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Resumé. 

Baggrund: Når et barn får T1DM, skal barn og forældre lære at håndtere sygdommen. Viden om 

diabetes er en forudsætning for at kunne varetage den daglige behandling.  

Formål: At undersøge hvilken betydning diabetessygeplejerskens undervisningsmetoder har for 

barnets og forældrenes forståelse og håndtering af nyopdaget T1DM hos barnet. 

Metode: Kvalitative forskningsinterviews. 4 familier var inkluderet. 

Analyse: Deduktiv indholdsanalyse med Howard Gardners teori om ”Mange Intelligenser” som 

metateori i analyseredskabet. Data blev analyseret i 3 kategorier: Intelligenser, individualitet og 

forståelse. 

Fund: 6 synteser blev dannet ud fra kategorierne, og 3 nye temaer blev dannet ved tværgående 

analyse af data. 

Konklusion: Kombinerede undervisningsmetoder, der retter sig til flere intelligenser på samme tid, 

fremmer forståelse og håndtering af sygdommen. Den følelsesmæssige involvering og 

forforståelsen har betydning for læreprocessen, hvilket diabetessygeplejersken skal tage hensyn til i 

undervisningen. 
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Summary 

 

What effect has diabetes nurse teaching methods for children’s and parents’ understanding 

and management of newly diagnosed type 1 diabetes in the child. A qualitative study. 

 

Background: When a child gets T1DM, the child and parents learn to manage the disease. 

Knowledge about diabetes is a prerequisite to handle the daily treatment. 

Purpose: To investigate the significance of diabetes nurse teaching methods for children’s and 

parents’ understanding and management of newly diagnosed T1DM in the child. 

Method: Qualitative research interviews. 4 families were included. 

Analysis: Deductive content analysis with Howard Gardner’s theory of “Multiple Intelligences” as 

a meta-theory in the analysis tool. Data were analyzed in 3 categories: Intelligences, individuality 

and understanding. 

Findings: 6 syntheses were formed from the categories, and 3 new themes were formed by cross-

sectional analysis of data. 

Conclusion: Combined teaching methods that are directed to multiple intelligences at the same 

time promote the understanding and management of the disease. The emotional involvement and 

preconceptions affects the learning process, which diabetes nurse must take into account in 

teaching. 
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1. Indledning 

Type 1 diabetes mellitus (T1DM), også kaldes insulinkrævende diabetes, er en livslang sygdom, der 

kræver opmærksomhed døgnet igennem. Varetagelse af sygdommen er en udfordring for den, der 

har sygdommen, men også for patientens familie. Når et barn får T1DM, berører det ikke kun 

barnet, men forældre og søskende skal også indrette sig efter et nyt livsvilkår (1). 

Når et barn får T1DM, skal familien lære, hvordan de håndterer sygdommen, så barnets diabetes 

varetages så optimalt som muligt, men samtidig skal forældrene også tage hensyn til, at barnet får 

en opvækst så nær normal som muligt (2-4). Undervisning og vejledning af familien indebærer 

formidling af viden om diabetes, så forældre og barn – afhængig af alder og modenhed, opnår 

forståelsesmæssige færdigheder, f.eks. sygdommens indvirkning på kroppen, behandlingsprincipper 

og kulhydrattælling, men også praktiske færdigheder, f.eks. at kunne måle blodsukker og tage 

insulin. Viden er en stor og vigtig del af fundamentet for at kunne reflektere over valgmuligheder 

og konsekvenser af valg i den daglige behandling og er en forudsætning for, at familien opnår 

kontrol over eget liv (5). 

Uddannelse af familien varetages fortrinsvis af en diabetessygeplejerske, som er en central person 

for familien gennem deres forløb på en børneafdeling, som strækker sig fra sygdommens debut til 

overgang til voksenregi. Den overordnede organisation på den enkelte børneafdeling er en 

afgørende faktor for hvilke rammer, patientuddannelse afvikles indenfor, mens den praktiske 

udførsel sker i mødet mellem familie og diabetessygeplejerske. Tilrettelæggelse og praktisk 

udførsel af undervisning kræver hensyn til den enkelte families situation og behov, men også 

hensyn til, hvordan den enkelte får størst udbytte af undervisningen. Fokus i denne opgave er, 

hvordan diabetessygeplejersken formidler viden til barn og forældre, og hvordan der tages højde for 

den enkeltes behov, og hvordan den enkelte lærer bedst. 

2. Baggrund 

2.1. Forekomst af type 1 diabetes mellitus 

I Danmark er der aktuelt ca. 3000 børn og unge med diabetes, og der diagnosticeres ca. 250 nye 

tilfælde hvert år (6). Forekomsten af T1DM hos børn og unge er stigende over de seneste år – ikke 

blot i Danmark, men også i den øvrige del af verden (7). 
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T1DM er en kompleks sygdom, hvor mange faktorer har betydning for den praktiske 

gennemførelse, og hvor det kan være svært at adskille de enkelte dele. T1DM er ikke kun et 

spørgsmål om at måle blodsukker og tage insulin, men handler også om at være bundet til en 

kronisk sygdom resten af livet, hvor behandlingens daglige ”gøremål” og begrænsninger kan 

opleves som en stor belastning (8-9).  

