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FORORD. 

Det at skrive et speciale er efter min mening en handling, som resulterer i et produkt, der 

kan anvendes af andre, dvs. en social handling. Anvendelsesgraden kan imidlertid 

svækkes af specialets omfang, men på det individuelle plan, skal jeg ikke undlade at 

pege på den store teoretiske indsigt, jeg har suppleret min viden på området med. 

Desuden har jeg fået et grundigt og gennemreflekteret overblik over hele det komplekse 

system, som undervisning af diabetikere udgør. Undervisning er i dette tilfælde også 

blevet et politisk krav. Der hersker ikke tvivl om, at det desuden spiller en stor rolle, at 

synet på den enkelte diabetikere er blevet mere individcentreret, og der derved er kom-

met mere fokus på den enkeltes ansvar for diabetesomsorgen.                                             

Mine første tanker, omkring undervisning af unge diabetikere, havde, som nævnt i af- 

snittet om min personlige indgang til emnet, været fokuseret på de unges netværk. 

Endvidere på den betydning dette netværk af venner og kammerater kunne få, såfremt de 

enkelte individer havde større indsigt i diabetes, og dermed bedre kunne handle i 

situationer, hvor diabetikeren kom ud for mere eller mindre uheld på grund af 

uhensigtsmæssig adfærd i forhold til sin sygdom.                                                                       

Det, som har været vanskeligheden i dette speciale var, at få de to hovedområder, den 

somatiske komplekse sygdom samt de undervisningsmæssige områder til at mødes.                                      
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   1. INDLEDNING.  

I begyndelsen af det 21. århundrede befinder vi os i et samfund med en eksplosiv ud-

bredelse af kroniske sygdomme. Sygdommen diabetes er i dag en af Danmarks mest 

betydelige og omkostningskrævende sygdomme, hvor alene behandlingen anslås at 

belaste den danske samfundsøkonomi med cirka 2,5 – 3 mia. kr. årligt (Zoffman, 1999, 

s.3). Den form for diabetes, som vokser med voldsom fart, er type 2. diabetes (for en 

nærmere beskrivelse af de to diabetesformer henviser jeg til afsnit 3.2 -3.3, hvor der bl.a. 

gøres rede for ligheder og forskelle i sygdomsbilleder samt en aldersmæssig fordeling på 

de to diabetestypers debut).                                                                                                                             

Den klassiske form for diabetes er type 1., som indehaves af ca. 25.000 mennesker i 

Danmark. Diabetes hos børn og unge er næsten uden undtagelse type 1. diabetes, hvor-

af.ca 1.700 udgør ungdomsgruppen. Danske studier har vist, at adskillige unge med 

diabetes har et gennemsnitligt blodsukker, der ligger væsentligt over det anbefalede 

(Andersen, Olesen, et al, 1999). Denne gruppe af diabetikere vokser, ligesom type 2., 

også i størrelse dog ikke i så stort et omfang. I aktuel statistik fra en af landets førende 

diabeteshospitaler, Steno Diabetes Center (hefter SDC) fremgår det endvidere, at ande-

len af unge med diagnosen, type 1. diabetes, stiger med ca.1 % om året (SDC, 2002, 

s.40). Landsdækkende undersøgelser fra Glostrup hospital viser endvidere, at unge dia-

betikere er godt orienterede, men til gengæld ikke tilstrækkeligt motiverede til nøje at 

følge behandlingsstrategierne. Det betyder, at de har svært ved at håndtere ansvaret for 

deres diabetes efter de anbefalinger, som bliver foreslået af sundhedssystemerne. Disse 

anbefalinger skulle bl.a. have til hensigt, at forhindre senkomplikationer (Mortensen, 

Olsen, et al, 1996).                                                                                                              

Den føromtalte stigning i antallet af type 2. diabetespatienter, samt det forholdsvis sti-

gende antal unge med type 1. diabetes har fået de ansvarlige politikere til at reagerer på 

ovennævnte sundhedsproblem, ved at lade Sundhedsstyrelsen fremlægge nogle retnings-

linier for amtskommunernes planlægning på området (Sundhedsstyrelsen, 1994 ). 

Hovedvægten i dette arbejde lå i en plan om, at undervisningsformen for diabetikere 

burde være systematiseret, således at undervisning i egenomsorg indgik som et af 

hovedelementerne.                                                                                                                
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I Sundhedsstyrelsens skrift ”Retningslinier for diabetesbehandling i Danmark” anbefales 

det endvidere, at undervisningen bliver systematiseret og forbedret på basis af nye pro-

cedurer (1994, s.15). Endvidere fremgår det, at det er af stor betydning, at behandlerne 

individualiserer og rådgiver, i forhold til diabetikerens alder, og endvidere lægger fokus 

på de unge med diabetes. Der skal også arbejdes imod risikoen for udvikling af senkom-

plikationer grundet dårlig reguleret diabetes, hvilket hænger sammen med det, at en kro-

nisk sygdom skal forenes med ungdomslivet.                                                                   

”… med unge i adolecensperioden er problemerne ofte store, da børnene kommer i 
identitetskriser og fornægter deres sygdom. I denne fase ses de til hyppige ambulante 
kontroller og oplysningsmøder med f.eks. 6 – 8 unge ad gangen, det kan være 
stimulerende for deres diabetes”.                                                                          

(Sundhedsstyrelsen, 1994,s.69).   

I Sundhedsstyrelsens redegørelse anbefales det tillige, at kvaliteten i diabetesomsorgen 

bør sikres ved, at type1.diabetikere tilknyttes et diabetesambulatorium, hvor et tværfag-

ligt diabetesteam, bestående af f.eks. læger, sygeplejersker, kliniske diætister mfl., vare-

tager undervisningen.                                                                                               

Behandlerne på SDC påviste betydningen af, at sygeplejersken tilbød individuel hjem-

meundervisning til de nydiagnostiserede diabetikere efter udskrivelsen. Dette var afgør-

ende for, at diabetikerne kunne omsætte den nyerhvervede viden i praksis under de vante 

forhold i hjemmet, på arbejdspladsen m.m. (Nerup, 1981,s.22).                                                                       

På SDC virker sygeplejersken blandt andet på baggrund af resultatet fra føromtalte vid-

enskabelige undersøgelse. Den undervisningsansvarlige sygeplejerske er ofte den, der 

sikrer sammenhængen i undervisningen hjemme med undervisningen i ambulatoriekon-

sultationerne og ved de i specialet senere beskrevne ”happenings”. Sygeplejersken ind-

går i et team, hvor hun dog ikke er hovedansvarlig for selve indholdet i den tilrettelagte 

undervisning, men hun er selvfølgelig ansvarlig for udførelsen af undervisningen (Bor-

rild- Kofoed, 2004). Det er derimod lægerne, som har hovedansvaret for dette indhold, 

eller for ”hvad der skal undervises i”.                                                                                 

På Odense diabetesskole som ligger på Odense Universitetshospitals Diabetesafdeling 

(herefter OUHD) fremgår sygeplejerskens betydning også, idet hun varetager undervis-
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ningen i den største del af lektionerne (Sygehus Fyn. Odense Universitetshospital. Fyns 

Amt, 2003, s.4). Hovedprincippet ifølge Amtsdiabetesudvalgets rapport fra 1997 var dog 

at:                                                                        

”Det faste undervisningspersonale skal i samarbejde med amtsdiabetessygeplejersken 
sikre ensartethed og kvalitet i undervisningsindhold, mens det lokale personale skal 
repræsentere de lokale muligheder og traditioner” (1997,s.21).     

Amtsdiabetessygeplejersken har altså en central rolle, når det gælder kvalitetssikring, 

men selve indholdet, må jeg gå ud fra, bestemmes af diabeteslægerne. Efter gennemlæs-

ning af OUHD´s udsendte materiale må jeg drage ovennævnte konklusion, men jeg går 

stærkt ud fra, at det på OUHD forholder sig som på SDC, at det er lægerne, der står med 

hovedansvaret for undervisningen, og at det er sygeplejerskerne og de øvrige i teamet, 

der er ansvarlige for selve udførslen af undervisningen.                                                                                   

Evalueringscenteret for sygehuse (ESC) udkom i 2001 med en publikation, som evalu-

erer de fra sundhedsstyrelsen givne anbefalinger vedrørende diabetesbehandlingen i 

Danmark. Rapporten viste, at mange amter ikke levede op til de udsendte anbefalinger. 

Fra ESC lød det direkte: ”Tilrettelæggelsen af undersøgelser, behandling og under-

visning af patienter med diabetes varierer stærkt mellem amterne” (ESC, 2001, s.7). 

Indenrigs – og Sundhedsministeriet fik endvidere i 2003 udformet en handlingsplan for 

diabetesbehandlingen i Danmark, hvor det blev vedtaget, at der i de kommende år skulle 

rettes fokus på undervisning af diabetespatienter. Ovenstående krav hang tydeligt sam-

men med de studier, som pegede på, at kliniske vejledninger og andet retningsgivende 

materiale for sundheds professionelle ikke altid havde indflydelse på behandlerpraksis 

(Indenrigs - og Sundhedsministeriet, 2003,s.15). Af følgende sætning fremgik også krav 

til evidensbaseret viden  

” en løbende registrering af de konkrete aktiviteter i omsorgen for diabetespatienter 
må anses som et væsentligt bidrag til løbende kvalitetssikring /udvikling af 
diabetesindsatsen.”                                                                                                          

(Indenrigs – og Sundheds-ministeriet, Handlingsplan om diabetes, 2003, s. 17).                      

På trods af denne viden blev der dog, i denne handlingsplan, ikke stillet specielle krav til 

hospitalerne om, hvilke overvejelser der lå bag, og hvordan undervisningsarbejdet skulle 
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tilrettelægges. Det vil sandsynligvis medvirke til forskellige måder at udføre lovpligtig 

undervisning på.                                                                                                                          

Jeg kan sammenfattende konstatere, at samfundets interesser i at regulere den enkelte 

persons håndtering af kronisk sygdom (her: diabetes) påvirker sygeplejefaget og den en-

kelte undervisende sygeplejerske. Derfor finder jeg det interessant, at gå i dybden med 

en undersøgelse af den undervisning, som hospitalerne i dag tilbyder unge diabetikere.                                 

Som omtalt er det påvist, at unge, med diabetes type 1., er godt orienterede om rigtig 

diabetesadfærd, idet de modtager og tilegner sig viden om diabetes, men til gengæld er 

de ikke motiverede til at handle på de anbefalinger, som der bliver undervist i.                             

Jeg undrer mig derfor over, hvad der skal til, hos den undervisende diabetessygeplejer-

ske, for at undervisningen af unge med type 1. diabetes skal lykkes. Med lykkes mener 

jeg, at motivere til meningsfyldte anbefalinger og derved medvirke til god diabetisk re-

gulering. Måske er det den umiddelbare konsekvens af forkert diabetesadfærd, som man-

gler, eller sagt med andre mere bombastiske ord ”straffen kommer først flere år efter den 

længerevarende forkerte diabetesadfærd”. Er dette således svaret på spørgsmålet om, 

hvorfor anbefalingerne i diabetesundervisningen ikke giver mening ”her og nu ”? Eller 

er problemet mere komplekst?                                                                                             

For at finde det endelige svar på hvordan den optimale undervisning af unge med type 1. 

diabetes skal planlægges og tilrettelægges, vil jeg indlede mit speciale med at give læse-

ren en forståelse for min personlige tilgang til emnet, samt give en beskrivelse af syg-

dommen Diabetes mellitus ud fra en overvejende metabolisk vinkel. Man kunne også 

stille spørgsmålet: Hvad er det egentlig for en sygdom jeg henviser til?  

2.    MIN PERSONLIGE TILGANG TIL EMNET.    

Min personlige tilgang til emnet skal ses i lyset af, at jeg i ca.10 år har arbejdet med un-

ge (og ældre) diabetikere på henholdsvis Rigshospitalets nyretransplantationsafdeling og 

Rigshospitalets endokrinologiske afdeling. Fra at have arbejdet i et relativt lille speciale 

kom jeg i 1998 til at arbejde i et ambulatorium, hvor jeg dagligt skulle undervise 20 til 

40 patienter. Det store flertal havde insulinkrævende diabetes, og det var derfor, jeg 

valgte at koncentrere mig om denne type diabetes og ikke på behandlingen og undervis-

ningen af mennesker med type 2 diabetes.                                                                                             
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Under mit arbejde som diabetessygeplejerske har jeg ikke altid fundet genklang for en 

struktureret og systematiseret undervisning. Mange gange har jeg oplevet, at de unge 

kom til at grine af det, som blev sagt om f.eks. risikoen for at udvikle senkomplikationer, 

hvis de valgte en forkert livsstil. Undervisningen kunne f.eks. omhandle situationer, hvor 

det skulle tilstræbes, at stimulere de unge til at tænke før de handlede. Derved skulle de 

komme til at overveje konsekvensen af deres valg i forhold til risikoen for udvikling af 

senkomplikationer. De unge responderede med præg af ”det sker ikke for mig” – attitu-

den”. Som sygeplejerske og underviser overvejede jeg adskillige gange, hvordan jeg i 

min dialog kunne medvirke til, at undervisningen gav mening for den unge diabetiker. 

Jeg havde arbejdet med den hypotese, at hvis der til undervisning af unge diabetikere, 

var en gruppe venner og evt. en kæreste til stede sammen med den enkelte unge, ville 

hele gruppens viden om diabetes blive større, og netværket ville også være en støtte for 

diabetikeren (og dermed også en støtte for den enkelte behandler).                                            

Det er min klare erfaring, at unge har størst gehør for normer og holdninger, som bliver 

formidlet i netværket. Forældre og hospitalsautoriteter talte for døve øren. Min hypotese 

fik jeg på et senere tidspunkt lejlighed til at afprøve, idet en af mine unge naboer, som 

havde haft diabetes i ca. 6 år, spurgte, om jeg ikke havde lyst til at fortælle ham selv, 

hans kæreste samt hans nærmeste venner om, hvad de skulle gøre, hvis han, efter en 

druktur, ikke ville vågne op. Jeg gav et positivt svar tilbage, og på selve aftenen, hvor i 

alt 9 unge samledes i hans hjem, endte hele seancen med en sand regn af spørgsmål om 

livet og de begrænsninger, som dette liv med diabetes indebar.                                       

Grunden, til at jeg valgte denne undervisningsform, var at jeg, via min erfaring som 

diabetessygeplejerske, adskillige gange fandt at selve oplevelsen af, at vedkommende 

havde diabetes, først blev ”virkelig”, når der under samtalen blev plads til fortællinger 

fra vedkommendes hverdag. Fortællingerne havde selvfølgelig fokus på forhold, som de 

unge oplevede som vigtige, og som gav mening i de unges liv. Fortællingerne blev end-

videre sat i forhold til aftenens tema. Der blev diskuteret betydningen af konkrete hand-

lingsstrategier i forhold til diabetes og de sociale omgivelser.                                                                          

Resultatet af undervisningsseancen var bl.a., at diabetikerens kæreste fulgte med til næs-

te ambulatoriebesøg. Dette tolkede jeg umiddelbart som et positivt udslag af min såkald-

te ustrukturerede undervisning af en ung diabetiker og hans netværk. Undervisningen af 
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den unge diabetiker, sammen med gruppen af venner, bidrog tydeligt til en vis form for 

trivsel og samhørighed, som gav sig til kende ved en almen åbenhed omkring sygdom-

men. Vel vidende at denne seance ikke på nogen måde er repræsentativ for undervisning 

af unge diabetikere, har oplevelsen yderligere styrket min lyst til at undersøge emnet 

nærmere. 

3.  GENERELT OM DIABETES MELLITUS.  

Da opgaven skal handle om unge mennesker med type 1. diabetes, finder jeg det væsent-

ligt at give en almen orientering om sygdommen diabetes, og derved give en indgang til 

sygdommen og de problemer, der har indflydelse på den enkelte diabetikers regulering. 

3.1. Historien                                                                                                                              

Den første virkelige beskrivelse af sygdommen skyldes den græske læge Aretæus, der 

levede år 30 – 90 efter Hippokrates (kendt som grundlæggeren af lægevidenskaben). 

Aretæus skildrede alle sygdommens karakteristiske symptomer og gav den navnet dia-

betes, der hentyder til den store urinmængde, som diabetespatienterne havde. Der skulle 

imidlertid gå mange år, før det lykkedes læge sir Frederik G. Banting at isolere behand-

lingspræparatet insulin, som i 1922 blev givet til den første patient.                                    

I Danmark startede Niels Steensen Diabeteshospital i 1932 sin virksomhed, og kom i høj 

grad til at præge både forskning i - og behandling af diabetikere.                                                                    

Unge som i 40erne blev behandlet på Niels Steensen Hospital (som i 1990 blev fusione-

ret med Hvidøre Hospital under navnet Steno Diabetes Center), blev henvist til litteratur 

såsom ”Sukkersygebogen ” af dr. Niels B. Krarup, 1944. Retningslinierne i denne bog 

var særdeles enkle, for som det blev påpeget, måtte den unge diabetiker først og frem-

mest ikke blive betragtet som invalid af omverden. De unge skulle endvidere oplæres til 

selv, at sætte en ære i at overholde deres diæt.                                                                                                  

Hvis der opstod problemer i behandlingshenseende, havde forældrene skylden for dårlig 

opdragelse. Om fremtiden så man, fra hospitalets side, helst, at den unge diabetiker kom 

til at leve et regelmæssigt og stille liv. I årenes løb har diabetesbehandlingen skiftet ka-
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rakter. Fra at have været en stiv og konservativ behandlingsform, har en meget mere 

individuel og flexibel form fundet indpas i behandlingen.  

3.2. Type 1. diabetes (IDDM).   

Diabetes mellitus bliver i faglitteratur og diverse pjecer, fra landets hospitaler, generelt 

betragtet ud fra sygdommens stofskiftemæssige (metaboliske) processer, idet diabetes 

betegnes som en tilstand med forhøjet koncentration af blodglucose, hvor organismen, i 

forhold til dens behov, producerer for lidt insulin. Hos en ikke diabetiker reguleres blod-

glucosekoncentrationen af hormonerne insulin, glukagon, adrenalin, noradrenalin og 

cortisol (dette sker indenfor intervallet 3-6 mmol /ml blod). Disse stoffer virker på for-

skellig måde, men effekten er en stigning eller sænkning i blodglucosekoncentrationen. 

Diabetes Type 1. (tidligere IDDM, efter det engelske Insulin dependent diabetes 

mellitus) findes i dag, som nævnt i forordet, hos 0,9 -1 % af den danske befolkning, og 

kendetegnes ved, at personen får konstateret diabetes under akutte forhold. Vi ved i dag, 

at udviklingen af type 1. diabetes ikke skyldes en forkert livsstil, men til gengæld er re-

sultat af en vekselvirkning mellem genetisk disposition, miljøfaktorer og kemiske for-

bindelser (Medicinsk kompendium Bind 2, 1999.s. 2378-2396, 2408-2419). 

Sygdommens symptomer viser sig ved, at personen har store diureser (store mængder 

vandladning), og derfor bliver unormalt tørstig samt taber sig unormalt i vægt. Personen 

bliver hurtig træt grundet det høje blodsukker. Blodsukkeret stiger, fordi individets pan-

creas (bugspytkirtel) ikke længere har kapacitet til at producere hormonet insulin. Er in-

sulin ikke tilstede i blodet, vil det ende med en forøgelse af blodglucosekoncentrationen.                              

De akutte symptomer bliver således insulinføling, hvilket kan opstå når blodsukkeret fal-

der under det normale niveau (3 mmol /l). Det modsatte akutte symptom er ketoacidose.  

Ketoacidose opstår, hvis blodsukkeret gennem længere tid har været utilfredsstillende 

højt, hvilket medvirker til, at personens fedtstofskifte er med til at fraspalte et co-enzym 

(hvilket indgår som nedbrydningstrin af de fede syrer) og derved frigøre acet-eddikesyre, 

som igen omdannes til acetone. Denne tilstand kaldes ketose. Dannelsen af acet-eddike-

syre foregår i leveren og diffunderer derfra til blodet, hvorved tilstanden ketose opstår.                                 

Hvis mængden af ketonstoffer bliver så stor, at blodets puffersystem (HCO3-) udtøm-

mes, bliver blodets ph- værdi ændret til sur tilstand, dette kaldes acidose. Denne tilstand 
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kræver øjeblikkelig behandling med rigelige insulindoser, da der ellers optræder en 

koma-tilstand med døden til følge. Før insulinets opdagelse døde alle diabetikere af 

acidose.  

3.3. Type 2. diabetes (NIDDM).  

Type 2.diabetes rammer oftest midaldrende overvægtige personer, og er i høj grad 

resultatet af en livsstil, hvor der er en klar sammenhæng mellem overvægt og fysisk 

inaktivitet. Dette resulterer i, at der bliver tale om en nedsat insulinproduktion. Der er i 

dag ca. 200.000-250.000 diagnosticerede personer med type 2. diabetes (tidligere 

NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus) i Danmark.                                                        

Denne statistik afslører dog ikke hele sandheden. Sundhedsstyrelsen påpeger at disse tal 

blot er en del af det reelle problem, idet mange personer går rundt med en uopdaget dia-

betes type 2 (Sundhedsstyrelsen, type 2. - diabetes, 2003; 5 (1) ). Behandlingen fokuse-

rer på rådgivning om livsstilsomlægning, hvor kost og motion er grundlæggende ele-

menter, og endvidere medicinske indsatser (tabletter og i visse tilfælde også i kombina-

tionsbehandling med insulin) som fremmer den enkelte persons produktion af insulin. 

Vigtigheden af undervisning, som omhandler vejledning, til at kunne forandre livsstil, få 

den rigtige diæt og motion, træder derfor stærkt i forgrunden i forbindelse med opnåelse 

af stabile, optimale blodglucoseværdier.                                                                            

Undervisningen af personer med type 2. diabetes har imidlertid ikke vist sig at give 

resultater på diabetiske senkomplikationer (Type 2 – diabetes, Sundhedsstyrelsen, 2003; 

5 (1), s. 35, s.177 ). Idet adskillige personer kan være symptomfrie igennem en længere 

årrække, sker det ofte, at de først diagnosticeres med type 2. diabetes efter et par år, hvil-

ket får den konsekvens, at de ved diagnosetidspunktet allerede har nået at udvikle diabe-

tesrelaterede senkomplikationer (Diabetes – type 2, Sundhedsstyrelsen, 2003;5(1) s. 258) 

Det var således kort fortalt de vigtigste elementer vedrørende type 2. diabetes, hvilket 

atter fører os tilbage til type 1. diabetes og behandlingen heraf. 
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3.4.  Generelle retningslinier i behandling af type 1. diabetes. 

Diabetes er i dag en tilstand, hvor mennesket vil kunne opleves at være både frisk og syg 

samtidigt. Det er nemlig ikke tydeligt at se, at vedkommende har diabetes (Hazelton, 

2003, s.200-201). I behandlingen træder de tre hovedpunkter: diæt, motion og insulin-

dosering i forgrunden som forklaring på det gode behandlingsresultat. Behandlerne læg-

ger endvidere vægt på, at diabetes ikke skal forstås som en livsbegrænsende sygdom.  

Det ses tydeligt i behandlernes holdning til planlægning af kosten for diabetikere. Derfor 

lægges der vægt på at undervise i, og behandle akutte samt langsigtede diabetesrelatere-

de komplikationer. Diabetes skal nemlig indvirke mindst muligt på vedkommendes virke 

i hverdagen (SDC, 2002, s.15). Insulindosering er en anden del i dagens diabetesbehand-

ling.                                                                                                                                                                   

Den medicinske behandling, af personer med type 1. diabetes, kan omhandle 3-4 daglige 

insulininjektioner subkutant, oftest i maveskindet eller i låret. I Danmark bruger 9 ud af 

10 personer i dag insulin i engangssystem; pennen NovoLet. Insulininjektioner med en-

gangspennen betyder at den enkelte diabetiker i dag kan jonglere med insulindosis af-

hængig af kost, motion og almentilstand.  

