliteter, hvor man får ting ind både på skrift og i tale, og hvor du lige 

kan tage den en gang mere og videoen, der taler til dig. Det synes jeg, det er rigtig 

godt, altså, det er en god kombination (Interview 2). 

Den viden, der bliver formidlet i forhold til kost, fysisk aktivitet, hverdag med type1 

diabetes osv. bliver oplevet som brugbar og med relevans for de fleste lærere og 

pædagoger. I modsætning hertil blev viden om akutte situationer oplevet som mindre 

aktuelt og for nogle måske endda uvedkommende. 

.. men også det der med kost, det er godt med de der punkter. At man ikke skal ind 

og have det hele læse, det er nemt og overskueligt at komme ind i og læse lige det, 

man synes man har brug for nu eller brug for at få frisket op (Interview 4).  

Alle informanterne beskrev, at de i akutte situationer ville arbejde sammen med 

forældrene, og ingen havde i dette samarbejde aftalt at læren/pædagogen skulle give 

eleven glukagon ved insulinchok.   

De fleste var tilfredse med at blive informeret/orienteret om akutte situationer og 

muligheden for at give glukagon.  
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5.2.2 Mulige forbedringspunkter ved den digitale platform 

Forsiden, hvor lærere og pædagoger kan vælge det læringsniveau, som passer til 

deres rolle, opleves af alle som overskueligt og nemt at tilgå via de tre indgange til 

viden om diabetes (blå, grøn og orange). Det beskrives, at den enkelte har let ved at 

identificere, hvilken indgang der er relevant for netop ham/hende med afsæt i de 

arbejdsopgaver den enkelte har i relation til barnet med diabetes. Alle informanterne 

identificerede sig selv som hørende under det orange læringsniveau, og dermed med 

et særligt ansvar i forhold til elever med diabetes.  

…og kan du finde det på hjemmesiden, når du har brug for et nedslag? Ja, det synes 

jeg, at jeg kan. Også fordi det er jo delt overskueligt op med de der store overskrifter 

og sådan noget, så det synes jeg giver god mening i min verden (Interview 6). 

..men også det der med, at i bunden af hjemmesiden er der 3 roller, en klasselærer 

og…. Hvad var det, det hed, tit omkring eleven og kun sjældent omkring eleven. Men 

det der er ret hurtigt og nu tænker jeg, vi skal have den med ved næste teammøde, 

men det der med, at den er ret hurtig til at vise, hvor man skal læse. Alle der er 

omkring teamet ved jo nogenlunde, hvor de er i de 3 rubrikker nede i bunden 

(Interview 4).  

Her gav flere dog udtryk for, at de mente at det var urealistisk at dem, der kun 

identificerer sig selv under det blå læringsniveau, ville anvende den digitale platform. 

Dette er måske også gældende for dem, der identificerer sig under det grønne 

læringsniveau.  

Hvis du tænker, at der er en, der ser sig under det blå læringsniveau, vil 

vedkommende så gå ind og kigge på denne hjemmeside? Nej, det tror jeg faktisk 

ikke. Hvis man går ind på en hjemmeside, og har lyst til at få en viden, så er det fordi 

man har brug for den viden, så er det ikke bare kun for lige at skimme det, fordi man 

ved, der er en elev på skolen med diabetes (Interview 3). 

Der blev blandt de fleste informanter, lagt vægt på behovet for et børnespor.   

Som jeg sagde tidligere, vi har jo altså også en helt masse klassekammerater, som 

kan være interesserede, og som kan spørge interesseret, og som kan spørge ’hvad 

skal vi egentlig gøre, hvis han lige pludseligt får det rigtigt dårligt?’ eller ét eller andet. 

Så hjemmesiden kunne gøres lidt mere spiselig for børnene. I hvert fald for 

mellemtrins elever (Interview 2). 

Det skulle være sådan en video i børnehøjde. Nu kan jeg jo få den på mobilen, men 

sådan én, hvor den går ind og fortæller børn, hvad det vil sige at være diabetiker, og 
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hvad det vil sige at have en klassekammerat, der er diabetiker og så hele den her 

fysiologiske forklaring, som var så smart ovre på hospitalet, som alle børn kan forstå. 

Den kunne jeg godt have tænkt var med på hjemmesiden (Interview 7). 