2.2. Behandling af type 1 diabetes mellitus 

Behandling af T1DM sigter mod et blodsukker så nær normalt som muligt, samt mod god 

metabolisk kontrol, som bl.a. udtrykkes ved HbA1C. Et stabilt blodsukker er vigtigt i forhold til 

barnets almene velbefindende i hverdagen og i særdeleshed i forhold til barnets evne til 

koncentration og indlæring (10). God metabolisk kontrol har stor betydning for forebyggelse og 

reduktion af diabetesrelaterede følgesygdomme (11-12), hvilket er væsentligt for et barn, der skal 

leve med sygdommen resten af sit liv. 

Nye insulintyper (insulinanaloger) og teknologi (bl.a. insulinpumper) gør det muligt at give insulin, 

så det ligner kroppens naturlige insulinproduktion i langt højere grad end tidligere, og har betydet 

ændrede behandlingsprincipper indenfor de seneste 5-6 år (13). Tidligere anvendtes 

blandingsinsulin, som sikrede kroppen insulin døgnet igennem, men på en ufysiologisk måde. Når 

insulinen var givet, styrede det mad og adfærd, og familierne var underlagt behandlingens 

restriktioner. Der blev givet konkrete anvisninger på handling, som skulle efterleves. Behandling 

med insulinanaloger efter basal-bolusprincipper (intensivt insulinregime) doseret med pen eller 

insulinpumpe kan tilpasses patienten, så det følger mad og adfærd. Det giver mulighed for et mere 

stabilt blodsukker og bedre metabolisk kontrol, samt større frihed og plads til spontanitet, hvilket 

har stor betydning for oplevelse af livskvalitet (14). Nye behandlingsmuligheder med insulinpumper 

(15) og insulinanaloger (16) viser, der er teoretiske muligheder for at forbedre behandlingen, men 

der er ikke evidens for, at de nye muligheder er bedre end de traditionelle. I artiklerne fremgår det, 

at der er begrænset viden på området. Tal fra Børnediabetesregistret viser forbedret 

behandlingskontrol omkring 2005-2006, hvor omstilling til basal-bolus-behandling slog igennem, 

men at der de seneste år ikke er sket yderligere. Sygdommens indvirkning på kroppen på kort og 

lang sigt understreger vigtigheden af at forbedre diabetesbehandlingen, og der bør derfor overvejes 

andre muligheder (6).  

En grundlæggende forudsætning for at kunne håndtere behandlingens udfordringer er, at barn og 

forældre har den nødvendige viden, og at den kan omsættes i praktisk handling. Traditionel 
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behandlings konkrete anvisninger er afløst af valgmuligheder, hvilket betyder, at familien skal have 

forudsætningerne for at kunne reflektere over valg og konsekvenser af en handling. Instrukser er 

afløst af retningslinjer, og kvalifikationer skal udvikles til kompetencer (17). 

Diabetessygeplejerskens undervisning må rettes mod denne udfordring. 

2.3. Patientuddannelse 

Både den danske kliniske retningslinje for behandling af børn med diabetes (13) og ISPAD
1
’s 

kliniske retningslinje (5) fremhæver, at undervisning er en væsentlig faktor og nøglen til vellykket 

behandlingsresultat. Der fremhæves, at der skal tages hensyn til den enkeltes behov og situation, 

men der gives ingen redskaber eller anvisninger på undervisningens praktiske udførsel. 

Patientskoler og patientundervisning i Danmark tager udgangspunkt i sundhedspædagogik, hvor 

målet er at styrke personens handlekompetence (18). Fokus er rettet mod voksne, der selv kan 

handle og tage ansvar, og metoderne kan ikke uden videre overføres til børn og forældre, da 

familieperspektivet giver andre betingelser. Familierne er forskellige (19), det enkelte barn er unik 

(20), og hvad betyder det for familien at få en kronisk sygdom ind i på livet (21)? Forældrene har 

ansvaret for barnet frem til, det er myndig, men det er barnet, der har sygdommen. Når et barn får 

T1DM, er både barn og forældre målgruppe for undervisning, og flere faktorer må medtænkes. 

Familiens samspil og dynamik er væsentlig for, hvordan undervisning gribes an, og hvordan det 

modtages af den enkelte i familien. Den samfundsmæssige udvikling og påvirkning af familien over 

de seneste årtier har indflydelse på de indbyrdes roller og relationer, hvilket kommer til udtryk, når 

en familie rammes af ændrede vilkår (22-23). Det vil komme til udtryk, når et barn får T1DM. 

Familiebegrebet uddybes senere i opgaven. 

Patientuddannelse for børn med diabetes og deres forældre er vurderet i litteraturstudie (24), men 

pga. manglende ensartethed i studier og manglende stringens i metoder og beskrivelser af 

interventioner, er der svag evidens for effekt af undervisning. Andre studier beskriver det samme, 

derfor anbefales det, at undervisningsmetoder vurderes, da undervisning er en stor del af 

diabetessygeplejerskens muligheder for at hjælpe barn og forældre (25). Litteratur med anbefalinger 

til patientuddannelse, hvor der tages hensyn til den enkeltes måde at lære på (26) og praktiske råd til 

den konkrete undervisning er beskrevet (27).  