4. AFGRÆNSNING AF PROBLEMOMRÅDE.  

Sundhedsstyrelsens redegørelse fremhæver, at det overordnede mål for diabetesbe-

handling tager udgangspunkt i en behandling, hvor undervisningen skal sikre, at dia-

betikeren får livskvalitet og normal livslængde. Med andre ord svarer dette til, at de unge 

diabetikere skal kunne deltage på lige fod med deres unge jævnaldrende i samfundets 

dagligdag, selvom der i en velreguleret diabetes indgår en del behandlingsstrategier så-

som kostvejledning, motion, blodglucosemålinger og insulindoseringer (herunder injek-

tionsteknik) osv. Det er undervisning i disse kategorier, og især undervisningen i at have 

en kronisk sygdom, som skal medleves resten af livet. Oven i købet en lidelse som ikke 

er synlig for de omgivelser der, for mig at se, er en meget vigtig del af den samlede be-

handlingsplan. Foruden at det er min egen erfaring, har jeg ydermere fået sagen bekræf-

tet gennem statistik fra Steno Diabetes Center (herefter SDC) og ved at tale med overlæ-

ge og professor Jørgen Nerup (herefter J.N) og diabetessygeplejerske Hanne Vesterdal 
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Jørgensen (herefter H.V.J) (jf. bilag nr.1). Det fremkommer således, at den opbakning, 

fra de unges side, der tidligere har været af undervisningen, er faldende. Dette faktum 

forekommer i afdelingssygeplejerske Hanne Charlotte Andersens registrering af frem-

mødet i undervisningsambulatoriet (Andersen, bilag nr. 4,19/2 2003, bilag nr. 5, 22/10 

2004). Jeg har tænkt over, hvad der kunne ligge bag denne nedgang i fremmødet til un-

dervisningen. Jeg har derfor valgt at se på selve undervisningsforløbene og observeret en 

enkel undervisningsseance, en såkaldt ”happening ”(jf. definition afsnit 12.1) på SDC. 

Jeg har ligeledes set på de nedskrevne retningslinier for undervisning, der gælder på hen-

holdsvis SDC samt på Odense Universitets Hospitals Diabetes skole (herefter OUHD). 

For at få et afgrænset analyseredskab har jeg valgt at koncentrere mig om de overvejel-

ser, der kunne tænkes at ligge bag tilrettelæggelsen af undervisningsformerne på de to 

hospitaler. Det er nemlig således, at der ikke foreligger nogen overvejelser på skrift fra 

de to hospitalers side.                                                                                                         

Et samlet begreb for de overvejelser der ligger til grund for et undervisningsforløb er: 

Didaktiske overvejelser. Det drejer sig f.eks. om hvordan de underviste organiseres, 

deres baggrunde (læringsmæssigt, socialt samt hvilket køn de repræsenterer), deres syg-

domshistorie, hvor længe de har haft sygdommen, og jeg kunne blive ved at opremse 

områder, jeg som underviser burde tage hensyn til i min tilrettelæggelse af undervisning. 

Sagt med få ord og komprimeret endnu engang, de didaktiske overvejelser må være gen-

nemtænkt for at undgå dårlige undervisningsforløb. Min opgave vil herefter koncentrere 

sig om undervisning af unge diabetikere. 

    5. PROBLEMFORMULERING.  

Mit udgangspunkt er et politisk initiativ i form af Sundhedsministeriets Handlingsplan 

for diabetesbehandling i Danmark 2003. Det centrale krav i denne handlingsplan er 

dekretet om undervisning i egenomsorg (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2003, s.6). 

Problemformuleringen bliver således:    

Hvilke didaktiske overvejelser bør den undervisende sygeplejerske gøre sig i forbin-

delse med undervisning af unge diabetikere med type 1 diabetes, når undervisning er 

en del af den samlede behandlingsplan?  
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6. FORMÅL.  

Undervisning af diabetikere er i dag politisk vedtaget som en del af den ordinære dia-

betesbehandling. Formålet med specialet er, at redegøre og beskrive hvordan forståel-

sesrammen, for undervisning af unge med type 1. diabetes på SDC og OUHD, er i dag. 

Endvidere ligger der i formålsformuleringen et ønske om at opstille didaktiske overve-

jelser (rammer) for, hvordan en sådan undervisning bliver udført. Jeg har derfor valgt 

litteraturstudier som min hovedreference.     

7. METODE SAMT EN NÆRMERE REDEGØRELSE FOR KAPITLERNES 

SAMMENHÆNG.  

Opgavens metode er kort sagt vejen fra problemformuleringens spørgsmål til svaret her-

på i opgavens konklusion. Begrebet metode kan oversættes med fremgangsmåde, dvs.en 

beskrivelse af, hvordan jeg har tænkt sig eller rent faktisk, hvordan jeg er kommet fra 

problemformuleringen til konklusionens svar. I dette tilfælde er det vigtigt at skelne mel-

lem fagets metode og den konkrete metode, der er brugt i denne opgave. Vi taler altså 

om en opgaverelateret metode. Vi kan her skelne mellem en empirisk – og en teoretisk 

opgave, hvor der er tale om to forskellige måder at angribe disse opgaver metodisk på. 

Metoden skal være entydig, da man ellers kommer ud for en sådan metodisk og erken-

delsesmæssig sammenblanding, at de svar, der kan udledes af en empirisk undersøgelse, 

ikke bliver svar på de / det spørgsmål, som er formuleret i den specifikke opgaves pro-

blemformulering. Hvis jeg skriver en opgave på baggrund af en empirisk undersøgelse, 

benytter jeg et induktivt princip, hvor de generelle synspunkter tager udgangspunkt i de 

specifikt indsamlede data.                                                                                                           

Denne opgave er en teoretisk opgave, hvor der tages udgangspunkt i bevidst udvalgte 

teorier, som netop har til hensigt, at understrege, og selvfølgelig besvare, de spørgsmål 

jeg formulerer i min problemformulering. Jeg bruger altså teorierne til at analysere mig 

frem til svar på spørgsmålene. Princippet, for en sådan teoretisk opgavetype, er deduk-

tivt, dvs. vi går fra et generelt - til et specifikt perspektiv. Teorierne skal be - eller af-

kræfte de givne data.                                                                                                                       
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Som det fremgår af speciales tema (undervisning som en del af en samlet diabetesbe-

handlingsplan), er der adskillige enkeltfaktorer, som bør beskrives med lige stor vægt. 

Dette ville dog være en uoverkommelig opgave, og måske også trættende i længden. Jeg 

har derfor valgt at ordne og opbygge specialet efter traditionel disponering af universi-

tetsopgaver.                                                                                                             

Specialet starter indledningsvis med et generelt billede af sygdommen diabetes, dens ud-

bredelse og tyngde i dagens samfund. Dette afsnit skal være med til at danne specialets 

udgangspunkt ved kort at præsentere de forhold, som gør sig gældende i dagens behand-

ling af unge med diabetes.                                                                                           

Afsnit 2. består af en præsentation af mine personlige oplevelser og idéer omkring un-

dervisning af unge med type 1. diabetes. Dette forhold er som før nævnt det direkte inci-

tament til dette speciale.                                                                                                   

For at få et svar på hvad det i det hele taget er for en sygdom, jeg taler om, følger afsnit 

3., som beskriver de forskellige former for diabetes. I afsnit 3.4 afrundes med de gene-

relle retningslinier for behandling af mennesker med type 1. diabetes.                        

Inden jeg formulerer selve problemet, som gøres til omdrejningspunktet i specialet, har 

jeg i afsnit 4. valgt at afgrænse specialets tema til at handle om diabetesundervisningen 

af unge diabetikere og de overvejelser af didaktisk art, der nødvendigvis må foretages i 

forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. Specialets overordnede metode bliver 

da at gennemføre en analyse af et litteraturstudium med henblik på at konstruere og 

videregive (til de aktuelle ”diabetesundervisningsansvarlige”) en for mig at se brugbar 

didaktisk model, som antages at have betydning for en undervisning af unge type 1. 

diabetikere.                                                                                                                     

Som skrevet i afsnit 6. er formålet med specialet derfor at informere de aktuelle under-

visere på landets diabeteshospitaler om, at den effektiviserede undervisning ikke er i 

overensstemmelse med selve dagliglivet som ung diabetiker.                                        

For at få den medicinske - og pædagogiske tankeverden til at mødes i et fornuftigt kon-

cept, har jeg brugt didaktikken som bindemiddel. Det næste hovedafsnit, afsnit 8. hand-

ler således om de didaktiske overvejelser, som den specifikke underviser bør foretage, 

inden en egentlig undervisningsseance sættes i gang. Foruden en mere generel historisk 

gennemgang af selve didaktikbegrebet, hvor jeg antyder, at al didaktik har et videnska-
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beligt pædagogisk udgangspunkt, ser jeg i afsnit 8.1 og 8.2 på valget mellem brede og/ 

eller smalle didaktikbegreber. Jeg ender med et forsøg på at konstruere en bæredygtig 

didaktikmodel; som i afsnit 9 danner analysegrundlag for undervisningen af unge.                                        

Valg af didaktikken som omdrejningspunkt kræver, dels at begrebet defineres og place-

res i et pædagogisk virksomhedsperspektiv, hvilket gøres i afsnit 8. Til fremstilling af 

didaktiske begreber har jeg således valgt at se på den norske professor i pædagogik 

Trond Ålviks grundlæggende pædagogiske overvejelser i forbindelse med undervisning 

og dels de to norske pædagogikundervisere Bjarne Bjørndal og Sigmund Liebergs rela-

tionsmodel, som afspejler de brede didaktiske overvejelser i forbindelse med undervis-

ning. Disse materialer har således til hensigt at fungere som baggrund for udarbejdelsen 

af et nyt konkret analyseredskab, en didaktisk model. Idet specialet fokuserer på temaet: 

Undervisning som en del af den totale behandling af unge diabetikere er det et bevidst 

valg, i de følgende afsnits analysedele, kun at berøre de didaktiske overvejelser i forbin-

delse med undervisning om det gode diabetikerliv til unge med type 1. diabetes. 

Problemformuleringens spørgsmål til specialets tekst kræver endvidere, at målgruppen 

beskrives ud fra teoretiske vinkler. Med henblik på en nærmere afklaring af hvad der 

indgår i karakteristikken af de unge, følger derfor afsnit 9., hvor jeg har valgt at bruge 

den tyske professor i sociologi og pædagogik, Thomas Ziehe. Dette valg har jeg truffet, 

fordi Ziehe er den, som tydeligst beskriver denne specifikke målgruppe, og fordi han 

placerer de unge i relief til samfundsudviklingen.                                                           

For at få svar på hvilke konsekvenser det får for de unge diabetikere, har jeg i afsnit 10. 

valgt at bruge sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Bibi Hølge Hazelton. Hun har i sin ph.d. 

afhandling foretaget interviews med unge diabetikere med henblik på at give indsigt i 

det at være ung og have diabetes. Netop for at få et billede af de unge diabetikere finder 

jeg det yderst relevant, at skitsere de forskelle der ligger i det at være ung generelt og i 

det at være ung diabetiker. For at få denne forskel tydeligt markeret har jeg skematisk 

forsøgt at skitsere nogle hovedpunkter om ungdommen, som både Ziehe og Hazelton 

trækker frem som værende karakteristiske for unge. Det vil senere i opgaven vise sig, at 

bl.a. den forskel der er mellem den almene – og den diabetiske unge får alvorlige konse-

kvenser for undervisningen i det gode diabetikerliv.                                                                                        
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Det som, i forbindelse med problemformuleringen, bliver væsentligt at se på er, hvad der 

er nedskrevet om det at undervise unge diabetikere. Søgningerne blev begrænset til at 

omfatte specifik litteratur fra de, i Danmark, specialiserede institutioner SDC og OUHD. 

Formålet med at se på undervisningsmateriale fra netop disse to institutioner er, at der 

umiddelbart foreligger en stor forskel i de pædagogiske metoder, som ligger til grund 

for, hvordan undervisningen bliver tilrettelagt. Jeg finder således artikler, som beskriver 

de erfaringer, det kliniske personale har med undervisningen af unge på SDC. Artiklerne 

indeholder dog ikke beskrivelser, der henviser til hvilke teoretiske overvejelser, der har 

været anvendt. Denne mangel gør muligheden, for at udføre en tekstanalyse af undervis-

ningen på SDC, svær. Da undervisningsformen på SDC adskiller sig markant fra den 

form, der udøves på OUHD, ser jeg en mulighed for uddybelse ved at kontakte de under-

visningsansvarlige på SDC.  Det drejer sig om chefsygeplejerske, cand.cur., Lis Borrild, 

den undervisningsansvarlige i ungdomsafdelingen, sygeplejerske Hanne Vesterdal Jør-

gensen og den hovedansvarlige professor og overlæge Jørn Nerup. Jeg foretog et inter-

view med dem for at få en mere dybtgående begrundelse for de pædagogiske overvej-

elser i forbindelse med undervisning af unge diabetikere. Det skal indskydes, at de inter-

viewede personer blev udvalgt, fordi de har flere års erfaring med behandling og under-

visning af unge diabetikere, samt at de stadig er virksomme i ungdomsambulatoriet på 

SDC.                                                                                                                                                                  

For mig var det en fordel at afdække undervisningen så tæt på observationsfeltet som 

muligt. Fokus var her orienteret mod en afklaring af undervisningens didaktiske forud-

sætninger samt sammenhængen mellem de nedskrevne undervisningsvisioner og den 

reelle undervisningspraksis. Resultatet af denne observation er placeret i afsnit 12.1., og 

referatet af interviewet foreligger som bilag nr. 1.                                                               

I afsnit 13. beskrives undervisningen, som den foregår på Odense diabetesskole. Jeg 

vælger her at bruge sygeplejersken Bibi Hølge Hazeltons ph.d. afhandling og Fyns 

Amtsdiabetesudvalgs rapport samt afslutningsvis de projektbeskrivelser, som omhandler 

evalueringen af undervisningen. Materialet var tilstrækkeligt dækkende til, at jeg kunne 

nøjes med en tekstanalyse.                                                                                                                         
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Kapitel 14. er et sammenfattende afsnit om undervisningen på SDC og OUHD.                                             

I afsnit 15. foretages en opsamling af specialets hovedafsnit, og med dette udgangspunkt 

følger de principper, som jeg mener, bør gøre sig gældende, for at undervisningen af 

unge med type 1 diabetes skal fungere optimalt.  Specialet afrundes i afsnit 16. med en 

konklusion på problemstillingen om de påståede manglende didaktiske overvejelser i 

forbindelsen med undervisningen af unge type 1 diabetikere. Til sidst placerer jeg et 

perspektiv på de fremtidsudsigter, jeg mener, vil komme til at præge hele konceptet om 

undervisning af unge diabetikere. Et perspektiv som for mig kan se lovende ud, i og med 

der afprøves flere modeller på undervisningen. Tanken om etablering af 10 klasseskoler 

for diabetikere kan være god, men den reelle effekt af en sådan undervisning vil for mig 

at se stadig være en gruppeundervisningsform. Derudover vil der ske en øgning i stigma-

tiseringen af de kronisk syge diabetiske unge. Det gode er dog, at der kommer en anden 

faggruppe (nemlig lærere) ind i den praktiske undervisning, en faggruppe som på papiret 

skulle være uddannet til at tænke didaktisk. 

    8. FORUDSÆTNINGER FOR PÆDAGOGISK VIRKSOMHED. 

Både i problemformuleringen og i selve formålet med opgave er begrebet didaktik om-

drejningspunkt. I det følgende vil jeg præcisere og, i det hele taget, prøve at beskrive 

dette didaktikbegreb således, at det definitorisk fremstår entydigt for læseren af dette 

speciale.                                                                                                                                                             

Med udgangspunkt i den norske professor i pædagogik Trond Ålviks undervisningslære 

fra 1974 ønsker jeg, at give et billede af hvor komplekst selve begrebet didaktik er. Op- 

rindelsen til ordet didaktik er det græske ”didáskein”, der havde en meget bred betyd-

ning og omfattede både læring og undervisning. Efter at have været anvendt i den græs-

ke oldtid træffes begrebet først for alvor igen i pædagogikken i det 17. århundrede hos 

bl.a. Commenius (Didactica magna). Her optræder didaktik i en bred betydning som 

undervisningslære. Fra 70.erne og fremefter kritiseredes didaktikken for at være snæver 

og forenklet. Kritikken gik bl.a. på, at det rigtigt nok var politikernes opgave at lave de 

overordnede mål for undervisningen, men til gengæld mente pædagogiske forskere, at 

det var undervisernes og elevernes fælles opgave at tilrettelægge undervisningens ind-

hold.                                                                                                                                           
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Der skelnes mellem to betydninger af ordet:                                                                                         

1) Didaktik som identisk med undervisningslære. Den brede betydning.                            

2) Didaktik som læren om undervisningens mål og indhold. Den smalle betydning.     

Der kan da tales om didaktik i en bredere og i en smallere betydning (Klafki, 1972, 

s.72).                                                                                                                                 

Allerede i 1974 skriver mag. art og ph.d. i pædagogik Per Fibæk Laursen om ”under-

visningsteknologi” og ” Bildungs teori” som en slags yderpunkter, indenfor hvilke en-

hver didaktisk teori kan placeres. Det grundliggende syn i ”undervisningsteknologien” 

er, at man betragter hele uddannelsen som et åbent system dvs., at uddannelse står i visse 

relationer til det omgivende samfund og modtager visse krav og ressourcer. Disse krav 

og ressourcer omsættes i uddannelsesmål og i en vis undervisning, som giver specifikke 

resultater. Disse resultater sammenlignes med uddannelsesmålet, og denne sammenlig-

ning skal være styrende for resultatets videre forløb: Vi taler her om målstyring.                                           

Per Fibæk Laursen skriver i en artikel i T. Ålviks Undervisningslære:” Når man skal 

kunne måle, om et givent mål bliver nået, er det nødvendigt, at målet formuleres således, 

at denne måling faktisk lader sig foretage” ((Laursen: Om undervisningslære som 

videnskabelig disciplin”) I: Ålvik, 1974, s.33).                                                                         

Målet må derfor være formuleret i adfærdstermer, fordi kun adfærd lader sig objektivt 

konstatere. Ligeledes må de forskellige delmål være klassificerede efter nogle bestemte 

regler. Til denne delmålsklassificering anvendes nogle bestemte taksonomier, hvoraf 

Blooms taksonomi for kognitive mål er den mest velkendte. Der hersker ingen tvivl om 

det rent skematiske i denne måde at tænke didaktik på, og de begrænsninger dette giver. 

P, F. L. gør sig da også tanker om dette didaktikbegreb, idet han i førnævnt artikel 

skriver: 

”Disse (undervisningsteknologiens forudsætninger (mit eget indskud)) er ikke i denne 
form udtrykt hos nogle af undervisningsteknologerne; det synes at være et karakteris-
tisk træk ved disse, at de ikke reflekterer over deres forudsætninger”                                     

(Ålvik, 1974, s.37).                                                                                                           

Modpolen til undervisningsteknologien, indenfor didaktisk tænkning, er den tyske 

Bildungsteori. Teorien blev, indenfor det snævre didaktiske begrebsområde, repræ-



 21

senteret af den tyske professor i pædagogik W. Klafki, som efter mere end 30 år i rime-

lig tavshed atter er kommet i søgelyset, idet kravene om større faglighed indenfor alle 

uddannelsesområder, fra folkeskolen til universiteterne, er blevet centrale diskussions-

emner i undervisningsdebatten. At Klafki atter har fået aktualitet skyldes, at hans didak-

tiske forudsætninger sætter fokus på undervisningens indhold. Det specielle ved indhold 

og faglighed er, at den kan iagttages, beskrives og evalueres. Således bliver der fokuseret 

på: ”Hvad skal der undervises i? ” Ved synliggørelsen af det indholdsbestemte og den 

fagafgrænsede kvalitet opnår de undervisningsansvarlige, at omgivelserne også bliver i 

stand til at føre kontrol med, om undervisningen lever op til de stillede mål. Når teorien 

betegnes Bildungsteori, er det fordi begrebet Bildung, eller på dansk: Dannelse, betrag-

tes som grundlaget for didaktikken og hele den pædagogiske tænkning. Heraf følger, at 

det vigtigste problem for teorien bliver, at nå til klarhed over hvilken undervisning der 

fører til elevens dannelse. Først og fremmest tænkes der som sagt på undervisningens 

indhold altså ”stoffet”. Det er en ægte didaktisk (pædagogisk) opgave, at bestemme un-

dervisningens indhold. Det er ikke noget, der entydigt kan bestemmes, hverken af ”sam-

fundets krav”, eller af de videnskabsfag der danner basis for skolefagene. P.F.L. skriver i 

sin artikel: ”Som nævnt betragtes udvælgelsen af undervisningens indhold som det 

væsentligste problem i Bildungsteorien, og teorien herfor betegnes didaktik” (Ålvik, 

1974 s.38). Jeg kan således konkludere, at undervisning gælder om at lære noget. Dette 

noget opfattes først og fremmest som et eller andet fagligt stof, men som vi har set det, 

kan det også opfattes som noget bredere, hvor det i den mellemmenneskelige version 

handler om, at lære generelle adfærdsformer, hvor det konkret handler om viden og 

kendskab til regler og principper for god opførsel i den mellemmenneskelige version. I 

den sygeplejefaglige version handler det om, at lære god sygdomsadfærd forstået som at 

opføre sig ordentligt over for sin sygdom (her diabetes).                                                                          

Det bliver derfor interessant, at analysere den undervisningsform, dvs. indholdet og 

kommunikationen, der finder sted på de hospitaler hvor undervisningen foregår. Uanset 

om jeg ser på de nedskrevne forventninger til resultatet af undervisningsseancerne på 

SDC. og OUHD., er der trods grundighed i beskrivelserne og trods mine personlige ob-

servationer af de enkelt undervisningsforløb, et væsentligt punkt som ikke er tydeligt 

formuleret, nemlig de overvejelser som indgår som en del af forudsætningerne for den 
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pædagogiske virksomhed, som undervisning nu en gang er. Jeg taler ganske enkelt om, 

hvad man i undervisningssammenhænge kalder for didaktiske overvejelser.                                    

I ” Undervisningslære” af Trond Ålvik fra 1974, er der en brugbar model, som trods sin 

alder og sine begrænsninger, kan være med til, at understrege de overvejelser, af forskel-

lig art, som bør ligge til grund for undervisning som pædagogisk virksomhed. Jeg er vel 

vidende om, at der findes andre lødige forskningsresultater, som også har haft indflydel-

se på udviklingen, men for det samlende overbliks skyld har jeg medtaget modellen ”den 

pædagogiske virksomhed og nogle af dennes forudsætninger ” som bliver beskrevet ne-

denunder. 

  

Figur 1. Den pædagogiske virksomhed og nogle af dens forudsætninger (Ålvik, 1974, 

s.31).                                                                                                                                
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Modellen, som gengives ovenfor, antyder som det første led, at der må findes overve-

jelser sted af filosofisk art. Disse overvejelser udgør en vigtig funktion, når det handler 

om, at undervise unge i afgørelse om, hvilke handlinger eller karaktertræk, der ud fra et 

moralfilosofisk synspunkt er ”rigtige ” eller ”gode”.                                                         

At undervise i hvorledes den unge diabetiker bedst muligt griber livet med diabetes an, 

består som beskrevet i afsnit 1, side 5 ikke blot i en videregivelse af instruktioner om 

korrekt livsførelse. Problemet konkretiseres endvidere, ved forskningsresultater som 

viser, at unge diabetikere ikke altid er motiverede til at følge behandlernes strategier 

(Mortensen, Olsen, et al, 1996). I denne forbindelse konstaterer sygeplejersken, cand. 

cur Bibi Hølge Hazelton tillige, at der foreligger behov for, at der bliver åbnet for al-

ternative måder at undervise unge med type 1 diabetes på (Hazelton, 2003). For at den 

undervisende sygeplejerske skal have mulighed for at besvare det grundliggende 

spørgsmål om, hvorfor undervisning overhovedet skal indgå som et fast element i be-

handlingsstrategien til diabetikere, da forskningsresultat viser, at det ikke virker efter 

hensigten? mener jeg, at det ville være en hjælp, hvis underviserne gjorde sig nogle 

filosofiske overvejelser i henhold til undervisningen af unge diabetikere. Spørgsmålet 

handler om, at sygeplejersken forholder sig fagligt og personligt til de etiske dilemmaer, 

som måtte forekomme. Eksempelvis spørgsmål der handler om hvilke friheder, der skal 

gøre sig gældende for at kunne vælge en livsstil, der er den rette for unge diabetikere. 

Disse overvejelser ville netop give underviserne muligheder for at forholde sig til under-

visningsindholdets gyldighed. Samtidig ville de lære at ”gå bag om handlingerne”, såle-

des at det ikke ville være så fremmed at tænke i anderledes pædagogiske baner. Under- 

viserne har nemlig problemer med, at overveje og prioritere den måde diabetesunder-

visningen skal udføres på (Hazelton, 2003, s.105).                                                            

Den næste kasse i Ålviks model er: Overvejelser vedrørende skolens rolle i samfundet. 