Denne efterspørgsel syntes at være todelt. Nogle ønsker at anvende hjemmesiden i 

undervisningen til at understøtte det sociale for barnet med diabetes, og andre ønsker 

muligheden for at indhente pædagogisk viden om, hvordan de selv kan hjælpe 

børnene med at styrke egen handlekompetence. Mere specifikt nævnte nogle, at de 

savnede viden med særligt fokus på teenagere med diabetes eller viden gældende for 

et givent alderstrin.  

Ligeledes foreslog informanterne adskillige andre forbedringsforslag - fx. mulighed for 

oplæsning for ordblinde, relevant viden til ture ud af huset, quiz spørgsmål til test af 

egen viden samt, at hjemmesiden også er mobil venlig, da dette vil øge 

anvendeligheden i en travl hverdag.  

I forhold til design og illustrationer på hjemmesiden oplevede flere, at dette i høj grad 

taler til børn. Nogle konstaterede blot, at det minder om formidling til børn, og andre 

oplevede det som lidt nedsættende overfor lærere/pædagoger, at der tales i 

”børnesprog”.  

Der var desuden lidt delte meninger om, hvorvidt de mange aktive elementer på 

hjemmesiden er sjove eller irriterende/forstyrrende. 

 

6.0 Konklusion og perspektivering 
Det ses, at pædagoger og lærere i skolen har en praksis omkring håndtering af børn 

med diabetes 1 baseret på intern vidensdeling og overlevering af viden om diabetes 

fra person til person. Det sker, når det bliver relevant - fx. hvis et barn med diabetes 

kommer i den klasse, man er kontaktlærer/pædagog for. Barnet med diabetes og 

dennes forældre spiller en vigtig rolle for lærere og pædagoger i forhold til at skabe 

en god skolegang for barnet med diabetes, idet et samarbejdende samspil er det 

bærende element i forhold til at sikre en god og tryg skolegang for både børn og 

voksne - set fra et lærer- og pædagogperspektiv. 

Lærere og pædagoger oplever, at den digitale platform (diabetesiskolen.dk) har 

potentiale til at understøtte udvikling af kompetencer og viden i relation til at bistå børn 

med diabetes i skoletiden. Her lægges blandt andet vægt på en overskuelig og 

meningsfuld opbygning af hjemmesiden, brugen af forskellige virkemidler til 

formidling, brugervenlighed og tilpasset tekstformidling samt relevante emner.  

Mulige forbedringspunkter blev også identificeret. Disse inkluderede både muligheder 

for tilpasninger ift. forsidens opbygning, design og brug af illustrationer samt løsninger 
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som fx en læsevenlig udgave til mobil, mulighed for oplæsning for ordblinde samt brug 

af små test/quizzer til at teste eget vidensniveau. 

Under indsamling af empiri ude på skolerne blev det tydeligt, at der var en del 

overvejelser i forhold til, hvordan det bliver sikret, at der sker en udbredelse af 

kendskabet til den digitale platform diabetesiskolen.dk. Det kan derfor overvejes, om 

der med fordel kan laves en indsats rettet mod implementering og udbredelse af 

platformen i skoleregi.  
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Bilagsoversigt 

 
Bilag 1: Samtykkeerklæring brug i forbindelse med interview 

ved “tryg skolegang” 
Samtykke til brug af personoplysninger i forskningsprojektet Tryg Skolegang  

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Steno Diabetes Center xx (dataansvarlig) og 

Professionshøjskolen UCN bruger personoplysninger til Tryg Skolegang projektet. 

Projektperiode er fra 1. januar 2022 -31. december 2022: 

- Formålet med behandling af oplysningerne er at undersøge, om digitale ressourcer 

(læringsplatform) kan understøtte lærere og pædagogers viden og handlekompetence til at 

understøtte børn og unge i et trygt skoleforløb.  

- Oplysninger der behandles, er navn, e-mailadresse, ansættelsessted, stillingsbetegnelse, køn. 

- Oplysningerne behandles fortroligt af forskere tilknyttet Professionshøjskolen UCN. Hvis 

projektet opskaleres til at indbefatte et større antal børn med diabetes end i det nuværende 

projekt, vil oplysningerne kunne videregives til dette forskningsprojekt 

Jeg er orienteret om, at jeg til enhver tid kan trække dette samtykke til brug af mine 

personoplysninger tilbage. Jeg er orienteret om, at hvis jeg ønsker at trække mit samtykke 

tilbage, skal jeg kontakte:  

xx, projektleder Digital Sundhed Diabetes ved Steno Diabetes Center xx, xx 

Universitetshospital. 