                                                 
1
 ISPAD er en forkortelse for International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. 
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2.4. Pædagogisk praksis i Danmark 

I Danmark har interessen for forskellige måder at lære på og anvendelse af læringsstile haft 

betydning for undervisning og udvikling inden for det pædagogiske område (28). Undervisning ud 

fra og opmærksomhed på den enkeltes læringsstil fremmer den enkeltes muligheder og motivation 

og skaber basis for livslang læring (29). I den danske folkeskolelov § 18 stilles krav om 

undervisningsdifferentiering, så eleverne får udfordringer (30) – en opgave, der skal løses i samme 

klasselokale, hvor eleverne kan have vidt forskellige forudsætninger. Dette krav var indskrevet i 

folkeskoleloven 1993, nogle år senere end Howard Gardner’s teori om ”Mange intelligenser” (MI) 

blev introduceret i Danmark (31-32). Gardners teori var en ny måde at anskue individets potentiale 

for udvikling, og fokuserede på muligheder i stedet for begrænsninger. Det gav en ramme, som 

kravet om undervisningsdifferentiering kunne forstås i, hvilket har været medvirkende til en 

begejstret modtagelse af MI i den danske folkeskole (32). Man kan sige, at teorien er båret frem af 

udviklingen i samfundet, og giver mulige svar på en konkret udfordring udstukket af det politiske 

system. I en sundhedsfaglig kontekst er kravet om effektiv patientundervisning i et økonomisk 

trængt sundhedsvæsen ligeså aktuel som i folkeskolen. Teoriens enkelthed og ønske om at tilgodese 

de svage/give muligheder i pædagogiske sammenhænge inspirerer til at anvende teorien om MI i 

sundhedsvæsenet.  

2.5. Sammenfatning af problemstilling 

Inspireret af udviklingen på det pædagogiske område og Howard Gardners teori om MI (31) gives 

anledning til at undersøge om viden om pædagogik bruges i formidling af viden i 

diabetessammenhæng, og hvilke pædagogiske redskaber en diabetessygeplejerske med fordel 

anvender/kan anvende i undervisning af en familie, når både et barn, en mor og en far skal 

uddannes i håndtering af T1DM – en undervisning, der starter ved sygdomsdebut. Litteratursøgning 

om undervisning og anvendelse af læringsstile i patientuddannelsen af børn med diabetes og 

forældre må afdække eksisterende viden på området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Litteratursøgning 

3.1. Strategi for litteratursøgning 

I den indledende fase til opgaven er baggrundslitteratur fundet ved bred søgning i databaserne 

PubMed, Cinahl, PsykInfo, Embase og ERIC. Der er anvendt forskellige kombinationer af 

søgeordene: Patienteducation, Type 1 Diabetes Mellitus, Child, Family, Knowledge, Teaching, 
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Education, Experience og Learning Styles. Desuden er håndsøgt i relevante faglige 

databaser/hjemmesider for materiale af relevans. Der er generelt begrænset materiale omhandlende 

børn og diabetes, og især i forhold til undervisning. Søgning i ERIC giver ingen resultater, og 

søgning i databasen udlades herefter i den fokuserede søgning om eksisterende viden. Den 

fokuserede søgning deles op i to områder – en søgning rettet mod litteratur om patientuddannelse og 

læringsstile, og en søgning rettet mod patientuddannelse i relation til T1DM, børn og forældre. 

Denne opdeling laves, da der i den indledende søgning ikke fremkommer materiale ved søgning på 

både patientuddannelse, T1DM og barn/familie. I den fokuserede søgning er søgt ved hjælp af 

”Advanced Search” og anvendt søgeordene: Patienteducation, Type 1 Diabetes Mellitus, Child, 

Family og Learning Styles, da disse ord gav flest relevante hits i den indledende søgning. Der er 

søgt i ovenfor nævnte databaser med undtagelse af ERIC. I den indledende søgning er materiale om 

andre kroniske sygdomme, f.eks. astma og gigt, også gennemgået, men uden der er fundet egnet 

litteratur. Det udelades derfor i den fokuserede søgning. 

3.2 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Inklusionskriterier er studier, der omhandler patientuddannelse og pædagogiske metoder i forhold 

til diabetesundervisning til børn og forældre med det formål at give dem viden og redskaber til 

håndtering af T1DM. Studierne skal være skrevet på dansk, engelsk, norsk eller svensk, samt 

abstrakt skal være tilgængelig. Studierne må ikke være ældre end 10 år. Tidsbegrænsning sættes 

ind, da skift i behandlingsregime er sket indenfor denne tidsperiode.  

Eksklusionskriterier er en eller flere af følgende: Litteratur om T1DM hvor fokus er på behandling, 

udviklingsproblemer og/eller udviklingsforstyrrelser, skoleundervisning, indsatser for etniske 

minoriteter, psykologiske og/eller psykosociale faktorer, samt litteratur om andre diagnoser, 

herunder også T2DM. 