Denne har ingen nævneværdig betydning, når vi som her i specialet taler om undervis-

ning i det specielle i at have en kronisk sygdom. I kasse 3 i øverste række understreges 

vigtigheden af at gøre sig overvejelser over samfundet og dets udvikling. Her er det især 

sætningen om forventningerne til den nye generation, der springer i øjnene. Disse over-

vejelser vil afsløre, hvorfor unge i dag lever efter en dagsorden, som stort set er uafhæn-

gig af voksenverden, men som til gengæld er afhængig af det tætte forhold til kammera-
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ter. Hazelton beskriver eksempelvis i sin afhandling ”Diabetes en skole for livet ”, at 

adskillige unge diabetikere selv tager det fulde ansvar for sygdommen. Det kan f.eks. 

vise sig ved, at de unge på forhånd har søgt tilgængelig information om potentielle be-

handlingsmetoder og ved, at de ikke ønsker, at de voksne (forældrene) skal overvåge og 

kontrollere deres diabetes. Manglende indsigt vil til gengæld forhindre den undervis-

ningsansvarlige i, at lægge relevante strategier for hvordan utilfredsstillende undervis-

ningsforhold kan ændres. Her tænker jeg bl.a. på tilstedeværelsen af de unge diabetike-

res forældre under den såkaldte ”happening ”.                                                                    

I næste rubrik er det især kundskaber, og hvilke kundskaber der har størst værdi, der må 

overvejes. Dette punkt er især vigtigt for at kunne påvise, hvorfor det ikke er tilstrække-

ligt, at undervisningsindholdet alene bygger på, hvad de professionelle mener, de unge 

har brug for at vide. Disse overvejelser har også konsekvenser, når talen f.eks. nærmer 

sig det uundgåelige tidspunkt, som omhandler at lære de unge diabetikere at blive an-

svarsbevidste og uafhængige samt lade sig frigøres fra den idealiserede behandlerstruk-

tur. Endelig er der punktet med de psykologiske overvejelser, som skal tjene til en bedre 

forståelse for målgruppens forudsætninger, således at den pædagogiske opgave: at un-

dervise kan løses på den mest hensigtsmæssige måde.                                                                                    

Sammenlignet med øvrige aldersgrupperinger kan ungdommen ses som den epoke, hvor 

mest tid tilbringes uden for hjemmet sammen med vennerne. Det er her uafhængigheden 

og frigørelsen praktiseres. Unge med diabetes udgør i denne henseende ikke nogen for-

skel, de har også vanskeligheder med begrænsninger, som dårligt kan forenes med et 

ungdomsliv (Hazelton, 2003, s, 192 ). Forskellen, mener jeg, indtræder for unge diabeti-

kere i forhold til realiseringen af disse behov. Konkret medvirker hospitalernes kontrol 

af de unges diabetes, ifølge Hazelton, til at kroppen bliver som et visitkort, som hver 

tredje måned skal vises op. Hospitalets kontrolapparat vil derved risikere at fungere som 

en myndig moralisme for de unge (Hazelton, 2003, s. 224- 225). Realisering af de unges 

generelle uafhængighedsbehov bliver således styret efter fast kontrolstruktur. Jeg mener, 

at det er kombinationer af disse situationer samt den generelle ambivalens fra forældre-

ne, hvor ønsket om at holde fast og give slip på den unge er latent som kommer til at ud-

gøre begrundelsen for, at den undervisningsansvarlige bør gøre sig nøje psykologiske 

overvejelser over diabetesundervisningen. At blive fri og uafhængig, når du er ung og 
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har fået diabetes, svarer således ikke til det at være ung og ikke have diabetes. Selvom 

jeg taler om undervisning af unge diabetikere, er det dog i skoleregi, de kundskabs - og 

vidensformidlende hensigter og strategier er tydeligst diskuteret i form af didaktiske mo-

deller dvs. planlægningsovervejelser i forbindelse med formidling af viden til en eller 

flere personer. Set i lyset af den aktuelle samfundsudvikling, hvor der til stadighed foku-

seres på de faglige kvalifikationer hos folkeskoleelever, kunne konsekvensen også blive, 

at den enkelte sygeplejerske også sætter alle ressourcer ind på at lære de unge diabetike-

re fagligt stof (Hazelton, 2003, s.82 ). Konsekvensen af dette ville, som jeg kan se det, 

blive, at der dermed fokuseres i mindre grad på de forskellige overvejelsesdimensioner i 

undervisningens didaktiske planlægning og endnu mindre på det meningsfulde i det un-

derviste. For at få en bedre forståelse for hvorfor denne didaktiske dimension er så vigtig 

for undervisningen af diabetikerne, og for at få en forståelse for, hvorfor de undervisen-

de læger og sygeplejersker oplever, at undervisningen ikke lykkes helt efter planen, har 

jeg valgt kort at ridse den udvikling op som, inden for de sidste 40 år, har præget den 

pædagogiske - og udviklingspsykologiske forskning 

8.1 Læring                        

Lad mig begynde med at se på læringsbegrebet, som inden for de sidste 20 år, har afløst 

det gamle indlæringsbegreb og som dækker en yderst relevant udbygning af dette. Jeg 

mener, at det er særligt relevant at rette blikket mod læringsbegrebet, fordi der i diabe-

tesbehandlingen på SDC. fokuseres på læring med udgangspunkt i den enkelte unge 

(SDC, 2002, s. 17). På OUHD. antydes det også, at det er læring, som er det pædagogis-

ke hovedprincip (Nyland, Jørgensen et al, 2002, s.2). Det viser sig, at læringsindholdet 

på OUHD. tydeligt tager udgangspunkt i og er inspireret af ”det man skal lære som sy-

geplejeelev” (Hazelton, 2003, s.61). Det bliver derfor relevant, at se på hvad der ligger 

bag læringsbegrebet.                                                                                                                   

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Knud Illeris (professor i uddannelsesforskning) 

måde at se læringsbegrebet på. Når jeg har valgt Knud Illeris læringssyn, er det fordi, 

han knytter den samfundsmæssige dimension til læringen. Han er også en flittig produ-

cent af artikler og lærebøger om didaktik (f.eks. ”Læring – aktuel lærings-teori i spæn-

dingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx”, 1998 ). Illeris havde i de tidlige 70’ere et 
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materialistisk udgangspunkt, hvor han lagde vægt på den enkeltes sociale frigørelse som 

grundlag for at stimulere kritisk bevidsthed. Konsekvensen af dette udgangspunkt er, 

iflg. de to norske pædagogiske forskere Hilde Hiim og Else Hippe, at: ”En sådan frigø-

relse indebærer på længere sigt overskridelse af det bestående samfund i retning af en 

marxistisk orienteret utopi” (Hiim og Hippe, 1993, s.62).                                               

Fra de tidlige 70’ere til i dag har Illeris foretaget en, for mig at se, radikal udvidelse af sit 

filosofiske grundlag, en udvidelse der gør hans læringsbegreb yderst relevant, når vi i 

dag taler om den kvalifikations – og kompetenceudvikling, der skal udvikles gennem 

forskellige læreprocesser. Han har i sit læringsbegreb inddraget Piaget, Freud og Marx, 

og har derved dannet et spændingsfelt, hvori læringsteorierne befinder sig (Illeris, 1999).                             

Illeris taler endvidere for, at såvel kommunikationen, læringsmiljøet samt den lærendes 

refleksion er nogle af de forhold, der er vigtige at tage i betragtning, når man forsøger, at 

forstå hvad læring er. Læring bliver til en samspilsproces mellem tre integrerede proces-

ser, nemlig 

1. den indholdsmæssige proces 

2. den psykodynamiske proces (som sker inde i den lærende)  

3. den socialt – samfundsmæssige proces (den sammenhæng den lærende indgår i) 

Han kritiserer de mest aktuelle læringsteorier for ikke at tage hensyn til alle tre forhold 

samtidigt. Læringsbegrebet skal, som sagt, dække tidligere tiders forståelse af ordet ind-

læring, der iflg. Illeris, ikke længere bør benyttes, da indlæring står for en, set med nuti-

dige øjne, gammeldags videnspåfyldning og terpen, som ikke længere anses for noget 

positivt. Læring signalerer langt mere, som Illeris skriver: 

”Læring, personlig udvikling, kvalificering og socialisering bliver begreber der går i 
et. Læreprocesser er ikke bare noget med at lære et eller andet pensum, men 
livslange tilegnelses -, omformnings – og udviklingsprocesser, hvor viden, forståelse, 
motivation, holdninger, følelser, kommunikation og socialitet indgår i en uadskillelig 
helhed under stadig forandring…” (Illeris, kronik, Politikken, 1999). 

Inden jeg når til at beskrive selve analysen af diabetesundervisningen på SDC. og 

OUHD., kaster jeg et blik på underviserne og deres undervisningsplanlægning.                                             

Jeg er kommet frem til, at undervisningen ikke kun er et spørgsmål om indlæring af facts 
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om diabetes, men i højere grad er et spørgsmål om en såkaldt professionel formidling 

dvs. en professionel underviser, der formidler stoffet, i dette tilfælde til en gruppe unge 

diabetikere.                                                                                                                                    

Det er ikke mit umiddelbare indtryk, at de undervisende sygeplejersker og læger betrag-

ter selve tilrettelæggelsen eller formidlingsprocessen som værende det vigtigste, men det 

er det reproducerede faglige stof, der har højeste prioritet. Det ses tydeligt i Hazeltons 

afhandling : ”Diabetes – en skole for livet”, hvor der står:  

”… undervisningen var ”skolemesteragtig”, ”slavisk” og f.eks. at underviserne 
stillede spørgsmål, som de selv besvarede, og som lagde op til næste punkt på listen 
eller næste overhead. ”(2003, s.82). 

Ved selve planlægningen fremgik det endvidere af Hazelton’s observationer, at det ikke 

handlede om de store didaktiske overvejelser, idet sygeplejerskerne havde indholdet på 

”rygmarven ”. Det fremgår af følgende citat:  

”Da jeg spurgte, hvordan sygeplejerskerne tilrettelagde undervisning … svarede en 
sygeplejerske ved at sutte på fingeren og stikke den i vejret og sige ”Sådan her, det 
kommer helt an på hvordan dagen ser ud…” (Hazelton, 2003, s.83). 

Endvidere blev der heller ikke stillet krav om pædagogiske forudsætninger ved oplærin-

gen af nyt personale, som skulle varetage diabetes undervisningen. Denne oplæring fo-

regik ikke via generelle pædagogiske retningslinier, men nærmest via mesterlære prin-

cippet. Dette kunne få den fatale konsekvens, at hvis ”mester” ikke ved noget om hvor-

dan unge diabetikere undervises i dag, vil denne manglende viden risikere, at blive ført 

videre til den, som skal overtage undervisningen.                                                                                  

Et andet hovedproblem, for de undervisende, er ifølge den tyske professor i pædagogik 

og psykologi Thomas Ziehe, at de unge forekommer bekendte med alt ((Ziehe, God 

Anderledeshed, s.38) I Del, Unge og Ungdom i 1990érne, 1998). Konsekvensen af oven-

stående betyder, ifølge Ziehe, at underviseren skal provokere eleverne ved at ryste deres 

erhvervede viden (Ziehe, God Anderledeshed, s.44) I, Del, Unge og ungdom, 1998).                                   

Der er flere lag i det at være en professionel underviser, og jeg har valgt at bruge den 

norske professor i pædagogik Erling Lars Dale og dennes synspunkter i forbindelse med 

den professionelle underviser. Grunden er, at Dale lægger vægt på pædagogikken som 
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videnskab til at danne grundlaget for undervisningen.                                                                            

Dale er, som Ziehe, tilhænger af en undervisningsmodel, som lægger op til solidaritet 

mellem lærer og elev. Han påpeger, at underviserne først bliver professionelle, når de 

underviser efter en didaktisk teori (Dale, 1998, s.66).                                                   

Dale opererer med tre forskellige kompetenceniveauer, ud fra hvilke den enkelte under-

viser kan organisere sin undervisning. I kompetenceniveauerne indgår refleksionen som 

en væsentlig del af undervisningsarbejdet.                                                         

Kompetenceniveauerne kan kort ridses op:                                                                                  

K 1. at gennemføre undervisningen.                                                                                                      

K 2. at konstruere undervisningsprogrammer.                                                                           

K3. at kommunikere på grundlag af og selv udvikle didaktisk teori.                           

(Dale, 1998, s.66).                                                                                                                           

Da den videnskabelige pædagogik altså må betragtes som hovedgrundlaget for didaktisk 

tænkning, som atter skulle komme til at udgøre rygraden i mit analyseredskab, ville det 

være på sin plads at formulere et afsnit om begrundelse for valg og dermed fravalg af 

didaktisk model. 

8.2 Brede eller smalle dimensioner i didaktikbegrebet.                                                  

For at kunne forstå, hvad der foregår ved den specifikke diabetesundervisning, har jeg 

valgt litteratur, der beskriver centrale forhold, som teoretiske betragtninger om hvad – 

hvorfor – hvordan unge med diabetes, skal undervises. Disse centrale træk har alle for-

bindelser med didaktiske overvejelser relateret til diabetes undervisning. Inden jeg ser på 

den endelige didaktiske model, eller det endelige didaktiske begreb, som jeg mener, er 

bedst egnet, kunne det være formålstjenligt, at se på de hovedtendenser, som i de sidste 

årtier, har været mest dominerende indenfor didaktisk tænkning.                                          

Betragter vi konkret Sundhedsministeriets overordnede mål i ”Handlingsplan for dia-

betes 2003”, er formuleringerne brede. Dette ses tydeligst i sætningen: ”..patientrettet 

forebyggelse og behandling, at sikre patienter med diabetes en optimal omsorg med 

henblik på forbedring af livskvalitet og livslængde”( 2003, s. 2 ). Målet indikerer i sig 

selv, at det ikke er tilstrækkeligt, at underviseren blot fokuserer på den faglige læring i 

snæver kundskabs – og færdighedsmæssig forstand.                                                               
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Med dette historiske rids over didaktikbegrebets forandringer, samt mit forsøg på at 

skitsere hvordan undervisningen, til unge diabetikere, udføres, peger undervisnings-

formen ”happening ” på SDC på bestemte dynamiske, skabende pædagogiske processer. 

Denne undervisningsform har umiddelbart et positivt indhold, idet der med skabende 

pædagogiske processer antydes en afstandtagen til traditionelle undervisningstekno-

logier, som bl.a. tager afstand fra årsag – virkning systemer. Processer, som er meget 

brede og omfattende rent indholdsmæssigt, handler om, at diabetikere skal undervises 

således, at de bliver i stand til at kunne observere, måle, forudsige, tolke, analysere, være 

kreative og endelig drage konklusioner i forhold til egenomsorgen.                                       

Alle disse processer peger på samspillende elementer, som fører frem til et bredt didak-

tikbegreb. Det bliver derfor interessant at se på en bred didaktisk model, som bygger på 

skabende pædagogiske processer. En didaktisk model, som opfylder disse krav, er for-

muleret af de norske didaktikere Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg.                                                          

Jeg vil derfor se nærmere på den såkaldte relationsmodel, som den oprindeligt blev ud-

formet af Bjørndal og Lieberg.   

8.3 Fokus på den brede didaktiske relationstænkning ved Bjørndal og Lieberg. 

Didaktiske modeller har hjulpet til med at skærpe opmærksomheden omkring den gene-

relle undervisningssituation, som indeholder flere elementer der påvirker hinanden. Li-                      

gesom god diabetesregulering kan forstås som et resultat af samspillende elementer som 

diæt, motion og insulindosering, vil god diabetesundervisning også kunne forstås som et 

resultat af elementerne: Mål, elevforudsætninger, indhold og metode. Dette bevirker at 

undervisning, ikke blot kan ses som en praktisk handling, men også må udvides bredt til 

at blive anskuet som en pædagogisk disciplin, som igen står i relation til en pædagogisk 

teoretisk ramme.                                                                                                                       

Relation betyder, at en genstand henviser til, eller står i forbindelse med en anden 

genstand. Det kan i sygeplejen sammenlignes med, at jagten på sygdom og årsagerne 

hertil står i forbindelse med samfundets ”indretning og funktion” på den ene side og 

befolkningens helbred på den anden.                                                                                     

Hvis jeg således kobler undervisning på som relaterende element, opstår der en forvent-

ning om, at vedkommende underviser skal have forudsætninger for at forholde sig kri- 
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tisk, samt have evnen til at knytte pædagogisk læringsteori og praksis sammen. Denne                                 

forbindelse beskriver Bjørndal og Lieberg i bogen ”Nye veier i didaktikken?” hvor det 

beskrives, at underviseren skal arbejde aktivt med at fortolke de overordnede mål af 

samfundsmæssig karakter.      

”I et demokratisk samfunn hvor forskjellige livssyn, ideologier, politiske og 
kulturelle synspunkter har inflytelse på skolens opgaver, vil det innhold som står 
beskrevet i de offentlige læreplanene, på en måte bli en fellesnevner for det” 
kulturstoff” samfunnet anser som mest betydningsfullt” 

(Bjørndal, Lieberg, 1978, s. 72).                                                                                     

Bjørnberg og Lieberg forklarer endvidere modellens elementers indbyrdes afhængighed, 

ved beskrivelsen af det demokratiske samfund, som forlanger plads til mennesker med 

forskelligt livssyn og forskellige ideologier. Hvis ovenstående kobles sammen med må-

lene for diabetesundervisning, vil disse mål uvilkårligt være en afspejling af det menne-

skesyn og den behandlingsideologi, som den enkelte behandlingsinstitution implicit gi-

ver udtryk for. Disse formelle egenskaber er således i kontinuerlig forbindelse med hin-

anden. Dette ses i relationsmodellen, som er skitseret nedenfor:   
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Figur 2. Relationsmodellen som Bjørndal og Lieberg har konstrueret den (I; Hiim og 

Hippe, 1997, s. 48).    

Bjørndal og Liebergs oprindelige relationsmodel bestod, som skitseret ovenfor, af fem 

elementer. Ingen af de fem elementer har en ensidig styrende funktion. Til gengæld, er 

alle elementer afhængige af hinanden.                                                                               

Hvorledes dette hænger sammen vil herefter kort blive forklaret. Elementet MÅL skal 

forstås som et styringsværktøj, et redskab til at skabe klarhed over den komplicerede 

proces, som undervisning og planlægning er. Målet hjælper underviserne til at bevare 

styringen af undervisningsprocessen. Målet for undervisningen står samtidig i forbin-

delse med det ”univers” eller den kontekst, det enkelte menneske indgår i.                                                    

Hvis ovenstående skal placeres i relation til undervisning af unge diabetikere, vil det 

derfor være naturligt at undervisningens mål sættes i forbindelse med kontekstens mål-

gruppe – de unge. I sundheds – og undervisningssammenhænge vil disse forbundne un-

dervisnings relationer være en del af et større institutionssammenhæng (hospitalet), hvor 

undervisningen har et begrænset spillerum.                                                                  

Elementet LÆRINGSAKTIVITETER omhandler den vekselvirkning, som sker med 

modellens øvrige elementer. Hvilken aktivitet underviserne vælger grupperes efter hvil-

ke arbejdsformer, hvilke hensigter og hvilke sanser, der er i brug til at lære det pågæl-

dende fagindhold. Disse overvejelser styrer valget af den konkrete aktivitet, som kan 

være instrumentel og enkel, manuel eller procesorienteret.                                                         

Samtidig som elementet FAGINDHOLD påvirker valget af læringsaktivitet, vil fagind-

holdet også blive præget af de strømninger, som findes i det demokratiske samfund med 

hensyn til gyldigheden af den mest betydningsfulde viden. Her fremgår det hvilken ind-

flydelse den demokratiske ret, med plads til forskellige livssyn, ideologier, politiske og 

kulturelle synspunkter, har på det endeligt uddannede menneske.                                                                    

Bjørndal og Lieberg stiller således krav til, at de enkelte undervisere skal forholde sig 

samfundskritisk. I ”Nye veier i didaktikken”, står der: ”Lærerne må selv være i stand til 

å overveie de didaktiske og metodiske konsekvenser af samfunnets utvikling og af poli-

tiske beslutninger om undervisning..” (Bjørnberg, Lieberg, 1978, s.131).                                                       
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Elementet: DIDAKTISKE FORUDSÆTNINGER indebærer, ifølge forfatterne, at 

underviserne bør kunne analysere, hvordan fagindholdet bedst kan læres i forhold til 

elevens og lærerens fysiske, biologiske, sociale og kulturelle forudsætninger. 

Relationsmodellen har et femte og sidste element, som omhandler EVALUERING af 

undervisningen. Ved evaluering forstås en vurdering af om målbetingelserne for læring 

af fagindholdet er opfyldte, eller sagt på en anden måde: Om det mål underviseren oprin-

deligt har sat, også er blevet opfyldt efter endt undervisningsseance. Resultatet af disse 

didaktiske overvejelser vil, for mig at se, få den konsekvens, at undervisningen aldrig 

kan udføres ensartet.                                                                                                                                          

Det skal således være muligt kritisk at analysere og forstå, hvad der sker og ikke sker 

ved undervisningen. Dette kan ses i: ” Nye veier i didaktikken”, hvor det står: 

”Relationsmodellen skal tjene som en referenceramme for planlægning, beskrivelse 
og gennemførelse af undervisningsforløb. Den angiver, hvilke faktorer og relationer, 
der må analyseres i forbindelse med en konkret undervisningsopgave”. 

(Bjørndal og Liberg) I;Hiim, Hippe, Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, 
2003, s.48 ).  

Den tid og det rum, undervisningen i dag udfolder sig i, ser til gengæld ikke helt så enkel 

ud. Det vil derfor være naturligt at overveje, om den oprindelige relationsmodel trænger 

til en fornyelse. En sådan fornyelse har imidlertid fundet sted, idet de to norske forskere 

i pædagogik: Hilde Hiim og Else Hippe har tilføjet elementet RAMMEFAKTORER, 

som angiver, at der ved undervisningsplanlægningen bør tages højde for f.eks. fysiske og 

administrative forhold, som elementet skoleorganisation indebærer (Hiim, Hippe, 1997, 

s, 96). Af hensyn til specialets størrelse vil jeg dog ikke komme nærmere ind på dette 

element, som i denne sammenhæng er af mindre relevans.                                                       

Til slut kan det konstateres, at ulempen, ved at bruge Bjørnberg og Liebergs relations-

model, peger på det problematiske i, at underviseren vil have svært ved at foretage 

egentlige forandringer i sin undervisningspraksis efter en specifik evaluering. De enkelte 

elementer glider ind i hinanden, og kan forårsage usikkerhed om, hvilke faktorer, i mo-

dellen, som præcist har bidraget til, at undervisningen ikke lykkes.                                                                 
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8.4 Delkonklusion  

Konkluderende på dette forholdsvis omfattende afsnit om den didaktiske begrebsafkla-

ring vil jeg anføre, at jeg har forsøgt at komme så langt omkring begrebet, som muligt. 

Efter en historisk, om end overfladisk, gennemgang af selve didaktikbegrebet, hvor jeg 

antyder, at selv om begrebet er forholdsvis gammelt (fra antikkens Grækenland over 

Commenius ”Didactica magna”), er det dog først fra slutningen af 1960’ erne, at der for 

alvor er kommet gang i den pædagogiske debat om dette, for undervisning, så vigtige 

begreb. Når begrebet er blevet taget så alvorligt under behandling, skyldes det efter min 

mening, at det er blevet klargjort, at der må være en sammenhæng mellem de krav eller 

mål, der kan stilles til en veltilpasset samfundsborger, og den form og det indhold som 

(folke)skolens undervisning må tage udgangspunkt i. Med andre ord vil der være tale om 

den brede betydning af didaktikbegrebet, som tager udgangspunkt i, at undervisningen 

betragtes som et åbent system, der står i relation til de tendenser, som der er i det omgi-

vende samfund (jf. afsnit 8.4). Debatten har været frugtbar, idet de undervisende, om 

ikke andet, har fået øjnene op for, at det ikke er ligegyldigt, hvordan undervisningsakti-

viteten bedst lykkes.                                                                                                            

Et begreb som læring dukker op, og erstatter det ældre begreb indlæring. Dette begreb, 

som refererer til en udvidelse af indlæringsbegrebet, dukker gradvist op i den pædago-

iske debat om didaktikbegrebet, og bidrager med endnu en vigtig udvidende dimension. 