Mobil: xx 

E-mail: xx 

Hvis jeg trækker mit samtykke tilbage, betyder det, at der ikke vil ske yderligere brug af mine 

personoplysninger til det formål, som er beskrevet i denne samtykkeerklæring. Det betyder, 

at personoplysninger, som er brugt i forskningsprojektet i den periode, hvor mit samtykke var 

gyldigt, fortsat kan anvendes. 

_______________________________________________________________ 
 Navn  

_______________________________________________________________  

Dato og underskrift  
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Du kan læse mere om samtykke i Datatilsynets vejledning ”Samtykke” på 

www.datatilsynet.dk.  

  

Brug af oplysninger i forbindelse med forskningsprojekter 

Du har givet samtykke til, at der må bruges oplysninger om dig i forbindelse med forskning. 

Fordi der bruges oplysninger om dig, får du nedenstående information. Informationen skal 

hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der bruges, hvad der er formålet mm. 

Formålet med brug af oplysninger om dig 

Vi bruger dine personoplysninger til sundhedsvidenskabelig forskning. Gennem dit 

informerede samtykke har du fået nærmere oplysninger om formålet med 

forskningsprojektet. 

Retsgrundlaget for brug af dine personoplysninger 

Et retsgrundlag er den eller de paragraffer i lovgivningen, som gør det lovligt at bruge 

personoplysninger.  

Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven § 7, stk. 1. 

Hvor kommer dine personoplysninger fra 

De personoplysninger, som indsamles i forbindelse med forskningsprojektet, kommer fra: 

Dig 

Kategorier af personoplysninger 

Hvis det er relevant for forskningsprojektet, kan vi bruge følgende kategorier af 

personoplysninger om dig: 

Almindelige oplysninger 

Identifikationsoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer) 

Ansættelsessted 

Stillingsbetegnelse 

Køn. 

Følsomme oplysninger 

Ingen i dette projekt 

http://www.datatilsynet.dk/


24 
 

 
 
 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger opbevares i et sikret IT-system, der lever op til lovgivning om sikker 

opbevaring af forskningsdata. Dine personoplysninger slettes 5 år efter projektets endelige 

afslutning. 

  

Ret til sletning 

Region xx er dataansvarlig for de oplysninger, som vi bruger om dig.   

Du har mulighed for at bede om at få slettet dine personoplysninger hos Steno Diabetes 

Center xx (se tidligere info. herom). 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen bruger 

dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet her: 

https://www.datatilsynet.dk/kontakt 

  

https://www.datatilsynet.dk/kontakt/
https://www.datatilsynet.dk/kontakt
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Bilag 2: Interviewguide 

 
Indledende spørgsmål 

 - Vil I præsentere jer selv og jeres arbejdsfunktion her på skolen? 

- Hvilken rolle har I ift. børn med diabetes? 

Oplevelse af DM i skolen 

- Hvordan er I organiseret på skolen omkring håndteringen af elever med diabetes? 

o Rolle og ansvar  

o Retningslinjer og procedurer 

- Hvilken viden har I om diabetes, behandling og udstyr (penne, insulin pumpe, 

censor)?  

o Før og nu efter implementering af de digitale værktøjer (hjemmesiden: 

diabetesskolen.dk og funktionen i Aula, hvor forældrene kan taste 

informationer ind om deres bares diabetes) 

- Hvad fylder på skolen omkring diabetes? 

o Tid 

o Støttetimer 

o Viden  

o Ansvar 

o Utryghed (fx ved akutte situationer, gøre noget forkert) 

Samarbejde om eleven med ny-diagnosticeret diabetes 

- Har I været med i samarbejdet omkring en elev med ny-diagnosticeret diabetes? 

- Hvordan samarbejder I om det ny-diagnosticeret barn med diabetes  

- Kender I til hvordan samarbejdet foregår? 

- Hvordan samarbejder I omkring det ny-diagnosticerede barn med diabetes? 

o Barnet 

o Forældre (som ressource/belastning) 

o Diabetes-sygeplejersker 

o Sundhedsplejerske (muligheder/begrænsninger) 

- Er der undervisning af personalet på skolen om diabetes 

- Hvis ja, hvem varetager denne undervisning af personalet på skolen om diabetes? 

- Forslag til andre måder at samarbejde på? 