Oversigt over søgning med antal hits for de enkelte søgeord i databaserne er fremstillet i bilag 1, 

mens kombinationen af søgeord, inklusionskriterier og eksklusionskriterier, samt antal udvalgte 

artikler fremgår af fig.1.  
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Figur 1. Fremstilling af litteratursøgning. 
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Der udvælges 2 artikler fra den fokuserede søgning (33-34). Artiklerne er fra samme studie og er de 

sidste to artikler ud af en serie på 4 artikler. Ud fra referenceliste søges specifikt på de to første 

artikler om studiet. Den første artikel er ikke tilgængelig, mens den anden artikel kan findes. Denne 

artikel inddrages også, da det findes relevant at få studiet belyst så bredt som muligt (35). Studiet 

omhandler et specialdesignet undervisningsprogram for børn med T1DM i forbindelse med skift til 

intensivt insulinregime.  

3.3. Præsentation af artikler 

Waller, Eisner, Knowles m.fl. skriver i deres artikler, ”Adolescents’ and their parents’ view on the 

acceptability and design of a new education programe: a focus group analysis” (35) om et studie, 

hvor de ved fokusgruppeinterview med 24 børn og 29 forældre indsamler ideer og forslag til 

indhold i og afvikling af et nyt undervisningsprogram. Undervisning skal foregå i forbindelse med 

skift fra traditionel behandling til intensivt insulinregime. Studiet viser, at deltagerne ønsker rammer 

og redskaber, der støtter og opmuntrer forskellige måder at lære på. Børn udtrykker, at det er svært 

at tale med behandlerteamet, fordi de ikke forstår hvad, der bliver sagt, og at der tales til deres 

forældre i stedet. Børnene ønsker i stedet undervisning, der er klar og tydelig, og at der kan indgå 

praktisk undervisning, så de i stedet for undervisning med ”pen og papir” kan afprøve nogle af 

tingene. Deltagerne er fundet efter henvendelse pr. brev til 91 patienter, hvor af 24 børn og 29 

forældre deltager. Det er uvist om den inkluderede gruppe afspejler den samlede population, da man 

kan antage, at det er de mest motiverede og familier med flest ressourcer, der henvender sig. 

Artiklen er ikke peerreviewed. 

Knowles, Waller, Eisner m.fl. skriver fortsat om studiet i artiklen, ”The development of an 

innovative education curriculum for 11-16 yr old children with type 1 diabetes mellitus (T1DM)” 

(33), hvor projektet videreudvikles i samarbejde med skolelærere. Formålet er at udvikle et 

struktureret diabetesundervisningsprogram, der tager højde for børns forskellige 

undervisningsbehov og læringsstile. Der inddrages data fra tidligere fokusgruppeinterviews og 

spørgeskemaer, hvilket munder ud i et konkret undervisningsforslag, der præsenteres i artiklen. Det 

planlagte undervisningsprogram afvikles over 5 dage med fastsatte emner for de enkelte dage, og 

foregår fra kl. 9 til 16. Der veksles mellem teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter fordelt på 

lektioner afbrudt af indlagte pause. Børnene deltager alene i løbet af dagen, og forældrene deltager 

først i den sidste lektion, hvor de opdateres på dagens indhold. I denne artikel beskrives 
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undervisningsprogrammet, men der skrives ikke om den praktiske afvikling. Artiklen er ikke 

peerreviewed. 

Waller, Eisner, Knowles m.fl. skriver i den sidste artikel om afprøvning af 

undervisningsprogrammet i et pilotprojekt (34). I studiet indgår 48 børn i alderen 11-16 år med 

diabetesvarighed på 1 år eller mere. Eksklusionskriterier er børn med indlærings- og 

adfærdsvanskeligheder, samt børn med sproglige problemer. Begrundelsen for eksklusion er, at 

kurset fordrer gruppeinvolvering og kommunikation. Studiet viser uændrede biomedicinske værdier 

før og efter studiet, men deltagerne rapporterer betydelig forbedret QoL. Studiet involverer en 

aldersgruppe, hvor HbA1C ofte stiger, og der stilles spørgsmål ved, om det uændrede 

gennemsnitsblodsukker kan tolkes som forbedret behandling. Kurset bedømmes som veltilrettelagt 

med god balance mellem individuel og gruppeundervisning, passende aldersopdeling og stor 

tilfredshed med aktiviteter og involvering i undervisning. Der er behov for forbedringer på flere 

punkter, bl.a. skal forældrene undervises i større udstrækning for bedre at kunne støtte deres børn, 

og der skal være større fleksibilitet i tidspunkt for afvikling for at tilgodese den moderne families 

mange forpligtelser og problemer med at få fri fra arbejde. Studiet er et pilotprojekt, og fordrer et 

større studie for at kunne komme med anbefalinger til praksis. Deltagerne er inviteret fra tre 

hospitaler, hvor kun 34 % af de inviterede indgår i pilotprojektet. Igen kan stilles spørgsmål om 

gruppen afspejler den samlede population, og resultatets anvendelighed. Artiklen er ikke 

peerreviewed. Litteraturgennemgang er fremstillet i bilag 2. 