Endelig har jeg trukket diskussionen om en bred eller en smal dimension i didaktikbe-

grebet ind i denne facetterede problemstilling, om hvordan underviseren bedst når sine 

mål. Jeg har søgt på bedste vis, at konstruere en model der skulle anføre de vigtigste di-

mensioner eller overvejelser, der må forudsættes gennemtænkt, inden et undervisnings-

forløb om diabetisk livsførelse, til en ung diabetiker, sættes i gang. Modellen nedenfor 

kan anskues som en syntese af de føromtalte modeller.                                                  

Det er vigtigt at bemærke, at når der er tale om undervisning af målgruppen, unge diabe-

tikere, i god diabetisk livsførelse, vil der være tale om en yderst privatorienteret under-

visning, hvor de unge diabetikere skal undervises i dem ”selv”, deres egen sygdom og 

den deraf afledte livsførelse. Det handler således ikke om indlæring af objektive fakta, 

men om læring, hvor den unge diabetiker får koblet sin praktiske livsførelse sammen 
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med de indlærte kendsgerninger (kundskaber). Forskellen mellem at sige læring i stedet 

for indlæring har således stor betydning. Ved indlæring forstås den slags læring, der op-

nås ved passiv modtagelse. Læring betegner en dobbelt bevægelse, en dialektik mellem 

det de andre fortæller eller påvirker én til og den særlige måde én bestemt person for-

holder sig til bestemte fænomener på. Altså skal der være et handleaspekt, for at lærings-

begrebet kan tages i anvendelse. Heri ligger netop forskellen på min konstruerede model 

og de forudgående modeller, der som omtalt skaber en ramme for nogle af den pædago-

giske virksomheds forudsætninger (en nærmere begrundelse og forklaring til ovenståen-

de postulat vil kunne læses i specialets afsnit 10).                                                                       

Min konstruerede model ses nedenstående.  

    Didaktiske overvejelser om:                              Praktisk udførelse (undervisning) 

      De filosofiske overvejelser?                                     målgruppe (unge diabetikere)                           

      Samfundstendenserne?                              I     mål                       fagindhold      

      De psykologiske overvejelser?                                                      læringsaktivitet 

      Hvilke kundskaber er vigtige?                               evaluering 

   Figur 3. Didaktisk analysemodel (Min egen konstruktion).                                                                              

8.5 Kommentarer til de 2 didaktiske modeller. Forskelle og udvikling.  

Ovenstående model viser de didaktiske overvejelser i relation til de elementer, som jeg 

mener, den praktiske udførelse består af. Der hvor Trond Ålviks model adskiller sig 

væsentligst fra Bjørndal & Liebergs – og min egen konstruerede model er, at Ålvik an-

vender begrebet indlæring i modsætning til begrebet læring, som derimod anvendes i 

den brede model (for en nærmere redegørelse af de to begrebers forskel henviser jeg til 

afsnit 8.1). Bjørndal & Lieberg taler indirekte om begrebet målgruppen, hvilket ses un-

der punktet: didaktiske forudsætninger. Ålvik og Bjørndal & Lieberg har dog ikke speci-

fikt taget hensyn til det, for mig at se, centrale begreb målgruppen. Det er netop i dette 

begreb, at specialets tyngde ligger forankret i og med, at jeg taler om undervisning af 
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unge i almindelighed og undervisning af unge diabetikere i særdeleshed. Det har derfor 

været nødvendigt for mig at forsøge at konstruere en didaktisk model som, trods ud-

gangspunkter i både Ålviks – og Bjørndal & Liebergs modeller, er nogle, for mig at se, 

centrale begreber: Læring og målgruppe som gør modellen brugelig, når det gælder un-

dervisning af unge diabetikere. Modellens cirkeleffekt medfører, at de didaktiske over-

vejelser ikke alene påvirker et element af gangen, men til gengæld påvirker alle elemen-

ter i den del af modellen, jeg har benævnt: Praktisk udførsel.       

--------------------------------------------o0o----------------------------------------------------- 

Vender jeg tilbage til specialets problemformulering, da kan modellen i figur 3. tjene til 

at illustrere hvilke områder, og dermed hvilke relationer, der er vigtige at tage med i 

overvejelserne, når det drejer sig om undervisningsplanlægning af forløb til unge diabe-

tikere. For at modellen skal give mening, må jeg derfor se på hvorledes, kultursociolo-

gen samt professor i pædagogik og psykologi: Thomas Ziehe beskriver ungdomskultu-

ren. For en nærmere uddybning af denne betragtning henviser jeg til afsnit 9.                                               

Det skulle gerne fremgå, at forståelsen af den generelle ungdomskultur kan siges at til-

føre undervisningen didaktiske konsekvenser. 

9. UNGDOMSKULTUR VED THOMAS ZIEHE. 

For at kunne forstå unge med diabetes og deres reaktionsmønstre, mener jeg, det er 

vigtigt at have en generel- og almen viden om unge. De unge diabetikere forstås nemlig 

først og fremmest som unge, og det på trods af diagnosen diabetes samt den identitets - 

og udviklingsfase de derved uvægerligt kommer i. Jeg har, som anført ovenfor, anvendt 

den tyske kultursociolog, ungdomsforsker samt professor i pædagogik og psykologi 

Thomas Ziehe (født 1947) for at afdække denne problematik nærmere. Jeg har ligeledes 

set på hvilke didaktiske konsekvenser, en sådan forståelse af ungdomskulturen, kunne 

medvirke til. For at få besvaret dette spørgsmål vil modellen på side 37 blive brugt som 

analyseredskab (jf. afsnit 9.4).                                                                                                 

Vel vidende at Ziehe beskriver målgruppen ”de unge” ud fra tyske normer, er han valgt 

med det in mente, at han for mig at se er den, som tydeligst belyser den måde, de unge 
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fortolker sig selv på. Endvidere har jeg valgt Ziehe ud fra den betragtning, at han be-

skriver og analyserer de unge i forhold til samfundet. Ziehe vil således ikke blot bruges 

til baggrundsbeskrivelse af målgruppen ”de unge”, men også fungere som beskriver af 

det samfund, som ”de unge” indgår i.                                                                                                               

I nævnte relation kan, ifølge Ziehe, opkomsten af ungdomsperioden forstås som et kul-

turprodukt, hvilket har indflydelse på, hvordan de unge matcher og håndterer deres livs-

situation (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s.27).  På baggrund heraf kan det antages, at det ik-

ke handler om den noget snævre tankegang, som den naturvidenskabelige betragtnings-

måde (som isoleret set bruger de to elementer årsag – virkning) generelt lægger op til, 

men om en bredere og mere vidtgående forståelse af samfundet, der påvirker og regule-

rer de unges adfærd.                                                                                                         

Der er således tale om, at Ziehe betragter og undersøger de unge ud fra samfundets 

mangfoldige sammenhænge. Han fremhæver, at den kulturelle modernisering har med-

ført en åbning, og han søger at fastholde ambivalenserne og mangfoldigheden som væ-

rende frigørelsens forudsætninger.   

9.1 Samfundstendenser ifølge Ziehe   

Gennem de seneste 40 år har samfundet gennemgået en dynamisk udvikling og dermed 

også en stor forandring. Det moderne samfund kan, ifølge Ziehe, opdeles efter to ten-

denser (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s.24). Den første tendens er karakteriseret ved sam-

fundsmæssige effektivitetssøgninger og kulturelle rationaliseringsprocesser. Den om-

handler således et samfund, hvor al produktion skal være så effektiv og rationel som 

mulig. I lyset af Ziehe´s teori, om samfundsforandringer og konsekvenser, ses også tyd-

elige spor i Sundhedsministeriets ”Handlingsplan for diabetes”, hvor hensigten tydelig-

vis er at få behandlingen til at glide nemt, effektivt og gnidningsløst.                                        

I Ziehes anden samfundstendens er der sket yderligere en forandring, hvad angår be-

stemte rammer for normalitet og for det selvfølgelige. Disse rammer for normalitet ses 

som en menneskelig adfærds - og identitetsmønsterforandring, som, ifølge Ziehe, tyde-

ligt hænger sammen med samfundets materielle og teknologiske frembringelser. Denne 

tendens afspejler sig i, hvad Ziehe beskriver som kulturelle orienteringsforsøg. For at 

kunne forstå hvad disse adfærdsforandringer betyder, og hvilke didaktiske konsekvenser 
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der vil komme deraf, er det vigtigt, at kultur defineres. Kultur er efter Ziehe’s definition 

følgende:  

”Når vi her taler om kultur.. skal det forstås i betydningen det anglesaksiske culture, 
altså sammenhængen mellem samfundets materielle frembringelser – inklusive sym-
bolerne, identitets- mønstrene og meningstydningerne hos menneskerne” 

   (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s.24 ). 

Den kultur, og de samfundstendenser Ziehe taler om, betyder med andre ord en virkelig-

hed, med globaliseringstendenser, hurtig udvikling af informationsteknologi, som sand-

synligvis også vil afspejle sig i de unges måder at orientere sig på. Disse kulturelle orien-

teringsmåder omhandler følgende:   

1) subjektivering, 2) ontologisering, 3) potensering, 4) tematisering, 5) informalisering.                                

Subjektivering kan forstås som en modreaktion på samfundets prægning af, hvordan 

relationer hurtigt bliver afløst af nye. Med andre ord en søgen efter nærhed og tætte for-

hold. Subjektivering ses som et individuelt oplevelsesperspektiv, hvor virkeligheden op-

leves og tolkes med udgangspunkt i mennesket selv som centrum. Subjektivering har, 

ifølge Ziehe, udviklet sig til en kulturel selvfølgelighed ((Ziehe, Skole i en anerkendel-

seskrise,) I: Bjerg, Pædagogik – en grundbog til et fag, 1998, s.89).                                                                

Da subjektiveringen, ifølge Ziehe, er en generel samfundstendens, må denne også anta-

ges, at kunne ses og få konsekvenser for de unge diabetikere. Jeg mener, at det fremstår i 

behandlerkulturen, hvor fokus ligger på, at de unge diabetikere selv skal kunne tage ans-

var for - og tage stilling til god opførsel i dagligdagens liv med diabetes.  

Behandlerstrategien ”min sygdom er mit ansvar” – vil med andre ord betyde, at uanset 

om de unge er gode ved diabetesen eller ej, vil det være den enkelte unge, som bliver 

nødt til at tage konsekvenserne af dette valg. Konsekvensen af dette ansvar ses tydeligt i 

følgende citat: ”Det kan godt give en næsten uoverskuelig samvittighed når man nu væl-

ger kagen i stedet for rugbrødsmaden…” (Hazelton, 2003, s.216). Ud fra dette citat for-

stås den enkelte unge diabetikers ansvar som en stressfyldt situation, som vedkommende 

har problemer med at løse. 
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Ontologisering forklarer Ziehe med, at man søger vished eller sikkerhed. Ziehe nævner 

her de nyreligiøse grupper og den stigende interesse for ”det åndelige”. Jeg kan i den 

forbindelse nævne medlemskabet af patientforeninger med bladudgivelser og foredrag 

som de samlende akter.                                                                                               

Potensering kan forklares ved, at det enkelte menneske søger intensitet i tilværelsen. 

Der lægges vægt på at undslippe tomheden og dermed kedsomheden. Stilen og formen 

bliver det herskende gyldighedskriterium. Som eksempler på potensieringstendenserne 

nævner Ziehe de grupper, der kunstigt fylder noget med betydning. ”Det man søger her 

ikke nærhed og sikkerhed, men intensitet”(Ziehe, 1989, s.20). Hvis jeg prøver at se disse 

tendenser ud fra unge diabetikere, kan jeg se, at disse tilsidesætter sikkerheden ved at le-

ve et uregelmæssigt liv, f.eks. ved at drikke alkohol (Hazelton, Sygeplejersken, 21/2004, 

s.17).                                                                                                                   

Tematisering og Informalisering er to begreber, som efter min mening glider ind i 

hinanden. Informalisering omhandler lettilgængeligheden til information og viden. I 

forhold til den konkrete undervisning, vil konsekvensen af denne informalisering stille 

den enkelte underviser overfor en skarp konkurrence med medie – og informationsver-

denen. Lige meget hvad underviseren præsenterer for eleverne, vil udsagnet sandsynlig-

vis være: ”Det har vi set før, og det ved vi godt”. Tilgængeligheden til information er i 

dag, blandt andet via elektroniske medier, så tilpas udviklet, at de unge diabetikere med 

stor sandsynlighed har søgt al tilgængelig information om potentielle behandlingsmeto-

der på forhånd, og derfor har opbygget en naturlig evne til at argumentere og udøve kri-

tik. Tematisering handler, ifølge Ziehe, især om, at der stilles spørgsmålstegn ved de 

voksnes - og forældregenerationens autoritet og myndighed som værende en given trad-

ition. I relation til diabetesbehandling og undervisning vil disse begreber kunne over-

sættes, tolkes og konkretiseres med, at behandlersystemet ikke længere alene har patent 

på formidlingen af viden og information (f.eks. behandlingsmetoder).  

 9.2 Ungdomslivets krav og beskyttelsesmekanismer.  

Siden ”opfindelsen ” af ungdommen er der sket store ændringer i den almindelige opfat-

telse af, hvad ungdom er, hvor længe den varer, og hvilken betydning den har. Den so-

ciale - og kulturelle konstruktion har således ændret sig betydeligt i takt med de udvik- 
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linger i samfundet, som den relaterer sig til. Ungdomskulturen forandrer sig således 

uafbrudt, og for den som skal undervise, f.eks. som her i egenomsorg for unge diabe-

tikere, er det vigtigt at forstå og analysere, hvad ungdommen i den moderne verden be-

tyder, hvis opgaven som underviser skal løses.                                                                                                

Der forskes i ungdommen i disse år, og adskillige gange bliver undersøgelsernes konklu-

sioner negative, når de præsenteres i medierne. Det er ofte med fokus på de unges ryg-

ning, alkohol – og stofforbrug. De unge beskrives som stressede og forvirrede, og de 

sav-ner generelt tryghed. De unges jævnaldrende spiller en mere vidtrækkende rolle for 

den almene socialisering, end det var tilfældet tidligere. Nogle af årsagerne er, ifølge 

Ziehe og Stubenrauch, at ungdommen konstant bliver iagttaget, tolket og vurderet. I ”Ny 

ung-dom og usædvanlige læreprocesser” står der: ”de unge ser altid sig selv udefra, de 

lige-som forfølger sig selv med videokamera i en slags hverdagsmetabevidsthed” (Ziehe, 

Stubenrauch, 1983, s.41). Dette omtalte videokamera stiller, ifølge Ziehe, indirekte for-

ventninger til den enkelte unge, og tolkningerne udfolder sig som krav, altså krav til sel-

vet, krav som de unge ikke kan unddrage sig fra (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s.45). Disse 

omringende krav er, ifølge Ziehe, indlejrede i kropssproget, hvilke tydeliggøres i form 

af: ”Gestus og emotionelle udtryk hvorledes man skal være, ikke alene for at blive acce-

pteret og anerkendt, men også for at kunne agte og elske sig selv” (Ziehe, Stubenrauch, 

1983, s, 91).                                                                                                                                                        

For ikke at blive angrebet og ”ramt” ligger der hos de unge, ifølge Ziehe, en udbredt 

tilbøjelighed til at etablere beskyttelsesmekanismer, hvilke handler om, at de unge ikke 

ønsker at udstille sig selv. Disse beskyttelsesmekanismer kommer eksempelvis frem i 

forhold til de unges evne til at lave aftaler. Dette fremgår af ” Ny ungdom og usædvan-

lige læreprocesser” hvor det står: ” Hvis man ikke træffer nogen afgørelser, ikke struktu-

rerer situationer og ”afventer, hvad der sker” opleves det som afslappethed og som fra-

vær af krav, pres og fastlæggelse” (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s. 91).                                       

Med andre ord kan gevinsten af ovenstående adfærd opsummeres på følgende måde: 

Ved at de unge forholder sig neutralt til de voksnes aftaler, garderer de sig derved mod 

ikke, at blive hængt op på krav, de ikke kan leve op til. Endvidere skal det ses i lyset af 

påstanden om, at de unge har en udpræget trang til at undgå ubehag, som igen ses, når de 



 40

ligger under for gruppens autoritet. Den generelle beskrivelse, af de unges brug af be-

skyttelsesmekanismer, bliver således at afstå fra at udmærke sig. 

9.3 Analyse: Hvilke didaktiske overvejelser korrelerer med Ziehes teori?      

Den kultur og de samfundstendenser, Ziehe taler om, betyder med andre ord, at den vir-

kelighed, som ungdommen befinder sig i, vil være en verden med en hurtig udvikling af 

informationsteknologi og globaliseringstendenser, som sandsynligvis også vil afspejles i 

den sociale virkelighed og i de aktiviteter hvor ungdommens muligheder, for adgang til 

ny viden, vil findes.                                                                                                          

Når Ziehe taler om den kulturelle frisættelse, forstås det som en samfundstendens, ifølge 

hvilken de unge får muligheder for at skabe deres eget liv uden at være afhængige af 

snærende autoritære generationsbånd. Ziehe forklarer denne udvikling ved begrebet in-

formalisering, hvor adgangen til voksenerfaring, via medieteknologien, i dag medvirker 

til, at de unge bliver gode til at iagttage og tyde de voksne, og derved bliver de gode til 

at argumentere mod dem (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s. 40). Med andre ord vil de unges 

informalisering kunne betyde, at underviserens monopol på hvad gyldige kundskaber er, 

møder konkurrence i form af, at der stilles spørgsmål til de voksne. Dette beskriver 

Ziehe som tematisering.                                                                                          

Bagsiden af den viden, de unge diabetikere får fra medierne, er, at den fungerer som en 

sekundær erfaring, en situation de unge blot har hørt om, men ikke afprøvet på deres 

egen krop. I kraft heraf opstår, hvad Ziehe kalder, ”en øget subjektivering ”. Disse ad-

skillige muligheder, for tilgang til viden, vil således kunne medføre en risiko for hurtige 

brud, hvor de unge kan have svært ved at sætte sig grundigt ind i alle relevante områder. 

Den risiko for rodløshed, som ellers kan udvikles, er et tomrum, som bliver udfyldt med 

bevidstløst forbrug af smarte livsstilsvaner, som reklameverden allerede har valgt for en. 

Den kulturelle frisættelse, og de deraf følgende samfundstendenser, medvirker således 

til, at det i høj grad er muligt for den enkelte selv at skabe sit livsforløb. En sådan erfa-

ring kan betyde, at vedkommende bliver usikker på, hvilke værdier der er de rigtige. Zie-

he fremhæver dette ved at mene, at konsekvensen af denne øgede subjektivering bliver 

en adfærd, som hovedsagligt består af beskyttelsesmekanismer. De unge konstruerer dis-

se mekanismer, som en naturlig menneskelig bremseklods, til de forventninger og krav, 
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som samfundet automatisk stiller til disse handlingsdygtige individer.                                                           

Ifølge Ziehe får disse beskyttelsesmekanismer også konsekvenser for den opmærksom-

me underviser. Ziehe skriver ” Hvis jeg skal lære noget mere, så opfodres jeg til at af-

give noget af min subjektive virkelighed. Således mister jeg også noget af mig selv.” 

(Ziehe, Stubenrauch, 1983 s.158). Jeg kan således konstatere, at hvis de underviste ikke 

ønsker at dele denne ”private” subjektive virkelighed, bliver konsekvensen, at de begyn-

der at sætte sig til modværge gennem brugen af beskyttelsesmekanismer. Umiddelbart 

vil brugen af beskyttelsesmekanismer medføre, at den opmærksomme underviser kan 

ad-skille hvilke situationer førnævnte beskyttelsesmekanismer opstår i. Ligeledes kan 

underviseren se, i hvilke sammenhænge dette problem har mindre vægt, eller i hvilke 

konstellationer disse beskyttelsesmekanismer ikke træder i kraft. Den didaktiske kon-

sekvens af disse forhold bliver, ifølge Ziehe, at underviseren må udtænke andre akti-

viteter (Zie-he, Stubenrauch, 1983, s. 163).                                                                                                      

Disse læringsaktiviteter kunne handle om at undervise de unge individuelt, samt at støtte 

dem i at blive i stand til at bruge viden, bl.a. fra nettet, i de relationer, de i deres daglige 

liv, befinder sig i. Med andre ord: En individuel undervisningsform med et objektivt un-

dervisningsindhold (f.eks. undervisning om injektionsteknik, blodsukkermåling, til-

skudsregler m.m.) som ikke nødvendigvis behøver at have sit udgangspunkt i de unges 

egen subjektivering.                                                                                                                             

Den kulturelle frisættelse lægger med andre ord op til, at den enkelte unge bruger frihe-

den til at prøve normer og livsstil af, indtil det rette valg kan træffes (Ziehe, Stuben-

rauch, 1983, s.30). Ziehe forklarer disse reaktioner med, at de unge i dag er udrustede 

med nye orienteringsredskaber. Disse orienteringsredskaber handler om, at familiens 

valg af fælles værdier, normer og livsstil, i dag er afløst af den individuelles behov for at 

normsætte sit eget liv.                                                                                                             

Disse hurtige brud fordrer, at de kan kaperes intellektuelt, eller sagt på en anden måde, 

via en form for sammenhæng ved hjælp af et personligt sikkerhedsnet. Det personlige 

sikkerhedsnet handler, ifølge Ziehe, om de unges venner.                                                                               

De unge i dag er, ifølge Ziehe, opvokset med selv at finde mening med tilværelsen uden 

tidligere tiders funderinger og overvejelser over de identitetsbærende traditioner. Med 

andre ord kan der tales om et tidligt handleaspekt fra de unges side, hvilket signalerer 
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filosofiske begreber som frihed, initiativ.                                                                                                         

Ifølge Ziehe kommer denne udvikling konkret til udtryk ved, at de unge ikke længere ser 

behov for at vælge samme slags arbejde, som eksempelvis deres far og farfar valgte 

(Ziehe, Stubenrach, 1983).                                                                                                         

Ziehe forholder sig dog kritisk til denne gruppesikkerhed, da den, ifølge ham, vil kunne 

medføre en risiko for, at en falsk tryghed kan udvikles hos de unge. Det begrunder han 

med, at konsekvensen af dette behov vil blive, at der vil kræves mere energi til at efter-

ligne gruppen, end den energi der skal til for, at den enkelte skal kunne skabe en uafhæn-

gig handlingsevne (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s.102).                                                                                     

Denne konstatering vil således medvirke til, at undervisningsmål, som handler om at 

danne uafhængige individer, bliver vanskelige at nå. Med andre ord vil det være en for-

del for undervisningsresultatet, hvis underviserne overvejer, at se på hvilke muligheder, 

de præsenterer med en undervisningsform, hvor aktiviteterne består i læring, som et re-

sultat af en demokratisk undervisningsproces, som baseres på selvrefererende erfaringer. 

Underviseren bør således overveje, hvordan gruppeundervisningen psykologisk indvir-

ker på unge mennesker. Ziehe afrunder med at fremhæve, at de unge ikke længere sætter 

pris på en didaktik, der tager udgangspunkt i de selvrefererende erfaringer. Hans argu-

menter handler om, at de unge faktisk ikke længere opskatter, at der tages udgangspunkt 

i dem selv, men de opfatter det som en forudsætning for et troværdigt undervisningsind-

hold (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s. 24). Det er imidlertid individuel undervisning, der er 

tale om og ikke gruppeundervisning, som praktiseres i dag. Jeg må derfor til slut konsta-

tere, at Ziehe er modstander af, at gruppeundervisning, som tager udgangspunkt i de un-

ges hverdagsliv, generelt bliver brugt som organisationsform.   