Skoleaktiviteter 

- Hvordan oplever I børnenes deltagelse i skoleaktiviteterne generelt? 

o Lige vilkår som de øvrige elever? 

o Mistet tid (fx. blodsukker, insulin, spise, hvile, ringe til forældre m.m.) 

- Hvordan oplever I børnenes deltagelse ift. specifikke skoleaktiviteter? 

o Idræt 
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o Madkundskab 

o Ture 

o Eller lignende? 

- - Oplever I nogle udfordringer ift. diabetes? 

o Viden 

o Kontaktperson på skolen 

o Personale med viden om diabetes 

o Sundhedsplejerske  

o Retningslinje 

o Kommunal støttetimer (fx små elever tjekkes ofte, standby vagt, uvante 

situationer kræver sparring, stort ansvar)  

Oplevet viden og handle kompetence ift. de digitale værktøjer 

- Hvilken viden har I om projektet Tryg skolegang og de digitale værktøjer der er 

udviklet i tilknytning til projektet? 

- Kender I hjemmesiden ”Diabetes i skolen” og funktionen i Aula? 

o Hvordan oplever I dem? 

- Kender I til plakaterne, æblerne og videoerne? (introduktion til funktionen i Aula) 

o Hvordan oplever I dem? 

- Bidrager de til at øge jeres viden og handlekompetencer?  

o Udstyr 

o Måling/tolkning af blodsukker 

o Mad og fysisk aktivitet 

o Bestemmelse af insulin og insulingivning 

o Bestemmelse af glukagon og glukagongivning 

o Koordinering omkring eleven (fx vikarer, ture m.m.) 

o Observere og agere ved højt/lavt blodsukker 

o Akutte situationer 

Forslag til forbedringer/ændringer 

- Har I forslag til ændringer/forbedringer til hjemmeside og funktionen i Aula, hvor 

forældrene indtaster oplysninger om deres barns diabetes? 

o Grafik og layout 

o Formulering og handlingsanvisninger 

o Generelle kontra individuelle behov 

- Er det de rigtige virkemidler der er valgt eller kunne andre være relevante? 

o Skriftligt materiale - plakater og æbler 

o Videoerne 

o Fysisk undervisning 

o Hjemmeside 

o Funktionen i Aula, hvor forældrene indtaster oplysninger om deres barns 

diabetes? 

o Manglende forhold vi ikke har berørt? 
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Oversigt over figur, tabel og lign. 

 
 

Tabel 1: Oversigt over de demografiske data  

 

 
Interview 

nr. 

Region Stilling Køn 

(M=mand 

K=kvinde) 

Anciennitet Antal børn 

med DM1  

Klassetrin Vidensniveau* 

1 RM Pædagogisk 

assistent  

K 6 mdr.  1 0 kl.  Orange 

2 RM Lære  K 6 år 1 5 kl. Orange 

2 RM Lære K 5 år 1 5 kl. Orange 

3 RM Pædagogisk 

assistent 

K 2 år 2 1+5 kl. Orange 

3 RM Pædagog K 2 år  2 1+5 kl. Orange 

4 RN Lærer K 15 år 2 7 kl. Orange 

4 RN Lærer M 10 år 2 7 kl. Orange 

5 RN Pædagog M 2 år 1 2 kl. Orange 

6 RN Lære K 16 år 1 0 kl.  Orange 

7 RN Pædagog K 3 ½ år 2 8 kl. Orange 

7 RN Lærer K 10 år 2 8 kl. Orange 

* Vidensniveauet referer til den opdeling af vidensniveau som er afbilledet på den digitale platform 

(diabetesiskolen.dk), og afspejler dermed informantens rolle ift. barnet med diabetes.  
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Figur 1: De centrale fund med afsæt i lærer og pædagogers 

oplevelser i relation til diabetes i skolen. 

 

 

Figur 2: En oversigt over den digitale platforms potentiale og 

forbedringsmuligheder 

 

 

Forbedringsmuligheder Potentialer 

Fint niveau på 

formuleringer & tekst 

Videoer = fin 

formidlingsform 

Struktur under fanerne 

meningsfuld & overskuelig 

   Relevante emner 

 Design og 

illustrationener kan tale 

ned til målgruppen 

 Læringsniveauerne mere 

realistiske 

Oplæsnings-mulighed af tekst 

og mobil-venlig udgave 

Flere muligheder for at 

teste egen viden 

Fokus på hvordan børnenes 

handlekompetencer styrkes 

Aktive elementer 

kan være 

forstyrrende  

 Digital 

platform 