3.4. Konklusion på udvalgt litteratur 

Den fokuserede litteratursøgning gav meget lidt relevant litteratur. Det inkluderede studie er kun et 

pilotstudie, som giver et konkret eksempel på diabetesundervisning til børn, hvor der anvendes 

forskellige pædagogiske metoder/redskaber. Børnene har haft T1DM over en periode, og 

undervisningen finder sted i forbindelse med skift af behandlingsregime. Artiklerne er fra samme 

studie, hvorved svagheder fra første del af studiet bruges videre frem. På trods af videnskabelige 

svagheder i studiets udførsel bidrages med nyttig viden om diabetesundervisning til børn, og der 

gives inspiration til metoder og praktisk udførsel af den konkrete undervisning af børn og forældre.  

Det er spørgsmålet om undervisningsmetoderne anvendes ved sygdomsdebut eller med fordel kan 

anvendes. Studiet er ikke udført i Danmark, og forskel i kultur og faglige traditioner kan have 

betydning for konklusioner og muligheder i praksis, og resultaterne kan derfor ikke direkte bruges i 

daglig praksis. For at få belyst problemstillingen, kræver det mere viden om danske forhold. På 
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baggrund af dette ønskes undersøgt, hvilke erfaringer danske børn og forældre har med 

diabetesundervisning, og hvilken betydning der har for dem i forhold til at mestre sygdommens 

udfordringer. 

4. Problemformulering 

Hvilken betydning har diabetessygeplejerskens undervisningsmetoder for barnets og forældrenes 

forståelse og håndtering af nyopdaget diabetes, type 1, hos barnet? 

Ud fra problemformuleringen og med Howard Gardner’s teori om ”Mange intelligenser” som 

analyseredskab formuleres følgende forskningsspørgsmål: 

 Hvilke intelligenser hos barnet og forældre/familien retter undervisningen sig til? 

 Hvordan tager der hensyn til den enkeltes særlige situation (livsverden), når familien har et 

barn med nyopdaget diabetes? 

 Hvordan kommer forståelsen af sygdommen og behandlingen heraf til udtryk? 

5. Begrebsafklaring 

5.1. Perspektiv på undervisning 

I opgaven anvendes begreberne Mange Intelligenser” (MI), læring og læringsstile. I de følgende 

afsnit redegøres for hvert af begreberne, hvorefter de sættes i relation til hinanden. 

5.1.1. Teorien om Mange Intelligenser 

Howard Gardner, amerikansk professor i psykologi, fremsatte i 1983 sin teori om ”Mange 

Intelligenser” (MI). Teorien var et opgør med den traditionelle opfattelse af intelligens som målbart 

og muligt at teste og udtrykke ved IQ. Gardner argumenterer for, at intelligens skal forstås bredere 

og består af en række evner, talenter eller mentale færdigheder. Ud fra opstillede kriterier 

identificeres syv intelligenser, som hver har en eller flere sæt af kernefunktioner (31). 

Intelligenserne udgør et sæt af potentialer for udvikling, og indebærer en betydelig 

udviklingsoptimisme, hvilket måske er forklaringen på, at MI i stigende grad inspirerer pædagoger 

og lærere (32). Teorien har sammenhæng med det indhold, der skal læres, og er derfor anvendelig, 

når et konkret emne skal bearbejdes (28, s. 184) – i dette tilfælde sygdommen T1DM. 
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De syv intelligenser og kendetegn er: 

 Den logisk-matematiske intelligens 

 God til matematik og logisk tænkning, har let ved at regne 

 Den sproglige intelligens 

 Læse og forfatte, let ved at læse, god til at formulere sig 

 Den spatiale intelligens 

 Fornemmelse med rum og sted, ser efter hvordan andre gør, forstår billeder og 

tegninger 

 Den krops-kinæstetiske intelligens 

 Fornemmelse for at bruge kroppen, håndværk, praktisk sans, erfarer tingene ”med 

kroppen” 

 Den musiske intelligens 

 Sans for toner og rytme, sang 

 Den interpersonelle intelligens 

 ”Menneske-klog”, fornemmelse for relationer med andre 

 Den intrapersonelle intelligens 

 ”Selv-klog”, fornemmelse for egne grænser 

Gardner argumenterer for, at vi lærer forskelligt, og at den enkelte har forskellige styrker og 

svagheder. Ligeså anfører han, at den traditionelle undervisning fortrinsvis er rettet mod den logisk-

matematiske og den sproglige intelligens. Elever, der har deres styrker i de andre intelligenser, 

fratages herved mulighed for fuldt udbytte af undervisning. Man kan foregribe vanskeligheder i 

undervisning ved at anvende alternative veje, f.eks. kan matematik indlæres via spatiale relationer. 