9.4 Diskussion af Ziehes teori.     

Hvis der overordnet ses på Ziehes generelle beskrivelse af de unges kulturelle oriente-

ringsforsøg, så omhandler det måder at handle på, hvor der er fokus på individets behov 

og udfoldelse. Ziehe benævner det subjektivering. Det er individets egne lyster, tilbøje-

ligheder eller behov, der skal opfyldes. Hvilken vej de unge ønsker gå, bestemmes efter 

deres egne behov og interesser, altså af egoismen som det naturlige udgangspunkt. Det 

grundlæggende undervisningsproblem med de unges adfærdsmønster bliver således, at 
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de først og fremmest kan bremse nysgerrigheden, over for det som ikke omhandler dem 

selv. Underviserens kundskaber kan, i forhold til fagindholdet, blive underordnet Endvi-. 

dere vil tanken om at forpligte sig, i form af solidarisk deltagelse i grupper med andre 

unge der ikke har fælles interesse, ligge fjernt.                                                                                                 

Underviseren må derfor være målgruppens sociale og kulturelle forudsætninger bevidst 

og tage udgangspunkt i den enkelte unges virkelighed, som også er bestemt af den hur-

tigt foranderlige og komplekse tilværelse, hvor der er adskillige interesser, der kæmper 

om den enkelte unges opmærksomhed. Interesser, som eksempelvis de medieskabte bil-

leder er med til at opbygge i forhold til den enkelte unges erfaring og vidensunivers (in-

formalisering).  At planlægge og udføre undervisning stiller derfor krav til undervisernes 

evne til at balancere de unges behov med fastholdelse af gyldigt kundskabs - og fagind-

hold. Hvis ikke denne evne findes hos underviseren, vil undervisningen risikere at resul-

tere i en fordrejet egocentrisme, hvor undervisernes kundskaber faktisk risikerer at blive 

underordnet.  Her mener jeg, at hvis underviseren påtager sig rollen som en slags rejsele-

der med ansvar for at sætte kundskabsrammerne i relation til den enkelte unges aktuelle 

selvudviklingsprojekt, ville muligheden for, at den unges lyst til at udforske kunne finde 

sted. Netop kombinationen af at fungere som rejseleder for de unge, sammen med ven-

nekredsen, ville danne muligheden for, at fagindholdet bliver præsenteret tæt på de un-

ges virkelighed. Derved kan muligheden for accept og læring, finde sted, og de unges 

evner vil derfor kunne udnyttes langt bedre.                                                                                                    

Behandlerudsagn såsom ”de lukker af og er små individualister ”afslører, at det er tyde-

ligt, at samfundet i dag giver de unge muligheder for selv, at disponere over hvad og 

hvordan de ønsker, deres dag skal udfolde sig.                                                 

Modsigelsen, af den generelle ungdomskulturs vilkår i det moderne samfund, opstår, når 

den unge får diabetes, og stadig har trang til at prøve grænser af. Frigørelse fra forældre-

nes kontrollerende omsorg og samtidigt det at have ”følgesvenden” diabetes med, som 

lægger op til dagligt forpligtende ansvar, medvirker til en form for frihedsbegrænsning. 

Ovenstående afslører derved psykologiske problematikker, som underviseren didaktisk 

bør overveje. Disse problematikker, mener jeg, har stor betydning for den optimale un-

dervisning, idet den sandsynligvis vil have indflydelse på den enkelte unges motivation 

og forudsætninger for at tage ansvaret for at lære.                                                        
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Hvis der endvidere ses på den kulturelle frisættelses forandringer i de unges informa-

tionssøgemønster, vil det, for mig at se, betyde, at der i kommunikationssammenhænge, 

såsom undervisning af unge diabetikere, med fordel kunne lægge større fokus på for-

midling via de unges egne netværk. Jeg ser netop en styrke i, at underviseren placerer 

fokus på, at den gruppe som er placeret nærmest de unge, på en eller anden måde kan 

indgå og deltage i undervisningen. Min begrundelse er at gruppen, som den unge er i 

direkte samspil med, udgøres af det personlige sikkerhedsnet, hvor den unge oplever sin 

anerkendelse og sine behov for viden. Herefter følger kravet om at underviseren må in-

teressere sig for, hvordan disse former for hverdagslæring kan harmonere med de kund-

skaber, de offentlige myndigheder formulerer som mål. Samtidigt tager jeg afstand fra 

den formelle gruppeundervisning, som den udføres i dag, fordi jeg netop mener, at der 

foreligger den pædagogiske misforståelse, at unge (jf. unge diabetikere) generelt ønsker 

at lære ved at se andre og høre om andres succeser og fiaskoer.  Hvis der ses specifikt på 

diabetes, så viser netop forskning, at diabetes opleves af unge som en del af personens 

private eksistentielle virkelighed, som ikke skal udleveres til almen fremstilling og vur-

dering.                                                                                                                                     

Med udgangspunkt i ovenstående kan viden, som bliver formidlet via undervisning til 

unge, få betydning for menneskers vidensmængde og dermed deres adfærd, hvis de pla-

ceres i en social relation. En yderligere begrundelse for at det personlige sikkerhedsnet, 

med de meningsfulde nære sociale relationer, bliver brugt i undervisningen af unge, er 

den omtalte befrielse fra traditionerne, som, ifølge Ziehe, medvirker til, at der indfinder 

sig en øget belastning for det enkelte unge menneske.                                                                                     

Måske vil netop denne didaktiske overvejelse kunne gøre en forskel i forhold til den 

traditionelle undervisningsmetode, hvor systemet (hospitalet) strukturerer gruppen i 

klasseværelset. Denne konstruktion af grupper skiller sig netop fra det personlige sikker-

hedsnet, ved at gruppekonstruktionen oprindeligt ikke er opstået fra de unge selv, ved 

behov som skal dækkes. 

9.5 Delkonklusion.  

Konsekvensen af denne kulturelle frisættelse bliver, ifølge Ziehe, således samfunds-

tendenser såsom tematisering, hvor forældregenerationens traditioner og værdier 
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smuldrer, fritid og forbrug fremstår da som de områder, hvor livets egentlige mening 

produceres for de unge. Set i perspektivet af undervisning af unge, forudsætter disse 

samfundstendenser, at underviseren didaktisk kan ”præsentere” lærestoffet tæt ved den 

enkelte unges horisont (( Ziehe, God anderledeshed, 1998, s.42), I; DEL ”Unge og Ung-

dom i 1990érne”). Ovenstående medvirker til, at de unges tætte, personlige og betyd-

ningsfulde relationer, med fordel kan blive medindraget i undervisningen. Relationer 

som illustrativt kan benævnes som ”kittet”, der binder sammen, og som skaber helheden 

i den unges liv og identitetsudvikling. Selve modsigelsen til denne didaktiske overvejel-

se er, når Ziehe samtidigt konstaterer, at de unge ikke længere sætter pris på denne form 

for valg af vigtige og gyldige kundskaber med efterfølgende læringsaktivitet, fordi det er 

blevet en forudsætning for indholdets troværdighed.                                                                                        

Disse nære betydningsfulde relationer kan ikke sammenlignes med den kunstigt etable-

rede gruppesikkerhed, som underviserne ønsker at fremme i undervisningssammenhæn-

gene. Endvidere er det vigtigt, at underviseren på forhånd overvejer, hvad der sker, hvis 

disse ”unge identiteter” bliver ” udsat” for mere eller mindre forandrende aktiviteter i 

kunstigt etablerede undervisningsgrupper. Hvis de kunstigt etablerede grupper skal bru-

ges i undervisningssammenhænge, handler det konkret om, at underviseren kan tilrette-

lægge målrettede undervisningsprocedurer, hvor den unge kan opnå viden uden hele ti-

den, at skulle opfodres til at være selvrefererende og udvælgende. Til slut handler det 

om, at underviserne skal gøre sig klart, at status, i kraft af f.eks. en titel, ikke automatisk 

sikrer mellemmenneskelige samkvemformer ved undervisning af unge. Endvidere bør de 

give afkald på vidensmonopolet, som envejskommunikation lægger op til, ellers vil re-

aktionen, hos de unge, konstant blive: ”Skrid! Lad os være i fred. Forsvind ud af vores 

hoveder! Nedgør os ikke hele tiden! ..” (Ziehe, Stubenrauch, 1983, s.21).                      

Med udgangspunkt i Ziehes almene teori om de unge vil jeg i næste afsnit redegøre for 

den specifikke målgruppe: De unge diabetikere. 

10. DEN UNGE DIABETIKER IFØLGE BIBI HØLGE HAZELTON.                 

Efter denne almene beskrivelse af ungdomskulturen, vil jeg i det kommende afsnit foku-

sere på en specifik beskrivelse af den unge diabetiker. Til denne beskrivelse vil jeg bru-

ge Bibi Hølge Hazeltons ph.d. afhandling, ” Diabetes – en skole for livet”. Begrundelsen 
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for at jeg netop vælger Hazelton er, at hun medtager de samfundsmæssige faktorer, som 

betinger de unge diabetikeres handlen. Endvidere tager hun udgangspunkt i de unge dia-

betikeres adfærdsmønstre under hospitalernes undervisningsseancer. Læseren får også 

muligheder for at ”komme bag” om de unge diabetikere via interviews og dagbogsnota-

ter. Hazelton observerer dog ikke alene de unge, hun observerer hele undervisningssitua-

tionen, hvor også underviserne selv indgår. Der kan stilles kritiske spørgsmål til sandhe-

den bag disse interviews og observationer samt til materialets og metodernes sandhed og 

den deraf affødte validitet. Jeg kan til slut spørge om de fremførte konklusioner, som her 

virker skråsikre, også er overbevisende. 

10.1 Analyse: Hvordan korrelerer Hazeltons beskrivelse af unge diabetikere og de 

didaktiske overvejelser?      

Hazelton har, som omtalt, fulgt og observeret en gruppe unge med insulinkrævende 

diabetes. For mig at se har hun generelt beskrevet de unges adfærd efter nogenlunde 

samme karaktermønster, som Thomas Ziehe beskriver ungdomsgruppen. Hazelton 

identificerer og synliggør dog situationer og tilstande, som er med til at skabe forud-

sætninger for, at der alligevel opstår en forskel mellem de unge med diabetes og den 

øvrige ungdomsgruppe (Hazelton, 2004, no.21, s.16). Overordnet handler forskellen, 

ifølge Hazelton, om den livssituation, som de unge diabetikere befinder sig i, ved at de, 

ifølge dåbsattesten, er registreret som unge mennesker, men dertil har de en livsvarig 

kronisk sygdom som sammen med den forskellighed, der er i psykologiske, sociale og 

biografiske forhold, giver dem et liv, hvor de sommetider bliver behandlet som små 

børn, men samtidigt skal bruge en voksens livsvisdom (Hazelton, 2003, s.152 ).                                            

De forskellige udgangspunkter kommer til udtryk i situationer, som blandt andet om-

handler begreberne: frihed, ansvar, begrænsning og tid. Jeg må derfor rette blikket mod 

den unge diabetiker, og se på hvordan Hazelton definerer deres forhold til ovenstående 

begreber.                                                                                                                        

Først rettes der fokus mod begrebet frihed, som jeg finder interessant at placere sammen 

med, hvordan den unge diabetiker forholder sig til begrebet ansvar. Hazeltons beskrivel-

ser af diabetesundervisning afspejler en måde, hvorpå den individuelle frihed reflekteres 

som et kendskab og en viden om regler og principper for rigtig adfærd for en diabetiker. 
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En sådan betragtning vil forme frihed til ikke blot at være en neutral størrelse. Dette 

ansvar for sygdommen stiller samtidigt krav om, at den unge skal tænke forebyggende 

og forudseende, samt gøre fornuftige overvejelser og valg i forhold til sin diabetes, ud-

dannelse og erhverv (Hazelton, 2003, s.193). Opretholdelse af dette ansvar, skriver Ha-

zelton, får derved omkostninger, som betyder, at ungdomslivet bliver begrænset, hvor 

oplevelsen af at være sat uden for normaliteten, opfodrer indirekte de unge til at forsøge 

at begrænse konsekvenserne af at være anderledes (Hazelton, Sygeplejersken, 2004, 

nr.21). Konkret ses det ved, at de unge hurtigt opfodres til tage ansvar for deres liv, og 

derved automatisk også hurtigere blive voksne. Et voksent liv som kan være forbundet 

med risiko for evindelig stress grundet angst for sygdommen, eller angst for om den 

nødvendige insulinmængde er taget m.m. Dette stressudløsende ansvar kan handle om 

en størrelse, der kan tænkes uafhængigt af, om diabetikeren opfører sig godt eller ej. 

Behandlingsresultater viser imidlertid, at det er vanskeligt for de unge at omsætte denne 

viden under de vante forhold i hjemmet, i skolen m.m. På den måde bliver den unge dia-

betikers såkaldte ”frihed” begrænset i form af de forholdsregler, som sygdommen umid-

delbart kræver, for at vedkommende skal undgå diabetiske senkomplikationer og i det 

hele taget overleve. Bagsiden af frihedsmedaljen, ved den moderne diabetesbehandling, 

er således, at den lægger op til, at det er diabetikerens selv, der har ansvaret for, hvor fri-

hedsgrænserne går. På så vis bliver også friheden begrænset i form af, at der konstant 

stilles krav til den unge om at være aktiv ansvarlig overfor, hvornår der skal reguleres på 

diabetesbehandlingen. En sådan relation, hvor en tilstand som diabetes påvirker, stiller 

ansvarskrav, dirigerer og derved begrænser en ung persons adfærd, stiller spørgsmåls-

tegn ved, om det overhovedet kan lade sig gøre at være ung og holde sig fri fra tanker 

om sygdommen, som hele tiden forlanger, at vedkommende er ansvarlig?                                                     

I Hazeltons bog ”Perspektiver på ungdom og krop”, beskriver en ung diabetiker, hvor 

modsigelsesfyldt det kan opleves at være ung og have trang til at prøve grænser af, sam-

tidig med at man har diabetes, som lægger op til et forpligtende overskud til dagligt an-

svar og fornuft (Hazelton, 2003, s.131). Hazelton er altså af den klare opfattelse, at unge 

diabetikere, ligesom den øvrige ungdom generelt, har behov for at ”sprænge fornuftens 

grænser”. Dette behov skal således både konkurrere, men også balancere med det perma-

nente ansvar for diabetesen og de deraf givne begrænsninger, i forhold til de valg og mu- 
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ligheder, de, som andre unge, står over for. I ”Diabetes - en skole for livet”, står der: 

”Ingen af de unge har stillet spørgsmålstegn ved, om ansvaret for hvordan det går med 

sygdommen er deres eget” (Hazelton, 2003 s.193).  

10.2 Diskussion.: Hazeltons opfattelse af de unge diabetikere. 

Hazelton er altså ikke i tvivle om, at de unge selv tager ansvaret for deres sygdom; et 

ansvar som mange gange er en personlig udfordring. Spørgsmålet er om behandlerne / 

underviserne forstår, at de unge rent faktisk selv skal forvalter dette ansvar? Jeg tænker 

her konkret på de unge diabetikere, hvis langtidsblodsukker ifølge hospitalet, ikke er til-

fredsstillende lavt, men hvor de unge diabetikere rent faktisk mener, at ansvaret for dia-

betesen forvaltes tilstrækkeligt godt. Spørgsmålet har ikke umiddelbart et endegyldigt 

svar, men afslører til gengæld, at det at have ansvaret for sin diabetes og det at være en 

ansvarlig diabetiker, efter hospitalets mening, faktisk er to forskellige verdener.                                            

At have diabetes medfører kontrol og derved også indirekte en pligt til at efterfølge de 

givne retningslinier, eller sagt på en anden måde, at være god til at passe sin sygdom. 

Det er noget som, i forhold til undervisning af unge diabetikere, indirekte vil betyde, at 

de unge diabetikere har pligt til at møde op til den tilbudte undervisning, for på ansvarlig 

vis, at forvalte de kundskabsidealer, som ligger til grund for den rigtige adfærd som dia-

betiker. Er det denne pligt som kommer frem, når de unge omtaler ansvaret for at møde 

op til behandlingskontrol på hospitalet?                                                                             

Det vil, i sådanne tilfælde, betyde, at det ikke blot handler om vedkommendes interesse 

for behandling, der styrer fremmødefrekvensen til undervisningsseancer, men det hand-

ler også om et generelt ønske om god adfærd overfor systemet.                                         

I forhold til begrebet tid, fremgår det, ifølge Hazelton, at adskillige unge diabetikere bru-

ger energi på at finde balancen mellem det at have diabetes her og nu, og det at være dia-

betikere i adskillige år. Denne spekulation omhandler således tanker om at overleve i 

forening med den livsform, et normalt ungdomsliv består af, en stillingstagen til hvad 

der sker her og nu, men også til hvad der kan ske i fremtiden. Hazelton beskriver, at de 

unge rent faktisk bærer en angst for fremtiden, og hvad sygdommen kan resultere i.             

Ved at de unge rent faktisk bliver konfronteret med det, at forholde sig til hvad der kan 

ske, hvis ikke deres diabetes bliver passet efter retningslinierne, bliver de derfor nødt til 
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at forholde sig til fremtiden. Med andre ord kan det konstateres, at det, at være ung og 

have god omsorg for diabetesen, handler om en pendulering, hvor de enkelte unge dia-

betikere skal finde balancen mellem det at forholde sig til sygdomsansvaret, og samtidigt 

kunne distancere sig fra dette ansvar ved at forene det med et ungdomsliv, som ikke altid 

omhandler en livsform, som er forudsigelig. Ovennævnte begreber er således, ifølge Ha-

zelton, med til at skabe en kompliceret hverdag for unge med diabetes.  

    10.3 Delkonklusion  

Hazelton beskriver således, hvor modsigelsesfuldt det kan være at være ung og have 

trang til at prøve grænser af, f.eks. ved at der stilles spørgsmålstegn ved de voksnes og 

forældregenerationens autoritet, samtidigt med at være afhængig af den viden som kom-

mer fra de voksne, for at man som ung skal lykkes med sin diabetes. Dette kommer til 

syne gennem behovet for frigørelse fra forældrenes kontrollerede omsorg. Denne adfærd 

kan således placeres i relation til de kulturelle orienteringsforsøg som samfundstenden-

serne, ifølge Ziehe, lægger op til. Her tænker jeg blandt andet på begreberne kulturel fri-

sættelse samt tematisering.                                                                                             

Hvis de unge samtidigt har følgesvenden diabetes, som lægger op til et forpligtende an-

svar i det daglige, vil situationen faktisk omhandle en form for frihedsbegrænsning, fordi 

diabetesbehandlingen netop lægger op til at de voksnes retningslinier efterfølges. Oven-

stående handler således om filosofiske overvejelser, som baseres på begreberne frihed og 

kontrol, som netop for diabetikeren handler om kontrolleret frihed under ansvar. Det 

handler også om psykologiske overvejelser, som afspejler det ambivalente forhold, at 

være ung, men at have en voksens ansvar for sin diabetes.                                             

For at konkludere på dette afsnit har jeg lavet et såkaldt sammenligningsskema, hvor det 

tydeligt skal fremgå, at der er grundtræk, der er ens hos begge ungdomsgrupper (jf. side 

53). Herunder har jeg derfor fremstillet et direkte sammenligningsgrundlag for henholds-

vis Ziehes - og Hazelton måde at betragte de unge og deres karakteristika som ungdoms-

gruppe på. Jeg har ligeledes forsøgt at udforme den direkte forskel på den almene unge 

og den diabetiske unge, ved at se på hvad de to ungdomsgrupper har tilfælles, samt på 

hvilke områder de adskiller sig.                                                                                                                        

Tanken er selvfølgelig, at der med udgangspunkt i forskellene, også må stilles for-
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skellige krav til de didaktiske overvejelser, som ligger til grund for en relevant under-

visningspraksis. Det bør bemærkes, at når det gælder begreberne tematisering og subjek-

tivering, i forhold til diabetes, er det netop her, den store adskillelse kommer til udtryk. 

Det ses ved at unge diabetikere, ifølge Hazelton, netop viser angst for langtidsfølgerne af 

den kroniske sygdom diabetes, samtidigt med at de viser trang til at handle på det, som 

opleves og tolkes med udgangspunkt i dem selv som centrum. Et ambivalent forhold idet 

de samtidigt har trang til at stille spørgsmålstegn til de voksnes autoritet og erfaringer 

(med hensyn til behandlererfaringer med diabetes). Ovenstående står i klar modsætning 

til forholdene omkring Ziehes opfattelse af den almene ungdomskultur, idet de kan bru-

ge alle deres foreliggende muligheder uden at behøve at tage umiddelbart hensyn til om-

sorgen for sig selv. Den diabetiske unge er derimod afhængig af omsorgen for sin diabe-

tes. Der forligger således grundtræk, hvor de unges forhold adskiller sig.  De almene un-

ge kan ”umiddelbart ” leve deres liv uden de begrænsninger, som voksenverdenens auto-

riteter giver dem, og dermed selv gøre deres erfaringer, som er vigtige for en egentlig 

identitetsdannelse. De diabetiske unge er derimod begrænsede i deres frihed og identi-

tetsdannelse, i og med at voksenverdenens erfaringer skal bruges for at imødegå og må-

ske undgå de senkomplikationer, som diabetikeren kan blive konfronteret med. Unge 

diabetikeres dagligdag indebærer generelt en indre kontrolleret livsstil, som rent faktisk 

bygger på de voksnes erfaringer med kontrol og grænser (Hazelton, 2003, s. 103). Dette 

kan få den fatale konsekvens, at de unge diabetikere ikke altid får friheden til selv at af-

prøve disse grænser. Disse begrænsninger i livsstilen gør, hvad enten de unge diabetike-

re vil det eller ej, at de kan opleve sig marginaliserede. Oven i købet mødes disse be-

grænsninger direkte i behandlersystemet, og det er oplagt, at motivationen for undervis-

ning mangler grundet disse begrænsninger, og udeblivelse fra undervisning bliver resul-

tatet.                                                                                                                        

Forskellighederne afslører netop også en forskel i forudsætning for at lære at tage eget 

ansvar. Det er derfor igen vigtigt at pointere det relevante i, at underviseren gør sig nogle 

gennemreflekterede overvejelser af didaktisk art, før en eventuel velment og relevant vi-

densformidling finder sted. Med andre ord vil det ikke være tilstrækkeligt blot at betrag-

te målgruppen som de unge. At være ung og have diabetes betyder således en frihedsbe-

grænsning, som den almene unge ikke behøver tage hensyn til, for at kunne overleve. 
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Jeg har altså forsøgt at gå fra en almen beskrivelse af ungdomskulturen, som Ziehe 

beskriver den, til en mere specifik beskrivelse af den unge med diabetes. 

Figur. 4. Sammenligningsskema. 

ZIEHE                                                                         HAZELTON 

(ungdomskulturen alment).                                 (de unge diabetikere specifikt). 

                     

1. Har lettilgængelighed til information via 

elektroniske medier: informalisering.  

1. Har lettilgængelighed til information 

via elektroniske medier: informalisering.  

   

2. Spekulerer ikke over fremtiden – 

handler på det som giver mening for den 

enkelte her og nu: subjektivering.                

2. Bærer angst for fremtiden – men hand-

ler alligevel på det som giver mening for 

den enkelte her og nu: ambivalent sub-

jektivering.  

3. De unge stiller spørgsmålstegn ved de 

voksnes autoritet: tematisering.     

3. Stiller spørgsmålstegn ved de voksnes 

autoritet: tematisering. Men opfodres af 

behandlerne til at efterleve voksenverde-

nens erfaringer, for at undgå senkom-

plikationer.      

4. Normalitets søgende i forhold til ven-

nerne, hvilket medvirker til brugen af 

beskyttelsesmekanismer. Mekanismer 

som også bruges, da de opfodres til at 

afgive deres subjektivitet på en dekvalifi-

cerende måde.             

4. Normalitetssøgende i forhold til ven-

nerne, hvilket medvirker til brugen af be-

skyttelsesmekanismer. Mekanismer som 

også bruges, da de opfodres til at afgive 

deres subjektivitet på en dekvalificerende 

måde.     

Der kan, på baggrund af de hidtil beskrevne afsnit, opridses foreløbige principper for 

undervisning af unge med diabetes, dette omhandler en prioritering af en individuel 

undervisningsform, således at undervisningens mål tager udgangspunkt i, hvad den 

enkelte tolker som vigtigt i forbindelse med sin diabetes.                                            



 52

Unge diabetikere, betragtet som Ziehe beskriver almene unge, vil således have behov for 

en form for normalitetserkendelse i forhold til deres venner (som ikke nødvendigvis be-

høver være diabetikere). De vil sandsynligvis også være præget af, at der er fokus på 

dem selv, (subjektivering). Hvis de unge diabetikere til gengæld bliver opfodret til at af-

give en del af denne subjektive virkelighed, i forhold til deres diabetes, vil normalitets-

søgningen gå tabt, fordi diabetes, og den tilstand hvor vedkommende ikke normalt har 

sygdommen diabetes, i virkeligheden ikke kan forenes. Opfordringer til at afgive sin 

subjektive erfaring, under formelle gruppeundervisningssammenhænge, vil altså i sig 

selv virke dekvalificerende på de unge diabetikere.                                                                                         

Konklusionen bliver således, at de unge diabetikere ønsker at blive behandlet individuelt 

og unikt, eller som Hazelton udtrykker det ” Det er ikke forbundet med tryghed, at alle 

behandlere giver samme besked, men snarere oplevelsen af at blive betragtet som stang-

vare” (Hazelton, 2003,s.220). Hvis dette princip blev efterlevet, mener jeg, at risikoen 

for at minimere beskyttelsesmekanismerne, ville være til stede. På den anden side, me-

ner jeg, at hvis gruppeundervisning nødvendigvis skal benyttes, vil det være hensigts-

mæssigt at tage udgangspunkt i en handling, som ikke umiddelbar kan forankres i de, til 

gruppeundervisningen, tilstedeværende unge.                                                                                                  

Efter denne beskrivelse af ungdomsgruppen og beskrivelsen af didaktikbegrebet, som 

skulle danne grundlaget for en optimal undervisning, skal der i næste afsnit fokuseres på, 

hvordan den, af mig observerede undervisning (happening) på SDC, egentlig foregår, og 

dermed tilrettelægges. Endvidere skal der ses på diabetesundervisningen, som den fore-

går på OUHD.                                                                                               

    11. DIABETESUNDERVISNING GENERELT PÅ SDC. & OUHD. 

I følgende kapitel har jeg valgt at beskrive, hvordan diabetesundervisning drives på to 

hospitaler i Danmark, som behandler diabetikere. Adskillige steder, rundt i landet, drives 

der diabetesbehandling med undervisning som en del af den samlede behandlingsstrategi 

Jeg har valgt to behandlingssteder, som, ifølge min viden om diabetesundervisning af 

unge, udgør to modsætninger, eller skal vi sige to yderpunkter for undervisningsstrategi-

er. På OUHD drejer det sig om en struktureret skole, med skema og undervisningslektio-

ner, som det ene yderpunkt. I den anden ende af skalaen tager SDC ´s undervisningsform 
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”happenings”, udgangspunkt i de unges egne behov og oplevelser. Kapitlet er primært 

disponeret med henblik på at skitsere de forskelle i undervisningspraksis, der hersker de 

to steder. Endvidere er det også formålet, at kunne påvise den didaktiske tænkning, eller 

mangel på samme, som begge undervisningsstrategier udviser. Om det er en effektfuld 

undervisningsplanlægning, der forekommer, skulle gerne komme til udtryk i den kritik, 

der kommer gennem analysen af de to strategier.                                                                                            

Sekundært vil jeg også se på den tilfældighed, der hersker for den enkelte unge diabeti-

ker, når det drejer sig om undervisning, en tilfældighed som afhænger af, hvor i landet 

man vælger at lade sig behandle.  Det skal endvidere bemærkes, at rammefaktorerne, 

dvs. de økonomiske og tidsmæssige afgrænsninger, er forskellige således, at det ikke er 

den samme undervisning, som de unge diabetikere bliver udsat for.                                                                

Jeg har valg at dele kapitlet op i to hovedafsnit, som først omhandler en kort beskrivelse 

af SDC ´s undervisningspraksis (”happening”), derefter følger en analyse og diskussion, 

hvor jeg tager udgangspunkt i nogle af de didaktiske overvejelser, som indgår i min kon-

struerede analysemodel (jf. side 34).                                                                                

Det næste afsnit omhandler OUHD ´s undervisning. Imidlertid har jeg ikke haft mulig-

hed for at udføre observationer på OUHD, hvorfor jeg har valgt at tage udgangspunkt i 

det undervisningsmateriale, som beskriver projektet bag diabetesskolen samt evaluering 

på skolens undervisning. Til dette afsnit vil jeg også anvende Bibi Hølge Hazeltons ph.d. 

afhandling: ”Diabetes en skole for livet”, fordi hun tager udgangspunkt i Odense diabe-

tesskole som rollemodel for andre skoler. Dette afsnit vil også omhandle analyse og dis-

kussion af de specifikt valgte didaktiske strategier. Til sidst vil jeg se på hvilke sammen-

fald og hvilke forskelle, der i virkeligheden er tale om på de to hospitaler, vel vidende at 

der er ubelyste faktorer, som ikke får indflydelse på den samlede vurdering af succeskri-

terierne. Når det drejer sig om at beskrive en konkret undervisning, sådan som den fore-

går på et konkret hospital, vil der næsten altid opstå problemer i afgrænsningen af den 

valgte litteratur. Jeg mener her, at der ofte inddrages mere generelle beskrivelser om ind-

læring, læring og didaktik i et forsøg på at beskrive den samlede kompleksitet i en un-

dervisningsproces. Det skal bemærkes, at det er de generelle teorier, som ganske enkelt 

beskriver forholdene omkring undervisning (jf. model s.34), og at disse teoriers univer-

selle karakter, ikke umiddelbar gør dem egnede til at beskrive konkrete tiltag direkte. 
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Der findes dog projektbeskrivelser og formulerede overvejelser over tiltag, som har til 

hensigt, at tilføre den unge diabetiker et fundament for bedre diabetisk livsførelse med 

udskydelse af senkomplikationer som det primære formål.                                                                              

Problemet for mig har dog været, at det skriftlige materiale, jeg er kommet i besiddelse 

af, og som omhandler den konkrete undervisning af de unge på SDC, er generelt, og 

derfor står der sparsomt om indholdet og de emner der bliver gennemgået. Til gengæld 

står det meget om behandlernes kliniske erfaringer med at undervise unge diabetikere. 

Mål for undervisningen bliver beskrevet, men igen er der kun en sparsom beskrivelse om 

evalueringen af disse mål. Disse forhold forårsagede, at jeg mente, det var relevant at 

iagttage selve udførelsen af undervisningen, den såkaldte ”happening” (jf. afsnit 12.1) 

samt tale med de personer (læge/professor og sygeplejerske), som havde hovedansvaret 

for undervisningen af de unge på SDC.                                                                                                             

Generelt kan jeg opsummere, at det er svært at vurdere indhold, mål, middel og evaluer-

ing, både for ikke indviede, men også for de der udfører undervisningen og har ansvaret 

for den. Jeg går dog stærkt ud fra, at de, som er involverede i undervisningen af de unge 

diabetikere, også er inde i den generelle litteratur om undervisningspraksis, således at de, 

inde i deres hoveder, har svar på spørgsmålet om hvorfor unge med type 1 diabetes, i det 

hele taget skal undervises?                                                                                                                           

Jeg har derfor valgt min litteratur til beskrivelse af den konkrete undervisning, på hen-

holdsvis SDC og OUHD., ud fra ovenstående kriterier, vel vidende at de generelle be-

skrivelser gennemgås andet sted i opgaven, og vel vidende, at der selvfølelig sker visse 

overlapninger mellem de generelle og de specifikke beskrivelser.   

12. DIABETESUNDERVISNING PÅ SDC.    

Formålet med dette afsnit er, at søge svar på spørgsmålet om hvorfor, SDC i det hele 

taget mener, at unge diabetikere skal undervises? Dette spørgsmål kan forhåbentlig be-

svares gennem en beskrivelse, en nærmere redegørelse og en iagttagelse af, hvad der 

foregår ved undervisning af unge diabetikere.                                                                                                  

Oprindeligt gik SDC under navnet Niels Steensens hospital. Det blev etableret i 1932 

med 20 sengepladser og ca. 500 ambulante patienter, og her har der længe været udført 

en form for undervisning af diabetikerne (jf. afsnit 3.1). Denne undervisning er gennem 
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tiden blevet mere specifik og dermed grundlæggende i den samlede diabetesbehandling 

(SDC, 2002). SDC nåede i 1995 så langt i sin undervisningspraksis, at der, i ungdoms-

konsultationen, indførtes såkaldte ”happenings”(jf. definition afsnit 12.1) for de unge, 

for at give denne gruppe muligheder for at modtage en langt mere specifik undervisning. 

Denne undervisning tog udgangspunkt i SDC’s erfaringer med unge menneskers behov 

og ønsker for en vedkommende undervisning.                                                                                                  

Udover at der er krav fra Sundhedsministeriet om undervisning, som en vigtig del af en 

samlet behandlingsplan for diabetikere, er det vigtigt at få besvaret spørgsmålet: ”Hvor-

for skal unge diabetikere, i det hele taget, undervises?” Et svar må umiddelbart lede hen 

til et mål for undervisningen. Professor og overlæge Jørn Nerup, fra SDC´s ungdomsbe-

handlergruppe, skriver, at hovedfilosofien bag behandlingsprincipperne udmønter sig i, 

at man allerede fra start af forsøger at undgå indlæggelse. Allerede ved debut’en under-

vises den unge diabetiker i elementære behandlingsprincipper. Det videre undervisnings-

forløb holder fokus på, at de unge skal lære at tage ansvaret for deres diabetes og gøre 

det der passer til deres liv. Målet med hele den komplekse behandling, hvor undervis-

ning indgår, er, at den unge får sin diabetes indpasset naturligt i dagligdagen, og undgår 

at dagligdagen tilpasses diabetesundervisningen. Det overordnede mål bliver da en stof-

skiftemæssig (metabolisk) kontrol, der ikke giver diabetikere gener i dagligdagen eller i 

fremtiden, men tværtimod giver dem en god og indholdsrig hverdag både fysisk som 

psykisk.                                                                                                                         

Selve målet, for undervisningen i ungdomsgruppen, gør sig også indirekte gældende i 

”Rapport om Kompetenceudvikling til diabetessygeplejerske og klinisk specialist på Ste-

no Diabetes Center 2001”, en rapport som overordnet er forfattet af chefsygeplejerske, 

cand.cur., Lis Borrild. Målet ses i følgende sætning: …” den unge på basis af viden, fær-

digheder, motivation og hjælpemidler kan tage kvalificerede beslutninger om sin egen 

behandling..” ((Vesterdal- Jørgensen, Kohwles, et al) I: Borrild – Kofoed, 2003, s.21). 

Umiddelbart er der krav om undervisning, når vi når til punkterne under sygeplejerskens 

funktion, hvor der i andet punkt direkte står: ”Undervise den unge og dennes familie..” , 

og når det gælder beskrivelsen af ansvarsområder for diabetessygeplejersken, står der, at 

sygeplejersken er ansvarlig for; ”At udarbejde og løbende opdatere undervisnings-

materialer” ((Vesterdal, -Jørgensen, Kohwles, et al) I; Borrild – Kofoed, 2003, s. 21).                                 
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Hvis jeg kort skal sammenfatte SDC’s antagelser om, hvorfor de unge diabetikere skal 

undervises i de basale behandlingsprincipper for senere at overgå til en mere individuel 

behovsorienteret undervisning, er det for at de unge skal kunne tage uafhængige, men 

kvalificerede beslutninger om deres egen behandling og derved få en god stofskiftemæs-

sig kontrol, således at diabetikerens liv kommer så tæt på ikke-diabetikerens do. som 

muligt.  

12.1 Observation af ”happening” på SDC. 

Hver sjette onsdag har SDC afsat ambulatoriet til de unge. De unge ved, ifølge Hanne 

Vesterdal- Jørgensen (herefter H. V- J), at der skal ”foregå noget” under denne såkaldte 

”happening ”. De er dog ikke orienterede om undervisningsemnet og heller ikke om det 

eksakte tidspunkt for afholdelse af seancen. Intentionen bag ”happening” var, ifølge H. 

V-J og Jørgen. Nerup (herefter J.N), at lade de unge komme med forslag og derved være 

med til at bestemme, hvad der skulle undervises i. For at få et praktisk billede af hvad 

der kendetegnede en ”happening”, overværede jeg en sådan i SDC’s ambulatorium. 

Efter interviews med professor J.N. og H. V-J. og efter at have læst, så godt som, alt 

SDC havde skrevet om undervisning af unge, havde jeg store forventninger til praksis. 

Emnet, som de indkaldte unge blev undervist i, var: ”Når en diabetiker skal på rejse”, 

hvilket i sig selv var et aktuelt emne, eftersom undervisningen fandt sted op til 

sommerferien.                                                                                                                  

Proceduren ved ungdomskonsultationsdagen var følgende: Efter de almindelige labora-

toriebesøg, med læge/sygeplejerske eller socialrådgiver, var der planlagt en times ”hap-

pening ”. De deltagende var i 16- 18 års alderen. I ambulatoriets ventesal sad tillige otte 

forældre, (5 mødre og 3 fædre). De unge diabetikere sad alle stille ved deres borde, nog-

le talte sporadisk med deres forældre. To unge piger ankom fem minutter før det hele be-

gyndte. De viste sig at være veninder, den ene havde diabetes og skulle til kontrol. Piger- 

ne placerede sig i sofaen over for laboratoriet og afventede at blive kaldt ind. Mobiltele-

fonerne blev brugt flittigt af de unge uden bemærkninger fra personalet.                                                        

Klokken fire begyndte professor J. N at undervise stående ved skranken i lokalet. I be-

gyndelsen havde J. N problemer med at blive hørt. Undervisningen foregik i ambula-

toriets ventesal samtidigt med, at ankommende patienter henvendte sig ved skranken, og 
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personalet var på vej hjem. De deltagende sad stille, undtagen en tosproget pige som 

oversatte til sine forældre.  J. N indledte oplægget med at give forslag til diabetikere, 

som skulle ud at rejse, og efter en kort indledning blev der stillet et spørgsmål af under-

viseren, som fokuserede på insulinets ”værste fjende”. Gruppen af unge og forældre sva-

rede ikke. J. N besvarede selv spørgsmålet ved at forklare at insulinet ”inaktiveres” ved 

varme og frost. H.V. J sad stille sammen med gruppen under hele seancen. De to labo-

ranter stod stille langs med skranken. Blandt gruppens unge sad der en under hele sean-

cen, og læste et kvindeblad. Da der endelig blev orienteret om rejseforsikringer, rejste en 

af forældrene interesseret hovedet og rettede blikket mod J.N. Der fortsattes nu med 

spørgsmål nr.2, som opfordrede de deltagende til, at fortælle om hvordan det var at fore-

tage en rejse medbringende insulin. Der blev ikke svaret umiddelbart. J. N oplyste til 

sidst, at Steno har kontakt til alle verdens hospitaler. Det var dermed ikke noget problem 

overhovedet, at foretage en rejse. Diabetikeren ”burde” ifølge J. N blot sørge for at med-

bringe, diabetesforeningens medlemskort, recepter og id. kort, hvor det fremgik, at 

vedkommende havde diabetes.                                                                                                                          

Hele undervisningsseancen varede i 20 minutter, og der blev i alt stillet 3 spørgsmål. De 

unge besvarede kun spørgsmålene i et tilfælde. Resten af tiden var de unge og forældre-

ne tilbageholdne og stille.  

12.2 Analyse: Hvordan er sammenhængen mellem SDC´s undervisning og de 

didaktiske overvejelser, som foreslås i min model?   

Begrebet undervisning forstås, ifølge de ansvarlige undervisere på SDC, først og frem-

mest som en forudsætning for, at de enkelte diabetikere kan udvikle omsorg i forhold til 

deres diabetes. Det hænger, ifølge H. V-J, sammen med, at diabetesundervisning, som 

regel, leder til refleksion og indsigt over det at have diabetes. Derved dannes grundlaget 

for positiv adfærd og optimal omsorg for diabetesen, som igen hænger sammen med 

længere levetid (Vesterdal, 1995, nr.5). Undervisningsformen (happenings) antyder di-

daktiske overvejelser af bred betydning, hvilke blandt andet omhandler fokus på mål-

gruppen, de unge diabetikeres, læringsforudsætninger. Det ses blandt andet i sætningen 

”Hensigten er, at de unge skal lære at tage ansvaret for deres diabetes og gøre det der 

passer til deres liv.”  ( SDC, 2002, s.17). Undervisningen signalerer endvidere, at und-
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erviserne har gjort sig filosofiske overvejelser over en demokratisk undervisningsform, 

hvor målet er, at ”vinde de unges tillid”. Undervisningen bærer også præg af, at under-

viserne har gjort sig overvejelser i forhold til de samfundstendenser, med løbende om-

stillingskrav, som er blevet en konsekvens af de krav, arbejdsmarkedet stiller. Det ses 

blandt andet i sætningen ”at udarbejde og løbende opdatere undervisnings-materialer”( 

Borrild -Kofoed, 2003, s.21). Underviserne giver, ved deres åbne, demokratiske under-

visningsform, udtryk for, at de tolker det, som at de unge aktivt ønsker at præge materi-

ale og undervisningsindhold med deres forskellige private diabeteserfaringer. 

Spørgsmålene er blot, hvilke muligheder underviseren giver, for at disse ”selvorgani-

serede aktiviteter” kan finde sted?                                                                                                                    

Ønsker unge diabetikere generelt at blotlægge deres erfaringer med f.eks. lavt - og højt 

blodsukker i undervisningslokalet? Umiddelbart hænger visionen om demokratisk un-

dervisning fint sammen med de samfundstendenser, som Ziehe omtaler ved begrebet 

kulturel orienteringsform eller sagt med Ziehe terminologi ”subjektivering”, som om-

handler fokus på - og udgangspunkt i de unges verden.                                                                                    

I forhold til gruppeundervisning generelt, er Ziehes holdning kritisk, fordi denne form 

vil medvirke til, at unge er mere optaget af at efterligne hinanden end af at fokusere på 

undervisningsindholdet (Ziehe, Stubenrauch, 1983,s.102). Med andre ord vil konsekven-

sen, af dette efterligningsbehov, således medvirke til at mål, som handler om at lære un-

ge individer med diabetes, at tage ansvaret for sig selv, blive vanskelige at nå, hvis de 

unge ikke lever og har accepteret en, ifølge behandleren, hensigtsmæssig form for om-

sorg for deres egen diabetes. Måske er det denne modstand, de unge diabetikere signale-

rer, ved at forholde sig neutralt og passivt til den demokratiske, åbne undervisnings-

form? Ziehes efterligningsbehov hos almene unge vil, som jeg ser det, også risikere at 

havne i modsætning til begrebet subjektivering. I forhold til Hazeltons beskrivelse af un-

dervisningens aktivitet og indholdsform, med udgangspunkt i de unge diabetikeres egne 

erfaringer, afspejles undervisernes didaktiske overvejelser i forhold til de gyldige kund-

skaber. De omhandler, ifølge Hazelton, et undervisningsindhold (en kollektiv historie) 

med et forældet pædagogisk standpunkt, hvor de unges komplekse erfaringer, som også 

rummer bekymringer, angst, skam og skyld, i realiteten bliver undertrykt fra undervi-

sernes interesses position, hvor den normative orden opretholdes (Hazelton, 2003, s. 
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187). Med andre ord vil pointen med at bedrive gruppeundervisning, baseret på private 

selvrefererende erfaringer, faktisk risikere at gå tabt i forhold til gruppen. Underviserens 

egentlige filosofiske betingelser lyser tydeligt gennem, idet de unge diabetikeres livsvil-

kår, hvor behandling og undervisning indgår, i realiteten lægger op til en defineret fri-

hedsbegrænsning.  

12.3 Diskussion: Om sammenhængen mellem SDC`s undervisning og de didaktiske 

overvejelser som foreslås i min model.   

Som jeg ser SDC’s undervisningsforløb, arbejder underviseren ud fra visioner, som går 

fra det nære ”her og nu princip” til fremtidige konsekvenser af mangel på engagement i 

selve diabetesplejen.  SDC’s valg af frigørende pædagogik, med intentioner om en ufor-

mel undervisningsstil (”happening”) til følge, signalerer umiddelbart ideer om, at udvik-

le de unge diabetikeres egen bevidsthed og muligheder ved at de selv træffer beslutnin-

ger.                                                                                                                     

Ovenstående observation af undervisningen står til gengæld ikke i umiddelbar overens-

stemmelse med eksperternes råd til de unge diabetikeres forældre. Det drejer sig om råd, 

der giver de unge mere personligt ansvar og derved ”længere snor ”. Et sådan råd, mener 

jeg dårligt kan effektueres, hvis de unge ikke får lov til at have et personligt rum, hvor 

de stille, roligt og uden afbrydelser, kan få muligheder for, at fortælle om deres private 

oplevelser. Undervisningsformen (happening) på Steno foregik netop ikke i et personligt 

rum, den foregik til gengæld i:                                                                                                      

1.) et venteværelse /ambulatorium.                                                                                                           

2.) hvor der var forældredeltagelse.                                                                                                     

3.) og sparsomt med engagement fra de unges side.                                                                 

Med andre ord var der, i de umiddelbare didaktiske overvejelser, ikke taget højde for 

hvordan Ziehes opfattelse af hvordan samfundstendenserne påvirker de unges forhold til 

de voksne. Samfundstendenser som blandt andet omhandler, hvordan unge forholder sig 

til forældre og voksne autoriteter generelt (kulturel frisættelse og tematisering). Dette er 

i sig selv begrundelsen for, at forældrene ikke skal være sammen med deres unge samti-

dig med, at de bliver undervist i det at have diabetes. De unge er simpelthen ikke sig 

selv, og de fortæller heller ikke om deres største fejltagelser i relation til diabetesen, 
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f.eks., at de både ryger hash og drikker alkohol sammen med vennerne. Undervisningen 

kom endvidere til at omhandle didaktiske overvejelser, der tog udgangspunkt i den en-

kelte diabetikers behov i forhold til sygdommen og det sociale liv, der blev levet under 

en ferie. Her synliggøres en tydelig forståelse for, hvad Ziehe forstår ved subjektivering, 

idet undervisningen tog udgangspunkt i den enkeltes behov. Det betød samtidigt, at der 

opstod et skift fra undervisningssituation til undervisningskontekst, idet undervisnings-

rummet blev erstattet med det rum, diabetikeren levede i.                                     

Formålet, med denne form for undervisning, kan være undervisernes ønsker om at danne 

grundlag for vurderinger, som kan føre til selvstændige og ansvarlige handlinger hos de 

unge diabetikere. Ved interview med behandlerne fremgår det imidlertid at unges initia-

tiv til deltagerstyret undervisning, generelt ikke er særdeles stort. De unge diabetikere 

medbringer ikke de eftertragtede problemstillinger til undervisningen. De unges adfærd  

kunne umiddelbart betragtes, som at undervisernes didaktiske overvejelser, ikke helt 

passede sammen med den praktiske udførsel. Elementer, som forståelse for målgruppens 

(de unge diabetikere) valg af indhold og aktiviteter, kunne være en forklaring på den op-

ståede modstand.                                                                                                                                   

Hvis der videre ses på selve undervisningen, vil jeg antage at en relation, hvor én person 

med undervisningens hjælp, vil lære en anden person noget, må stille krav til underviser-

en om indsigt i den målgruppe, som skal undervises. Underviserne henviser, ved deres 

undervisningserfaring, til, at de unge diabetikere har behov for at efterligne andre unge, 

som ikke har diabetes. Spørgsmålet er, om de almene unge fungerer som gode rollemo-

deller for de unge diabetikere, eller det er utopi at tro, at de unge generelt altid er fornuf-

tige og passer på deres helbred? Spørgsmålet til slut er om de unge diabetikeres ønske 

om ikke at skille sig ud fra andre unge, overhovedet er muligt?                                                                       

Der er derfor noget, som tyder på, at undervisningen på SDC ikke fungerer efter hensig-

ten. Det kommer endvidere frem, i og med at de unge svigter fremmødet i ambulatoriet 

(jf. bilag nr. 4,5) og ved at de ikke medbringer undervisningsforslag. De unges indivi-

dualisering, hvor egne behov sættes i centrum, kunne være en forklaring på faldende in-

teresse for fælles ansvar for temaundervisningen under de såkaldte ”happenings”. En an-

den forklaring, på de unges adfærdsmønstre, kunne helt enkelt handle om, at de er uin-

teresserede i at opstille normer for god diabetesregulering. Spørgsmålet er endvidere om 
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en mængde diabetesviden, videregivet til en gruppe unge diabetikere, i sig selv leder til 

en positiv adfærdsændring? Hvis svaret er: ”Ja”, vil det sandsynligvis betyde, at alle un-

ge diabetikere accepterer deres sygdom og ønsker at fortælle om den for derved at dele 

deres erfaringer med andre unge diabetikere. Oven i dette bliver der stillet krav om for-

andringsduelighed, og der bliver opfodret til en kollektiv sund livsstil. Hvis målet med 

diabetes behandlingen er, at diabetikeren selvstændigt skal tage ansvaret for en god om-

sorg for sig selv, da mener jeg, at dette står i skærende modsætning til, at underviseren 

besværliggør denne private proces ved at opmuntre til, at den skal deles ud og forvaltes 

af kollektive værdier. Ovenstående kan medvirke til, at de unge bliver, afhængige af en 

ydrestyret selvbevidsthed, der altid tager udgangspunkt i, hvordan andre forholder sig. 