Målet for undervisning er forståelse af det faglige indhold og ikke kun beherskelse af facts, f.eks. 

udenadslære – en forståelse, der skal kunne demonstreres af eleven (31). Undervisning skal tage 

udgangspunkt i den enkelte og støtte muligheder for udvikling ved at udfordre på flere måder på 

samme tid. Herved involveres både stærke og svage sider, og individet afskæres ikke fra udnyttelse 

af sit potentiale (32). 

Gardner møder kritik på forskellige punkter, både i forhold til teoriens gyldighed som videnskabelig 

teori og i forhold til områder, som han ikke forholder sig til. Han forholder sig til, hvordan hjernen 

bearbejder information, men ikke til hvordan læring foregår. Han forholder sig til, at vi lærer 

forskelligt, men ikke til hvordan det skal udfoldes i den praktiske undervisning. Han tager 
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udgangspunkt i elevens forudsætninger i en undervisningssituation, men ikke hvad samspillet med 

læreren betyder for elevens opnåelse for forståelse, ej heller kontekstens betydning. Kritik på disse 

områder er blot nogle blandt flere (32).  

På trods af kritik anvendes Gartners teori i folkeskoler og daginstitutioner i Danmark. MI indebærer 

en udviklingsoptimisme, der giver alle mulighed for at udvikle sig i et eller andet omfang, når de 

rette betingelser er til stede. I denne opgave anvendes teorien som analyseredskab for det 

indsamlede datamateriale i en søgen efter mønstre og sammenhænge i diabetesundervisningen. 

5.1.2. Læring 

Begrebet læring anskues på forskellige måder af forskellige teoretikere – i denne opgave anvendes 

Knud Illeris’s forståelse af begrebet (36). Læring defineres som enhver proces, der fører til varig 

kapacitetsændring hos levende organismer, og som ikke skyldes glemsel, biologisk modning eller 

aldring. Begrebet defineres bredt for ikke at give begrænsninger i opfattelsen, hvor det afgørende er, 

at læring medfører en ændring i en eller anden grad. 

Læringsprocessen indeholder to forskellige processer – en samspilsproces mellem individet og dets 

omgivelser, og en indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces, hvilket giver læring tre 

dimensioner: En indholdsdimension, en drivkraftdimension og en samspilsdimension. 

Indholdsdimensionen handler om det, der skal læres, bl.a. viden forståelse og færdigheder og 

betyder, at man ved, forstår og kan. Det fører til mestring og mening. Drivkraftdimensionen handler 

om den mentale energi og indeholder motivation, følelser og vilje. Det vises ved lyst, interesse, 

nødvendighed og tvang, og fører til psykisk balance. Samspilsdimensionen handler om det nære, 

f.eks. i forhold til en gruppe, og det overordnede samfundsmæssige niveau. Det indeholder 

handling, kommunikation og samarbejde og fører til social og samfundsmæssig integration. I fig.2 

er læringens tre dimensioner skitseret med nøgleord tilknyttet de enkelte dimensioner. Illeris 

anfører, at Gardners teori om MI spænder over hans egen forståelse af læringsfeltet, som illustreres 

i læringstrekanten (36). 

I diabetesundervisning har det følgende betydning: Der er et fagligt indhold, der skal læres. 

Drivkraften er under påvirkning af den følelsesmæssige reaktion, der opstår, når et barn får T1DM. 

Situationen fordrer læring, som kan være læring af nødvendighed. Samspil er dels påvirket af den 

konkrete undervisning/sygepleje i en afdeling som den nære relation, mens den overordnede 

omverden f.eks. kan dreje sig om forældrenes muligheder for at få fri fra arbejde.  
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Fig.2. Læringens tre dimensioner 
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5.1.3. Læringsstile 

Begrebet læringsstile har været diskuteret siden 70’erne, uden der er enighed om en generel 

definition eller dækkende teori. Ligesom i teorien om MI tages der udgangspunkt i, at mennesker er 

forskellige og lærer forskelligt, men med forskellige antagelser om læring og bagvedliggende 

teorier, modeller og metoder (28). I Skandinavien foretrækkes nogle modeller frem for andre, og 

nye er udviklet og gjort anvendelige i dansk sammenhæng (28). Læringsstile tager udgangspunkt i 

hvordan individet lærer, ikke hvad der læres (32). Tilgangen til læringsstile fører over i forslag til 
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metoder og redskaber anvendt i den praktiske udførsel af undervisning, hvilket kan variere fra 

konkrete anvisninger på indretning af lokale og til valg af undervisningsmidler (36, s. 196).  

5.1.4. Sammenfatning af perspektiv på undervisning 

Grundlæggende er mennesker forskellige og lærer forskelligt, og forskellige faktorer har betydning 

for læring. Begreberne, MI, læring og læringsstile, har alle betydning i en undervisningssituation, 

og er til dels sammenfaldende, parallelle eller indbyrdes afhængige af hinanden. MI handler om 

potentialet for at lære, læring handler om processen, og læringsstile handler om redskaber og 

metoder. Undervisning er derfor afhængig af alle tre aspekter. I patientundervisning om T1DM har 

aspekterne betydning for både tilrettelæggelse og udbytte: Familien står i en ny situation, hvor der 

skal læres noget nyt, men hvor der også er store følelsesmæssige påvirkninger, som har betydning 

for læreprocessen. Barn og forældre skal alle undervises – de er forskellige, samt der skal tages 

hensyn til barnets udviklingstrin.  