Eksempelvis kan det handle om, hvordan omgivelsernes forståelse for hvorfor lavt blod-

sukker (hypoglykæmi) opstår, og hvordan denne tilstand behandles i forhold til diabeti-

kerens kost og injektion af insulindosis. 

12.4 Delkonklusion.  

Hvis jeg først skal placere diabetesundervisningens rolle i forhold til samfundets krav til 

behandlingen af diabetikere, må det konstateres, at SDC’s undervisning repræsenterer en 

model, som løber fint i tråd med den, af Sundhedsministeriets dekreterede påmindelse 

om, at undervisning skal indgå som et væsentligt punkt i en diabetesbehandlingsplan 

(Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2003, s.5). SDC´s undervisning bærer endvidere 

intentioner om brede didaktiske overvejelser, hvilket blandt andet ses i form af under-

visningsmetoder, hvor de unges læring ses som et resultat af en konsultationsproces og 

”homogene ” ungdomshold.                                                                                                                             

På trods af ovenstående intentioner opstår alligevel modsigelser, som blandt andet ses i 

form af et uopnåeligt ideal, såsom at de unge diabetikere skal undervises og ses som 

almene unge generelt. Et ideal som for mig er modsigelsesfuldt, når underviseren samti-

dig taler om restriktioner, som de unge diabetikere skal huske på, netop fordi de er dia-

betikere. Diabetesunderviserne på SDC. tager således udgangspunkt i konstateringen af, 

at de unge ikke ønsker den gamle, strenge autoritetsrolle med vidensmonopol og envejs-

kommunikation. Alligevel ønsker de unge ikke at bruge den medbestemmende, demo-

kratiske undervisningsform. Som jeg ser det, vil denne undervisningsform, med de unges 
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selvreferende undervisningsindhold, ikke få mulighed for at få grobund, på grund af de 

beskyttelsesmekanismer som opstår, når de unge skal fortælle om sig selv og deres dia-

betes foran andre unge. De unge kommer, med andre ord, i konflikt med gruppens - og 

underviserens forventninger om ansvar, initiativ og deltagelse tilsat undertone af mora-

lisme. Ligeledes vil undervisningens solidariske - og deltagende princip gå tabt.                                           

Konsekvensen, af de unges sparsomme interesse for den demokratiske undervisnings-

form, medvirker for mig til, at der stilles krav til underviserne. Princippet, om ansvar for 

egen omsorg (i forhold til diabetes), fritager således ikke underviseren for konsekvent at 

følge didaktiske overvejelser. Overvejelser som f.eks. omhandler en vurdering af mål-

gruppens forudsætninger for at blive orienterede og enige om hvordan læring skal ske, 

og hvordan de kriterier som undervisningens præcise mål og proceskrav lægger op til, 

skal forstås. Hvis ikke disse didaktiske overvejelser er mulige vil princippet om, at de 

unge skal tage initiativ til at formulere indholdet i undervisningen, helt naturligt gå tabt. 

En undervisning, hvor underviseren udsender signaler om at være vejleder, vil netop 

ikke kunne overleve, med mindre målgruppen er orienteret om indholdet og processen 

(aktivitetsformen).                                                                                                             

Spørgsmålet, om involvering og indflydelse, opfattes tilsyneladende som en forpligtende 

opgave, som de unge selv ønsker at løse, samt som en beslutning individet selv skal 

træffe. Ambivalensen synes at udtrykke det dilemma som de ansvarlige undervisere, 

men også de underviste, står overfor. Der kan, allerede på dette tidspunkt, anes en del af 

de mange komplekse årsager til, at undervisningen ikke forekommer hensigtsmæssig. 

Visionen, om den demokratiske undervisningsform, mislykkes og bliver derved, uden de 

store problemer, forvandlet til en traditionel autoritær lærerstyret (eller lægestyret) un-

dervisning hvor der hovedsageligt bruges envejskommunikation.                                                                    

Det kan således konkluderes, at SDC’s aktuelle undervisningsmetode ikke bliver den, 

som modsvarer behandlernes forventninger, men resulterer i en helt anden undervisning, 

som er opbygget efter en traditionel lærerstyret model.                                                                                    
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    13. DIABETESUNDERVISNING VED OUHD. 

For at se nærmere på de teoretiske perspektiver, den filosofiske tilknytning og relationen 

til praksis, som den foretages på OUHD, har jeg bl.a. valgt at bruge ph.d. afhandlingen 

”Diabetes – en skole for livet” skrevet af sygeplejerske Bibi Hølge – Hazelton, 2003. 

Begrundelsen for valg af litteratur er, at selvom afhandlingen beskriver flere diabetes-

skolers undervisning, beskriver Hazelton specifikt OUHD som en rollemodel for andre 

diabetesskolers undervisning.                                                                                                                          

Det interessante bliver således, hvorfor Diabetesskolen på OUHD fungerer som rollemo-

del for de øvrige diabetesskoler? Hvad er det, som gør denne undervisning så særlig? 

Med udgangspunkt i dette spørgsmål bliver Hazeltons observationer fra OUHD derfor 

interessante at afdække. For at kunne besvare ovenstående spørgsmål, bruges endvidere 

”Diabetesbehandling i Fyns Amt – den fremtidige strategi, organisering og struktur ”. En 

rapport der blev udarbejdet af Amtsdiabetesudvalget i 1997. For at kunne få en forståelse 

for, hvordan det gik, når skolen var i gang, bruges ”Rapport om projektet DIABETES-

LIV – Et evalueringsstudie”, (Nyland, Jørgensen et al, 2002). Rapporten indeholder et 

pædagogisk værdigrundlag, dog ikke nogen reel pædagogisk teori, over hvordan og 

hvorledes undervisningen bliver udført, samt evaluering af den fungerende diabetesun-

dervisning.                                                                                                                                                         

I rapporten ”Diabetesbehandling i Fyns Amt – den fremtidige strategi, organisering og 

struktur”, fremgår den generelle kliniske erfaring med unges manglende motivation for 

optimal behandling, som forklaring på hvorfor der skal undervisning (specielt i form af 

gruppeundervisning) til i behandlingen (1997,s.17). Den historiske og praktiske forkla-

ring på hvorfor der blev oprettet undervisning i en formaliseret diabetesskole, hang, i-

følge behandlerne, sammen med økonomi og mangel på antallet af sengepladser (Hazel-

ton, 2003, s.67).                                                                                                                            

Undervisningen på OUHD. er primært opbygget efter det overordnede mål:   

”At den enkelte diabetikere opnår en viden om selve sygdommen, behandlings-
muligheder samt forebyggelse af senkomplikationer, så han /hun oplever en øget 
mestringsevne samt på sigt en forbedret diabetesregulering”                                              
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(Nyland, Jørgensen et al, 2002, s.2).                                                                                        

Diabetesskolens tidsramme er bygget op over tre dages skoleundervisning, hvor eleverne 

er indlagt som dagpatienter under lektionstimerne. Undervisningen foregår i en traditio-

nel skoleklasse, hvor eleverne er placeret ved borde og hvor underviserne, på en noget 

autoritær måde, prøver at opbygge en gruppeidentitet for diabetikere. Ifølge Hazelton vil 

en sådan identitetsopfattelse ikke udvikle sig, når den traditionelle naturvidenskabelige 

magtposition får lov at råde alene. Rent konkret fremgår det, i ”Rapport om projekt DIA-

BETESLIV”, at undervisernes intentioner er at arbejde med en undervisningsmetode, 

hvor ”eleverne ” opfodres til at dele konkrete erfaringer, som skal optimere en fælles 

dialog (Nyland, Jørgensen et al, 2002). OUHD. tilstræber endvidere at tilrettelægge al-

dersmæssigt differentierede undervisningshold, men i relation til diabetestype, diabetes-

varighed, forudsætninger og køn, foretages der ikke nogen undervisningsdifferentiering 

(Nyland, Jørgensen, et al, 2002, s.1).                                                                                                                 

Odense Diabetesskoles undervisningsform og metode er, ifølge underviserne, oprindeligt 

valgt på grund af tidsnød (Hazelton, 2003, s.89).  Endelig har diabetesskolens skemalag-

te undervisningsindhold overordnet en rød tråd, hvor fokus ligger på, at diabetikerne selv 

skal tage vare på omsorgen for deres egen sygdom, når en dysfunktions symptomer bli-

ver synlige (f.eks. hypoglykemi).  

13.1 Analyse: Hvordan er sammenhængen mellem OUHD´s undervisning og de 

didaktiske overvejelser, som foreslås i min model?   

Valget af undervisningsform, på OUHD, foregår på bekostning af den potentielle styrke, 

der ligger i en systematisk brug af den viden, der f.eks. ligger i Ziehes teori om kulturel 

frisættelse og begrebet subjektivering samt brugen af beskyttelsesmekanismer.                      

Selv de undervisende sygeplejersker udtrykker, at det havde været bedre, at undervise de 

unge diabetikere alene grundet målgruppens specifikke forudsætninger for at blive und-

ervist (Hazelton, 2003,s.102-103).                                                                                                                 

Ziehes teori indeholder værdifuld didaktisk viden for den underviende, idet Ziehe påpe-

ger, at de unge i dag tager afstand fra den autoritære struktur og er stærkt orienterede 

mod sig selv, deres kammeratskabsgrupper og livet udenfor det institutionaliserede sam-

funds rækkevidde. Hazelton udvikler perspektivet ved at beskrive, hvordan de unge dia- 
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betikere prøver at finde deres identitet i forhold til ønsket om normaliseringen af det at 

være unge.  I ”Diabetes – en skole for livet ” står der bl.a. :   

”Men hverdagen er ikke længere som hver dag var før, og det betyder at der stilles 
krav om en helt ny opmærksomhed og handlinger som de unge kæmper en brav kamp 
for at få systematiseret på måder, så de forstyrrer mindst muligt i forhold til de 
billeder de unge har af sig selv..”     

(Hazelton, 2003, s.195).                                                                                                         

Med hensyn til den valgte undervisningsform på OUHD. er det for mig iøjnefaldende, at 

Hazeltons beskrivelser, af diabetesskolens undervisning, indeholder udsagn, som afslø-

rer en undervisningsform, hvor fokus ligger på reproduktionslære. Med andre ord signa-

lerer denne undervisningsform faktisk indlæring, hvor den smalle didaktiske betydning 

gør sig gældende. Den smalle didaktiske betydning placerer netop sit fokus på mål og 

indhold. Konkret er der tale om ren fakta undervisning, der baserer sig på, at kunne ind-

ordne ting i rigtige kategorier. En sådan undervisning vil kunne være med til, at de unge 

ikke tvinges til at udstille sig selv, og derfor ikke behøver at bruge beskyttelsesmekanis-

mer, til gengæld vil behovet for at vise sig selv gå tabt. Idet den smalle didaktiske betyd-

ning gør sig gældende, vil der af naturlige grunde ikke rettes fokus på de brede didaktis-

ke overvejelser, som omhandler samfundstendenserne, filosofiske og psykiske overvejel-

ser samt elementerne i praktisk udførelse, som omhandler hvilke aktiviteter, der skal til, 

for at netop denne målgruppe skal kunne lære. Konkret set vil undervisningen derfor 

kunne medføre, at risikoen for at den enkelte unge ikke udfordres til at se sammenhæn-

gen i deres diabetes, bliver større. Hazelton beskriver ovenstående ved hjælp af følgende 

sætning: ”... underviserne stillede spørgsmål, som de selv besvarede, og som lagde op til 

næste overhead..” (Hazelton, 2003, s.82). Denne tilskyndelse til at handle hen over ho-

vedet på de unge diabetikere, vil således komme i modspil med, hvad der ligger i det pæ-

dagogiske værdigrundlag for diabetesskolen.                                                                                                   

Hazeltons observationer og interviews, med de unge i Diabetesskolens regi, afslører end-

videre et behov, hvor sammenhæng i undervisningen efterlyses. Dette fremgår når Haz-

elton skriver: ”Flere beskriver, at det er svært at vurdere om problemerne skyldes su-

kkersyge eller om det er almindelige hverdagsproblemer” (2003,s.198). Hazelton skriver 
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endvidere, at valg af undervisningsindhold har paralleller til de enkelte undervisers be-

hov for, at kunne varetage undervisningen af diabetikere (Hazelton, 2003, s. 60). 

Betydningen, af målgruppens forudsætninger og behov, bliver derved ikke prioriteret. 

Betydningen af undervisningens mængde fremgår tydeligt af en tro på, at en forøget vi-

den om diabetes vil sikre den enkelte diabetikers omsorgsevne og derved livskvalitet og 

livslængde (Sygehus Fyn Odense Universitets hospital, 2003, s.1). Med hensyn til valg 

af undervisningsindhold kunne denne tankegang oversættes som en defektologisk (fejl-

findings) tankegang. Med udgangspunkt i dette defektologiske perspektiv mener jeg, at 

underviseren, med stor sandsynlighed og målrettet i sin undervisningsmåde, vil rette sit 

fokus på at ”eliminere problemet” i form af en mål – middel tænkning. Ud fra denne tan-

kegang bliver der lagt op til, at de unge diabetikere behøver en type undervisning, hvor 

fokus for underviseren er, at prædike eller forudsige noget som senere vil ske, når be-

stemte betingelser er til stede (f.eks. for stort indtag af kulhydrater med risiko for hyper-

glykæmi). Undervisningen vil derfor reduceres til at handle om at formindske dårlige 

blodsukkerværdier ved at fokusere på undervisning. Denne omhandler gode ”redska-

ber”, som kan give de unge diabetikere muligheder for en reduktion af de førnævnte høje 

blodsukkerværdier. Med andre ord er der organisatoriske og økonomiske hensyn der skal 

tages i form af begrænsninger, der igen bliver efterlevet i form af en diabetesskole.                                       

Jeg vil tillade mig at generalisere ved at hævde, at med hensyn til en sådan undervisning, 

vil det i den praktiske udførsel betyde at den unge diabetikers muligheder for selv-

organiserede aktiviteter, hvor deltagernes egne idéer, initiativer og erfaringer respek-

teres, være af ringe grad. Til gengæld vil de unges teoretiske viden, om diabetes, kunne 

opkvalificeres, dog med den modifikation, at de unge kun får brudstykker af virkelig-

heden med livet som diabetiker.                                                                                               

13.2 Diskussion: Om sammenhængen mellem OUHD’s undervisning og de 

didaktiske overvejelser, som foreslås i min model. 

Der ses to tendenser i det aktuelle undervisningsmateriale. Den første undervisningsten-

dens er brugen af den traditionelle ensrettede undervisningsform, hvor fokus ligger på et 

mål - middel rationale. Her undervises den unge diabetiker i ”skemalagt diabetes”, hvor 

konsekvensen er, at de unge skal beherske udenadslære om diabetesprocedurer og regler 



 67

for god diabetesadfærd. Den anden tendens omhandler den undervisendes mulige flek-

sibilitet med henblik på ændring af eksisterende underviserpraksis. Dette mener jeg er en 

pædagogisk overvejelse, som vil være aktuel, hvis målgruppen er de unge. Det begrun-

der jeg med en didaktisk overvejelse, som tager udgangspunkt i Ziehes samfundstenden-

ser, hvor målgruppen, de unge, karakteriserer foranderlighed. Hvis underviserens hoved-

funktion er at lære, hvilket i sig selv er en forandringsproces, vil det være modsigelses- 

fuldt, hvis den undervisende selv udgør en barriere mod forandring. Med andre ord vil 

det betyde, at opgaven, at undervise unge med diabetes, vil stille krav til underviserens 

didaktiske færdigheder, som svarer til en undervisningsform, som tager højde for indivi-

dualitet og foranderlighed. Begreber som er i modsætning til struktur og ensretning. 

Undervisningsindholdet på Odenses diabetesskole er opbygget på en ensrettet skemaop-

delt gruppeundervisning, hvor lektionsindholdet i sig selv, mere eller mindre, er funktio-

nelt i forhold til det at løse problemer i relation til diabetes. Konsekvenserne, af denne 

strukturelle ensretning, viser sig i den praktiske udførsel, hvor evalueringen af undervis-

ningen mere går på tilfredshed med personalets adfærd end på tilfredshed med den medi-

cinske behandling. Det kan til slut konkluderes, at på trods af at undervisningen på 

Odense diabetes skole tager udgangspunkt i et pædagogisk værdigrundlag, som lægger 

op til en frigørende pædagogik, er det ikke det, som sker i praksis, da undervisningen, 

med sin ensrettede form, er med til at gøre diabetikerne afhængige af underviserne og 

dermed gøre dem uselvstændige i forhold til deres diabetes.                                                                            

Umiddelbart står Odense diabetesskoles valgte undervisningsform i modsætning til, 

hvad de unge diabetikere, ifølge Hazelton, har brug for. Det kritisable er selvfølgelig, at 

der ikke undervises med udgangspunkt i et tæt samarbejde med de unge for at skabe en 

sammenhæng, hvori der er en reel forbindelse mellem ideal og virkelighed.  Ifølge Ziehe 

kendetegnes de unge, som havende ”frit valg på alle hylder”, og hvor det er op til den 

enkelte at træffe sit valg, vil der for mig se være en sandsynlighed for, at de unge priori-

terer mellem de forskellige ”fag” og undervisere. Det gælder både med hensyn til forbe-

redelse, aktiviteter i timerne og tilstedeværelse. Dette kan få den fatale konsekvens, at de 

unges oplevelse af sammenhæng i stedet bliver fragmenteret, i og med der sker en opde-

ling i fag og timer. Jeg undrer mig endvidere over, at undervisningen generelt tager ud-

gangspunkt i de dysfunktionelle sider ved det at have diabetes. Spørgsmålet er, hvad der 
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ville ske, hvis undervisningen havde taget udgangspunkt i funktionalitet, hvor et positivt 

billede havde været udgangspunkt?                                                                                                          

Er det i virkeligheden så enkelt, at denne viden nødvendigvis fører til, at de unge bliver 

gode til at tage vare på deres diabetes?  Måske kunne det ligefrem handle om, at den o-

venfor beskrevne undervisning fører til det stik modsatte, nemlig at der skabes autori-

tetsro, lydige og ukritiske mennesker, som oven i købet har diabetes.                                                             

Ved at undervisningen tager afsæt i et udgangspunkt, som er negativt, mener jeg, at 

ovenstående læringskultur vil bære præg af et lineært menneskesyn, hvor mennesker 

med diabetes bliver sammenlignet med ”gennemsnitsmennesker”, og derved bliver målt 

på deres fejl og mangler. Hovedbestræbelsen i denne undervisning bliver da, at sætte 

fokus på kompensation for diabetikernes mangler for derved at bringe dem tættere på det 

ikke syge menneske, men i virkeligheden opnås den modsatte virkning, nemlig en 

fjernelse fra det normale. Ziehes beskrivelse af de unges behov af normalitetssøgning vil 

derved gå tabt.                                                                                                                         

Med udgangspunkt i at der undervises efter undervisernes behov og ikke med udgangs-

punkt i de unge diabetikeres behov, vil undervisningens mål sandsynligvis også blive 

præget af et skel til de unge diabetikeres egne dimensioner. Af denne formulering frem-

går det klart, at målet skal forstås som værende styringsgrundlaget for den umiddelbare 

undervisning. I målformuleringen bruges begreber som viden og færdigheder, og denne 

viden skal ydermere være af en sådan beskaffenhed, at den bliver en ”personlig forud-

sætning” for de enkelte diabetikere. Derfor vil det være relevant at se på individets mu-

ligheder for at opnå denne funktion gennem undervisningen. I undervisningsindholdet 

fremstår den generelle viden om diabetes ordnet i systemer, disse systemer danner, sam-

men med de undervistes erfaringer med sygdommen, styringsredskabet for den gode dia-

betesbehandling.                                                                                                                      

    13.3 Delkonklusion.  

På baggrund heraf kan det antages, at sygeplejerskens undervisningsvirksomhed, på 

OUHD, i høj grad handler om, at de unge diabetikere blot skal besidde partiel viden om 

god diabetesomsorg. Denne viden, på enkelte områder, vil kun sikre de unge diabetikere 

således, at de bliver i stand til at varetage enkelte fragmenterede dele af den samlede 
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opgave, som et liv med diabetes kræver. En undervisning, hvor diabetes bliver opsplittet, 

svarer, for mig, ikke til den virkelighed, der netop ikke er skemaopdelt, og som de unge 

diabetikere fungerer i. Jeg mener således, at hvis der ikke er en sammenhæng mellem 

undervisningen på den ene side, og virkeligheden og dens komplekse problemstillinger 

på den anden, vil der være risiko for, at de udvikler sig hver for sig uden at komme i be-

røring med hinanden. Undervisning, som blot udgøres af teorien bag medicinalverdens 

ideelle diabetikere, vil derved løbe en risiko for at fungere som ren moralisme, når den 

ikke forenes med virkeligheden. Denne ”moralske ” prægning af undervisningen, sam-

men med samfundsmæssige begreber som f.eks. Ziehes kulturelle frisættelse og infor-

malisering, mener jeg, er en del af forklaringen på, hvorfor undervisningen, på OUHD, 

til unge diabetikere ikke altid lykkes.                                                                                                               

Det som overrasker mig er, at selv om den faglige medicinske teori er med i undervis-

ningen, refererer selve undervisningsstrategierne ikke direkte til en pædagogisk teori. 

Ifølge Dale kan målrettet undervisning, som sådan, ikke klare sig uden nogen form for 

konsistent udviklet pædagogisk teori, som så at sige begrunder fremgangsmåden (jvf. 

Dale, 1998, s.66). Konsekvensen, af Sundhedsstyrelsens fokus på effektiv overholdelse 

af undervisning for diabetikere, må, som jeg ser det, ikke overskygge, at der i den pæda-

gogiske virksomhed må foreligge krav om, at den undervisende sygeplejerske skal have 

pædagogisk baggrund, viden og ikke mindst kunnen.  

14. SAMMENFATTENDE AFSNIT OM UNDERVISNING PÅ SDC. & OUHD. 

Fælles for begge diabetesbehandlingssteder er, at der ikke foreligger nogen pædagogisk 

teori bag undervisningen. Generelt ses der to tendenser i den beskrevne diabetesunder-

visning. På SDC. refererer underviserne til et pædagogisk princip, der bygger på tillid 

som motivationsfaktor (SDC, 2002, s.5). Undervisningen, på OUHD, refererer til et pæ-

dagogisk værdigrundlag, som drivende motivationsfaktor (Nyland, Jørgensen et al, 

2002, s. 2). Dette pædagogiske værdigrundlag sender signaler, som bærer præg af, at der 

fokuseres på motivationsfaktoren som afgørende for, at målet med diabetesbehandlingen 

kan opnås. Som jeg ser det, vil orden i det pædagogiske værdigrundlag ikke blive til me-

re end bare besværgelser, da der generelt tages udgangspunkt i det problem, at diabetike-

re er umotiverede for at følge diabetesbehandlingen. Med andre ord ses der ikke så me-
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get på de potentielle ressourcer, som jeg antager de unge står inde med.                                                         

Set i et samfundsperspektiv forstås spillereglerne for undervisningen, som fastlagt af den 

hospitalsstruktur, som hersker i det aktuelle behandlingssystem. Denne undervisnings-

form harmonerer fint med, som Ziehe påpeger, principperne bag den første samfundsten-

dens, som sætter pris på ensrettede, effektive - og strukturelle forhold.                                                           

Begge hospitaler oplyser, at der, fra de unges side, foreligger problemer med at efterleve 

behandlernes retningslinier. Der afsløres samtidig mangler i undervisernes evne til at 

vurdere hvilke kundskaber, som er vigtige, samt hvilke psykologiske og filosofiske over-

vejelser der skal gøres, og hvordan samfundstendenserne påvirker målgruppen de unge 

diabetikere. Behandlerne, på OUHD., håndterer dette problem med en overbevisning 

om, at hvis de unge blot bliver indlagt som dagpatienter, hvilket i sig selv betyder, at pa-

tienten helst ikke skal forlade afdelingen, så kan behandlerne undervise motiverede unge 

diabetikere. Da kunne de overbevises om den rette måde at leve på, således at de unge 

opnåede omsorg for deres diabetes. Denne undervisningsform lægger op til en diabetes-

behandling, der ”uddanner” unge diabetikere, som er afhængige af et hospitalssystem, 

når det gælder om at håndtere ansvaret for diabetesen.                                                                                    

Intentionen bag SDC’s undervisningsform signalerer til gengæld demokrati, og der for-

langes samtidigt, at de unge, uafhængigt af hospitalet, tager ansvar for deres egen dia-

betesomsorg. Her er initiativ og aktiv deltagelse af de unge et implicit krav. Den klinis-

ke erfaring afslører dog også her, at undervisningen ikke fungerer optimalt. I følge pro-

fessor og overlæge Jørn Nerup, er det svært, at få de unge til selv at komme med initia-

tiver til undervisningsforslag. Afvisningen kan ses som en forklaring på, at de unge øn-

sker at undgå en blotlæggelse og dermed en risiko for nederlag, som kunne virke truende 

på selvværdsfølelsen. Happeningens frie ”undervisningsnormer” opmuntrer således ikke 

til, at den unge diabetiker kan indkapsle sig og holde sit privatliv distanceret til de andre. 