I denne opgave bruges teorien om MI som analyseredskab for igennem denne optik at vurdere om 

diabetesundervisningen tager højde for/udfordrer den enkeltes potentiale i valg af 

undervisningsmetoder, når hensigten med undervisning er at opnå forståelse og at kunne håndtere 

sygdommen. 

5.2. Familien i det postmoderne 

Udviklingen i samfundet over de seneste årtier har haft stor betydning for, hvad en familie er i dag. 

Med begge forældre på arbejdsmarkedet er tilknytning til/dannelse af en familie ikke længere en 

nødvendighed for at sikre forsørgelse, men er et frivilligt partnerskab, der varer så længe, man har 

det godt og ikke fristes af alternativer. Ægteskab og parforhold opløses, nye familier opstår, 

hvorved familien for nogle børn ikke længere er den stabilitetszone, som det tidligere har været. 

Udearbejdende forældre betyder, at børn passes i daginstitutioner i stigende grad, hvorved barnet 

skal forholde sig til flere sociale samspil (23).  

Forældrerollerne er ændret i takt med, at forsørgerpligten ikke længere typisk hviler på faderen, og 

begge forældre indgår i hverdagens opgaver i familien. Forældrenes opdragelse af deres børn har 

ændret sig. Den traditionelle opdragelse med krav om god opførsel og disciplin med begrundelse i 

forældrenes autoritet afløses af ønsket om at styrke barnets evne til selvregulering. 

Forældreautoriteten erstattes af forhandlinger mellem børn og forældre, så børn får lov til selv at 

vælge og sige fra, og de lærer at udtrykke deres ønsker og behov. Forældre er meget mere 
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opmærksomme på deres børn daglige aktiviteter, samt de følelsesmæssige og psykologiske 

kvaliteter, der ligger i deres relationer til børnene – forældreskabet er med andre ord blevet meget 

sværere (23). 

Familieverdenen udspiller sig på flere arenaer. I samfundet optræder familien på den offentlige 

arena i deres relationer uden for familien. Her skal man hele tiden forholde sig til nye og skiftende 

vilkår, hvilket kan være en udfordring. På den private arena udspilles familiemedlemmernes 

indbyrdes relationer, hvilket er den enkelte families særlige oplevelser og særpræg. På den 

personlige arena drejer det sig om den enkelte og dennes oplevelser af sig selv i relation til de andre 

familiemedlemmer (22). 

De ændrede familiestrukturer og behov for fleksibilitet, de ændrede relationer indbyrdes i familien, 

og den øgede opmærksomhed og følsomhed for barnet er faktorer, der har betydning, når et barn får 

konstateret T1DM. Diabetessygeplejersken må tage hensyn til alle aspekter i undervisningen. 

6. Metode  

6.1. Valg af metode 

Undersøgelsen skal afdække familiernes erfaringer med diabetesundervisning til barn og forældre 

ved sygdomsdebut. Patientperspektivet kan belyses ved det kvalitative forskningsinterview, hvor 

det er muligt at belyse detaljer og nuancer, som patienten/pårørende har oplevet det (37-38). Emnet, 

der ønskes belyst, ligger tilbage i tid og kan således ikke observeres, hvorfor interview anses for den 

bedste metode til at beskrive familiens oplevede erfaringer/deres livsverden. Interview planlægges 

og afvikles med inspiration fra Kvales syv faser i en interviewundersøgelse (37), ligesom der tages 

hensyn til, at børn indgår i de planlagte interviews (39). De indsamlede data analyseres med 

Gardners teori om MI som analyseredskab i en deduktiv indholdsanalyse (40-41), hvor teorien 

lægges ned over som kategorier udtrykt i opgavens forskningsspørgsmål. Der vælges en deduktiv 

indholdsanalyse, da der på forhånd – ud fra pædagogiske overvejelser – er formodninger om 

sammenhænge mellem undervisningsmetoder og udbytte af undervisning. Analysens resultat 

diskuteres efterfølgende med inddragelse af relevante videnskabelige referencer samt Merry Scheels 

teori om interaktionel sygeplejepraksis (42). Teorien findes anvendelig som sygeplejeteoriramme til 

at reflektere over praksis med udgangspunkt i den konkrete situation.  
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6.2. Videnskabsteoretisk referenceramme 

Den videnskabsteoretiske ramme for opgaven er fænomenologisk hermeneutisk. Som forsker med 

lang erfaring og stor viden om emnet, børn og diabetes, er tilgangen til undersøgelsen ikke 

forudsætningsløs, men planlægges ud fra forskerens forforståelse om emnet. I interviewsituationen 

er det barn og forældres oplevelser, som ønskes belyst ud fra deres oplevede verden, dvs. her 

anvendes en fænomenologisk ramme. I den efterfølgende behandling af datamaterialet, hvor 

fortolkning og forståelse af familiernes beskrivelser er målet, anvendes en hermeneutisk tilgang. 