Ovenstående undervisningsform vil, for mig se, lede til en ”cementering ”af sårbarheden 

hos de unge diabetikere, eller, som Ziehe udtrykker det, til brugen af beskyttelsesmeka-

nismer.                                                                                                                                      

Med hensyn til gruppeundervisning forholder Ziehe sig generelt kritisk, når underviseren 

tager udgangspunkt i de unges selvreference. Han begrunder det med, at unge vil fokuse-

re mere på at efterligne hinanden, end på undervisningens indhold. Hvis dette skal place-
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res i forhold til de unge diabetikeres adfærdsmønstre ved gruppeundervisning, kan oven-

stående reaktioner forstås sådan, at de unge selv ønsker at tage ansvar for deres diabetes. 

De ønsker samtidig at beholde privatlivet for sig selv, når det gælder en af hospitalets ar-

rangerede undervisningsgrupper. Ovenstående kan endvidere opfattes som, at gruppeun-

dervisningsformen lægger op til en oplevelse af at være fanget i rollen som diabetiker og 

derved være placeret uden for normalitetens grænse. Med andre ord nytter det ikke, at de 

ansvarlige undervisere konsekvent vurderer de unge diabetikere som almene unge. Hvis 

en undervisning skal kunne fungere og give mening, er det vigtigt, at der gøres didaktis-

ke overvejelser, som ikke mindst fokuserer filosofisk og psykologisk på det at være ung 

i dagens samfund og have diabetes.      

    15. OPSUMMERING AF SPECIALETS NØGLEPROBLEMSTILLINGER  

    OG DEN ENDELIGE KONKLUSION.     

Sundhedsstyrelsen gav i halvfemserne klare signaler til, at behandlingen af unge type 1. 

diabetikere skulle forbedres. Denne forbedring skulle blandt andet ske ved en intensive-

ring af undervisningen, i form af at de unge selv skulle gives mulighed for åbenhjertige 

og kritiske diskussioner relateret til deres diabetes (Sundhedsstyrelsen, 1994, s.69). 

Ovenstående stiller implicit krav til, at behandlersystemet kan forstå og samarbejde med 

disse unge. Det har paralleller til de forandringer, som samfundet har gennemlevet de se-

neste 40 år. Disse samfundstendenser, som bl.a. kan afspejles på hospitalerne, omhandler 

adskillige materielle – og kulturelle forandringer, som forårsages af industrisamfundets 

videnskabelige og teknologiske ekspansion. Konsekvensen af ovenstående har blandt an-

det betydet en mere eller mindre opløsning af traditionerne, hvilket i sig selv har medvir-

ket til, at det er mere ”accepteret”, at individet har sine egne holdninger og moralopfat-

telser. Disse konsekvenser ses også i den undervisning, som tilbydes unge med diabetes, 

hvor det øgede fokus på individet, harmonerer med de idealkrav, der præciserer, at be-

handlerne skal undervise den enkelte diabetiker, således at han/hun bedst muligt opnår 

selvstændighed og ansvar for omsorgen (Indenrigs – og Sundhedsministeriet, 2003). 

Sagt med didaktiske termer signalerer ovenstående en form for humanistisk didaktik, der 

fokuserer på enkeltindividet i den specifikke målgruppe.                                                                                

I praksis viser det sig, at de undervisende sygeplejersker er bevidste om fordelene, ved at 
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diabetesundervisningen bygger på brede didaktiske overvejelser. Men på trods af oven-

stående viden og med udgangspunkt i specialets observerede hospitalsinstitutioner, viser 

det sig overraskende, at de undervisende diabetessygeplejersker stadig holder fast ved 

hovedtrækkene i det smalle didaktiske fagsyn.  Problematikken omkring den smalle di-

daktiske synsvinkel går netop på, at underviserne løber en risiko for at betragte målgrup- 

pen, de unge diabetikere, som almene unge og undervise diabetikerne, som mere eller 

mindre passivt skal indlære et individuelt ansvar, mens de bliver undervist i grupper. Et 

ansvar som handler om at følge gode retningslinier, for at diabetesen skal forblive opti-

mal. Muligheden for at de unge diabetikere efterlever disse intentioner, under disse un-

dervisningsforhold, viser sig dog at være mere kompleks end først antaget.                          

Som svar på det problem jeg fremførte først i denne opgave, og som er genstand for min 

nærmere faglitterære undersøgelse, vil jeg konkluderende fremføre, at fra at have været 

en fornemmelse om at den iværksatte undervisning af unge diabetikere ikke havde en 

optimal effekt, til at nærme sig et hypotetisk grundlag, der byggede på samtaler med for-

skellige unge diabetikere, er denne opgave et forsøg på at lave en mere teoretisk begrun-

delse for min hypotetiske påstand. Der er således dannet et mere videnskabeligt grundlag 

for nogle af årsagerne til den mere eller mindre effektive undervisning, der sjældent gi-

ver muligheder til de unge diabetikere for at handle eller leve et rimeligt liv med diabe-

tes. For mig at se har omdrejningspunktet for undervisning, uanset hvilken form for for-

midling af viden der er tale om, altid været de didaktiske overvejelser underviseren har 

gjort sig, inden en undervisningsseance skulle begynde. Problemformuleringen lød 

derfor: ”Hvilke didaktiske overvejelser bør den undervisende sygeplejerske gøre sig i 

forbindelse med undervisning af unge diabetikere, når undervisningen er en del af den 

samlede behandlingsplan”.                                                                                                      

Bortset fra at undervisning af unge diabetikere er formuleret som et krav fra Sundheds-

styrelsen, er det vigtigt at tage undervisningsbegrebet under nøje behandling, da under-

visning i sig selv er kompliceret. Endnu engang vil jeg påpege relevansen i at gøre sig 

nogle overvejelser over enhver undervisningsseance, inden denne løber af stabelen.  

Med en fagterm bruger jeg her ordet didaktik som et grundfæstet undervisningsbegreb. 

Så snart vi anvender didaktikbegrebet, vil der uvægerligt opstå en diskussion, om der 

skal anvendes en smal – eller en bred definition på dette begreb. Det står klart for mig, at 
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der skal anvendes en bred definition og tages afstand til en mål - middel undervisnings-

praksis. Det drejer sig altså ikke kun om at indlære facts om diabetes, men i højere grad 

om at tage samtlige dele af den praktiske udførelse (jf. min konstruerede analysemodel 

s.37) med, således at der er tale om en egentlig læringsproces, som lægger op til handlen 

og evt. en justering.                                                                                                                                     

Et vigtigt punkt, i denne didaktiske proces, er den såkaldte målgruppe. For at kunne be-

skrive de unge diabetikere, har jeg fundet det nødvendigt, at se på hvilke faktorer der 

spiller ind i almindelige unges identitetsdannelse. Til denne almene beskrivelse har jeg 

brugt Thomas Ziehe, hvorefter jeg har anvendt Bibi Høge Hazelton til den specifikke be-

skrivelse af den diabetiske ungdomsgruppe. Det er klart, at der er mange lighedspunkter 

mellem de to ungdomsgrupper, men på subjektiveringsområdet er den diabetiske unges 

tanker om fremtiden præget af en angst for senkomplikationer, i modsætning til den al-

mene unge som ikke tænker meget på fremtiden, men handler på de givne vilkår, som 

giver mening her og nu. Den diabetiske unge handler også på det, som giver mening for 

den enkelte her og nu, og vi ser, at vi står med et ambivalent subjektiveringsforhold.        

Drejer det sig om tematisering, hvor de unge stiller spørgsmålstegn ved de voksnes auto-

ritet, oplever jeg, på de fleste områder, også en ens afstandtagen til denne voksengruppes 

holdninger og normer. Det vanskelige for den unge diabetiker er, at han/ hun, af de for-

skellige behandlere og undervisere, stærkt præges af holdningen om, netop at bruge vok-

senverdens erfaringer for at undgå de frygtede senkomplikationer.  Der er med andre ord 

en større forskel mellem den diabetiske unge og den almene unge, som den undervisende 

sygeplejerske nødvendigvis skal tage højde for, når der planlægges undervisningsforløb.                             

I undervisningsformen happening skal den unge diabetiker, i en faglig sammenhæng, ta-

le om sig selv og sine behov relateret til diabetes. Dette viser en pædagogisk tankegang, 

der bl.a. omhandler deltagerstyring, som umiddelbart kunne antages at være værdifuld 

for de unge. Usikkerheden trænger sig dog på, fordi oplevelsen af det frie valg bliver 

vendt til, at de unge føler, at de skal stå til ansvar for, at de andre unge klarer sig godt. 

Den unge kan her vælge at lade være med at afsløre fejltagelser og svagheder hos sig 

selv, og derved sikre sig at blive respekteret. De kan også åbent vælge, at vise hvordan 

de lever, og om de passer sygdommen godt eller dårligt. Dette behøver ikke at hænge 

sammen med ansvarlighed eller mangel på samme, men det hænger sammen med, at de 
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ikke ønsker, at sygdommen skal styre deres liv. Dette tilbud, om aktiv medindflydelse og 

deltagerstyring, afslås af de unge diabetikere på SDC., og denne afstandtagen til under-

visningen fremstilles tydeligt, idet de ikke responderer på, at udgangspunktet for valg af 

emner i undervisningen, skal omhandle deres privatliv. En gruppeundervisning som prø-

ver at tage fat på relevante problemer, dvs. problemer der tager udgangspunkt i de unges 

oplevelser omkring deres egen personlighed, er uden tvivl velegnet til almene unge, som 

ikke har en kronisk sygdom. Men hos unge med diabetes er sygdommen også en del af 

personligheden, som ikke automatisk ønskes fremvist, men til gengæld ønskes beskyttet. 

Alligevel underprioriterer sundhedsvæsenet de unges personlige komplekse problemstil-

linger, som netop indeholder psykiske svingninger og dårligt reguleret diabetes (Hazel-

ton, 2003, 217).                                                                                                                                   

Beskyttelsesmekanismerne harmonerer dog ikke med, hvad behandlerne mener, er hen-

sigten, hvilket resulterer i, at de traditionelle autoritetsforhold tager over ved en under-

visning, som ofte betragtes som generaliserende og overoptimistisk. Visionen om gensi-

dighedens tillid erstattes derfor af regler og kontrol.                                                                                        

Målgruppen de unge betragtes, sagt ganske kort, som uselvstændige individer, der ikke 

kan tage initiativet til omsorg for deres sygdom. Her bliver de unge betragtet som patien-

ter, der er umotiverede, og derfor behøver at komme under kontrol af sygehusverdenens 

diffuse magtapparat.                                                                              

Diabetesundervisningens fokus belyser her virkeligheden med diabetes, idet der tages 

udgangspunkt i teoriens objektive idealverden. En undervisning hvor det nærmest forud-

sætter, at diabetikerne er interesserede i passivt at indlære den teoretiske viden. Denne 

undervisningsstrategi, mener jeg i sig selv, medfører, at teorien fungerer som en morali-

serende påpegning af den gode diabetesadfærd. Ud fra denne betragtning vil sygeplejer-

skens undervisende funktion primært være rettet mod indlæring af årsagsforklaringer om 

sygdommen og dens behandlingsmuligheder. De unge accepterer derfor ikke umiddel-

bart en fast standardiseret, skemalagt gruppeundervisning, men får mest ud af en indivi-

duel form, som den forefindes under besøget hos lægen og ved samtaler hos sygeplejer-

sken. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at se på selve organisationsformen, hvis ikke de 

specielle psykologiske forudsætninger, som målgruppen har med sig, bringes i 

betragtning, når et undervisningsforløb skal etableres.                                                            
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Det kan konkluderes, at der foreligger en risiko for at overse elementære ting, som ud-

mærker den specifikke målgruppe (unge diabetikere), ved konsekvent at bruge teorier, 

som er udviklet omkring ungdomskulturen i 80érne og 90érne. Det er således vigtigt at 

gøre sig klart, at dette kendskab ikke nødvendigvis siger noget om den enkelte unge 

diabetikers holdninger og adfærd.                                                          

16. PERSPEKTIVERING. 

Hvis jeg skal forsøge at trække nogle linier op for en fremtidig undervisningsform for 

unge med type1 diabetes, vil der uvilkårligt være nogle overvejelser, betragtninger og 

tanker, som jeg finder væsentlige at reflektere over. De nærmere økonomiske udgifter til 

en individuel undervisning vil, uden at jeg selvfølgelig kan sætte tal derpå, være forøge-

de. En undervisningspraksis, der er baseret på undervisning af større eller mindre grup-

per, vil selvfølgelig være billigere end en undervisning af enkeltindivider. Selvom jeg 

kan forudse et bedre læringsforløb ved individcentreret undervisning, tror jeg, at de her 

antydede besparelser slår igennem.                                                                                    

Et andet problem, jeg vil fremstille, handler om undervisernes faglige baggrund. Skal 

der satses på sygeplejerskens faglige kvalifikationer, som det sker i dag, eller skal vi ha-

ve didaktisk uddannede personer til at forestå den egentlige diabetesundervisning? Må-

ske folkeskolelærere? Mit bedste bud ville være at lade fagligt dygtige sygeplejersker 

med en pædagogisk - og didaktisk overbygning forestå den fremtidige undervisning.             

Det sidste tiltag der er kommet mig for øre er etableringen af 10. klasseundervisning for 

diabetikere (Diabetes, 2005, s.49). Der kan være flere årsager til, at en sådan praksis er 

kommet i stand. Den mest sandsynlige, for mig, er nok det faktum, at der i øjeblikket 

luftes tanker om at nedlægge den almene 10ende klasse. En skole, med en diabetesklasse 

på 10 ende skoleår, kan være med til at udskyde en evt. lukning, men for mig at se er der 

ingen nytænkning af didaktisk art i at indføre en skole, hvor de gamle undervisnings-

former (gruppe/klasse) holdes ved lige. Jeg har netop i dette speciale prøvet at påpege 

nødvendigheden i at tænke alternativt, når det gælder den didaktiske tilrettelæggelse af 

undervisningen. Endelig må jeg fremhæve at en udskillelse af de unge diabetikere, kun 

vil få alle deres forsvarsmekanismer til at blive mobiliseret. hvilket i sig selv ikke bid-

rager til en god diabetesadfærd.  
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17. RÉSUME. 

UNDERVISNING AF UNGE MED TYPE 1. DIABETES- DIDAKTISKE 

OVERVEJELSER.  

Undervisning er blevet vedtaget som et politisk dekret (Handlingsplan for diabetes, 

Sundhedsministeriet, 2003) og er derved blevet et nøglebegreb i den danske diabetes-

behandling. Dette dekret omfatter således også undervisning, som tilbydes unge med 

type 1. diabetes. Samtidigt viser danske studier, at adskillige unge, med diabetes type 1, 

har svært ved at efterleve undervisningens retningslinier.                               

Udgangspunktet er den hypotese, at der skal brede didaktiske overvejelser til, for at en 

effektiv undervisning kan finde sted. Den kontekst de indgår i må til enhver tid regnes 

med i undervisningsplanlægningen, idet de unge jo altid befinder sig i en sammenhæng, 

hvori deres evner, til at lære gyldige kundskaber udvikles og tillægges betydning. I 

specialet bliver det, via en tekstanalyse undersøgt, hvilken betydning denne under-

visningspligt får for underviserens didaktiske overvejelser ved undervisning af unge med 

type 1. diabetes. For at besvare specialets problemformulering bliver der anvendt littera-

tur med afsæt i relevant teori, samt materiale som beskriver, hvorledes diabetesunder-

visningen bliver praktiseret, som en fast procedure, på to af landets hospitalsinstitutio-

ner. Som analyseredskab bruges en selvkonstrueret didaktisk analysemodel, der udgør en 

syntese af gældende teorier om brede og smalle didaktiske modeller.                                                             

Det konkluderes, at det ikke er tilstrækkeligt at betragte de unge diabetikere som almene 

unge, når det gælder ”undervisning om dem selv ”. Dette begrundes med, at en af 

hjørnestenene, i god undervisning, begynder med, at underviseren foretager en klar de-

finition og afgrænsning af, hvordan samfundstendenserne påvirker målgruppen. 

Endvidere vil filosofiske og psykologiske overvejelser være med til at forklare, hvorfor 

der skal en individualisering af undervisningen til, hvis den enkelte unge diabetikers 

forudsætninger og behov skal udgøre det gyldige indhold. Uddannelse af den under-

visende sygeplejerske, i didaktisk undervisningsplanlægning, bliver derfor nødvendig, 

hvis der skal tilbydes en undervisning, der kan leve op til det politiske dekret og sam-

tidig leve op til de behov de unge diabetikere har.                  
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    18. SUMMARY. 

    EDUCATION OF YUONGSTERS WITH TYPE 1. DIABETES – DIDACTAL  

    CONSIDERATIONS.      

Education has been passed as a political decree (Plan of action for diabetes, Ministry of 

Health, 2003), and has a result from this become a key issue in the Danish diabetes treat-

ment. This decree also includes education offered to youngsters with type 1. diabetes.  

At the same time Danish studies show, that several youngsters with type 1. diabetes have 

difficulties living in accordance with the guidelines of the education. The starting point 

is a hypothesis which implies, that broad didactical considerations are needed to obtain 

an efficient education. The context, at any time, has to be considered in the education, as 

the youngsters always are in a social context that means a context where the abilities of 

the youngsters, to learn valid knowledge are developed and regarded as important. In the 

thesis it is examined, through a text analysis and interpretation, which implication this 

duty of education will have on the didactical considerations of the teacher teaching 

youngsters with type 1. diabetes. To answer the problem formulation literature founded 

on relevant theory will be used, as well as material describing how the education of 

diabetics is practised as a fixed procedure in two of the hospital institutions of the 

country. As an analysis tool a self constructed didactical analysis model is used, which is 

a synthesis of current theories about broad and slim didactical models. It is concluded 

through the constructed analysis model, that it is insufficient to consider the target group 

of young diabetics as common youngsters, when it comes to “teaching about them-

selves”. This is justified by, that one of the cornerstones in good education is, that the 

teachers makes a clear definition and delimiation of how the social tendencies afflicts 

the target group. Furthermore philosophical and psychological considerations will help 

explaining why an individualisation of the education, is necessary in the preconditions 

and needs of the individual young diabetic, shall be the valid contents. Education of the 

teaching nurse, in didactical education planning, is therefore necessary if an education 

living up to the demands of the political decree and at the same time living up to the 

needs of young diabetics are to be offered.                            
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Bilag 1 

Til  

Chefoverlæge Jørn Nerup                                                                   Østerbro 22/3 -2004 

Steno Diabetes Center  

Niels Steensens vej 2. 

2820 Gentofte 

Jeg henvender mig til dig i forbindelse med mit speciale skrivning (cand. cur ved Aarhus 

Universitet ). Jeg skriver om en undervisningsform af unge med diagnosen IDDM. Mit 

udgangspunkt er hjemmeundervisning til unge diabetikere og disses sociale netværk. Jeg 

har i den forbindelse prøvet under uformelle former at bedrive ovenfornævnte under-

visning med, efter min vurdering, et tilfredsstillende resultat.                                               

Jeg står nu over for at skulle foretage en mere struktureret og gennemanalyseret form for 

undervisning samt fortage en vurdering af den effekt, en sådan undervisningsform giver. 

For at kunne gøre dette, vil det være en stor hjælp for mig at se på den undervisnings-

form der pt. tilbydes unge diabetikere, som er tilknyttet Steno Diabetes Center.                        

Jeg har talt med Chefoversygeplejerske Lis Borrild, som foreslog mig at tage kontakt til 

sygeplejerske Hanne Vesterdal – Jørgensen. Hun foreslog, at jeg deltog til en såkaldt 

”happening ”, som bliver holdt i ambulatoriet, og hvor de unge diskuterer emner, som de 

selv føler er dem vedkommende(sidst talte man om stoffer og diabetes). Disse seancer 

afholdes 14/4 og 6/6. Endvidere vil jeg gerne deltage i en hjemmeundervisningsseance 

sammen med Hanne Vesterdal.                                                                                                    

Jeg håber, du vil være mig behjælpelig med tilladelse til at foretage ovenstående. 

Ligeledes regner jeg med, at resultaterne af mine analyser, kan bruges af bl.a. de 

diabetessygeplejersker, der bedriver undervisningen af de unge diabetikere. 

Venlig Hilsen                                                                                                                               

Pia Ohmsen                                                                                                                   

Berggreensgade 16                                                                                                                      

2100 København Ø       
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Interview med professor Jørn Nerup og diabetessygeplejerske HanneVesterdal  

Bilag 2. 

Formulering af de fem strukturerede spørgsmålene omhandlede alle didaktiske 

overvejelser i forbindelse med undervisning af unge diabetikere.                                                                    

1. Hvor/ Hvordan undervises de unge diabetikere på SDC. ?                                                         

2. Hvordan opbygges et ”fagligt rum” i diabetes undervisningen til de unge?                                 

3. Hvordan måler I effekten af undervisning?                                                                                                  

Resumé af Interview april måned 2004 

J. N startede med at fortælle om de SDC. pædagogiske tiltag i forhold til undervisning. 

Det handlede først om konkret undervisningsmateriale såsom AV. materiale, hvilke er 

afløst af moderne IT. undervisning.                                                                                                            

Gennem åren havde SDC. endvidere bygget op en tradition for en såkaldt ”social 

undervisningsform”, hvilket har haft til hensigt at undervise de unge teenagere i god 

diabetes opførsel. Denne model har givet flotte resultater hos de involverende teenagere.   

Evalueringen af undervisningen som udføres til de unge diabetikere, såsom ”happening 

”sker internt via en fælles lægekonference. J. N forklarede endvidere at statistikken på 

de unges diabetes regulering, er med til at afsløre kvaliteten på undervisningen.                                            

Alle nydiagnosticerede tilbydes i dag et hjemmebesøg (via besøgstjenesten) foretaget af 

H.V. I lyset heraf kommenterede J. N at de i øjeblikket havde problem med at adskillige 

unge melder undervisningen fra. J. N mente at løsningen på dette problem er at tilbud 

skulle overgå som en del af den faste konventionelle behandling. H. V fandt det her 

oplagt at tydeliggøre at oplevelsen fra patientens side, som regel er glade efter besøget.                               

Et konkret eksempel på undervisning er ”happenings”. Aktuelt har underviserne 

vanskeligheder med at de unge ikke kommer med initiativ til valg af undervisnings-

indhold (tema).    
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Brev til Chefssygeplejerske Lis Borrild SDC. 

Bilag 3. 

Til Chefsygeplejerske Lis Borrild                                                     Østerbro 28.03.04                                    

Steno Diabetes Center                                                                                                          

Niels Steensens vej 2.                                                                                                              

2820 Gentofte 

Kære Lis 

Jeg henvender mig igen til Dig, da jeg siden vores sidste samtale (med fokus på                  

cand. cur. speciale) ikke har fået kontakt /respons på brev til Chefoverlæge Jørn Nerup 

(se medfølgende brev).                                                                                       

Baggrunden herfor er min samtale med Hanne Vesterdal-Jørgensen, hvor hun oplyste at 

der er planlagt undervisning /happening på SDC. for unge diabetikere den 14/4 og den 

6/6. Jeg vil gerne deltage som observatør til en af disse ”happenings”.  Jeg håber Du 

derfor vil være behjælpelig med at bringe dette brev videre til Jørn Nerup. 

 

På Forhånd tak. 

P.S. Vil Du venligst sende mig et eksemplar af: ”Rapport om Kompetenceudvikling til 

diabetessygeplejerske og klinisk specialist på Steno Diabetes Center” 2001.       

 

Med venlig Hilsen  

Pia Ohmsen                                                                                                                                         

Berggreensgade 16.                                                                                                                    

2100 København Ø     
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