6.2.1. Fænomenologien 

Fænomenologien er grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938) med det formål at undersøge den 

umiddelbart levede verden – den livsverden, som alle oplever og erfarer.  Husserls udlægning er 

senere fortolket af mange, og i denne opgave anvendes Merleau-Pontys forståelse af 

fænomenologien (43). Merleau-Ponty beskriver fænomenologien som læren om det, der viser sig 

for nogen, for mennesket. Formålet er at afdække, hvad det betyder at være menneske og have 

erfaringer i verden. Udgangspunktet for Merleau-Ponty er, at mennesket er en kropslig eksistens, og 

at mennesket ad den vej har adgang til fænomenerne gennem sanserne, dvs. det er gennem kroppen 

vi sanser og forstår fænomenernes mening. Sansningen giver os den verden, vi lever i, og som vi 

forstår (43). Når man undersøger patientens oplevede erfaringer, er det nødvendigt at holde egne 

forudfattede meninger og holdninger tilbage, hvilket kaldes at udøve epoché. Formålet med epoché 

er at undgå at tage noget for givet, men i stedet lade verden komme til syne på ny (43). Interviews 

med børn og forældre udføres i denne fænomenologiske ramme, hvor der spørges ind til deres 

oplevelser og erfaringer. 

6.2.2. Hermeneutikken 

Hermeneutik handler om forståelse og fortolkning, og kan spores langt tilbage i tiden. Heidegger 

beskrev forståelsens betydning for tilværelsen (44), hvilket Gadamer videreudvikler i bogen 

”Sandhed og metode” (45). Fortolkning og forståelse opnås ved at veksle mellem del og helhed i en 

sag for derved at få en ny forståelse – denne proces defineres som den hermeneutiske cirkel. 

Fortolkning foregår ikke forudsætningsløs, men beror på den enkeltes fordomme. Fordomme skal 

ikke forstås negativt i denne sammenhæng, men er et udtryk for den forståelse, der ligger forud for 

en fortolkning, og som sættes i spil i den hermeneutiske cirkel. En person med stor erfaring på et 

område kan være en anden person overlegen, og dermed accepteres den erfarnes fordomme. 

Gadamer fremhæver, at accept af den autoritet, som en erfaren person udgør i en sammenhæng, på 
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ingen måde må være ureflekteret underkastelse. Autoritet skal være underbygget af anerkendelse og 

erkendelse af den erfarnes indsigt og dømmekraft. Forforståelse/fordomme udgør den enkeltes 

horisont, som sættes i spil mod andres forforståelse/fordomme. Ny forståelse opstår, når de to 

horisonter rækker ind over hinanden, hvilket kaldes horisontsammensmeltning (45). Forberedelse til 

interview og den efterfølgende analyse af data udføres i denne hermeneutiske ramme. 

7. Teoriramme 

7.1. Interaktionel sygeplejepraksis 

Merry Scheel (1929-2007) har som den eneste danske sygeplejerske udarbejdet en sygeplejeteori. 

Inspireret af mange sygeplejeteoretikere og filosoffer udgav hun første bog om interaktionel 

sygeplejepraksis i 1985, som siden er uddybet, udvidet og bearbejdet frem til sidste udgave fra 2005 

(42).  

Hun beskriver sygeplejen som en praksisdisciplin, der bevæger sig i et spændingsfelt mellem natur-, 

human- og samfundsvidenskaben, og det bliver i denne sammenhæng en videnskab om mennesker 

(42, s. 135-136). Sygeplejen trækker på viden fra alle tre videnskaber, som mødes i den 

interaktionelle praksis, hvor teorier vurderes og afprøves. Sygeplejens genstandsområde er 

mennesket i relation til sundhed, sygdom, miljø, og samfund set i forhold til sygeplejefaglige 

problemstillinger i praksis. De sygeplejefaglige problemstillinger er dermed bestemmende for 

hvilke teorier, der er relevante. Der er et dialektisk forhold mellem teori og praksis, dvs. teorien får 

praksis til at udvikle sig, og praksis får teorien til at udvikle sig. Scheel beskriver teoriudvikling på 

tre niveauer, hvor beskrivelse af den konkrete praksis samt tolkning og bearbejdelse i forhold til 

praksis udgør de første to niveauer. Det tredje niveau er et teoretisk niveau, hvor man forsøger at 

blotlægge begrebsstrukturer og begrebernes relationer til hinanden for at kunne gå tilbage til 

praksisniveauet med en større viden og forståelse (42, s. 142-149).  

Scheel er inspireret af Jürgen Habermas’ opsplitning i systemverden og livsverden, hvor 

systemverden er den verden, der styres af økonomiske markedsmekanismer og 

statslige/bureaukratiske regler, mens livsverden er den verden og kultur mennesket lever i, og som 

er menneskets nødvendige grundlag for at kunne orientere sig i tilværelsen. Den interaktionelle 

sygeplejepraksis foregår i systemverdenen, men søger at inddrage værdier fra livsverdenen i 

systemverdenen.  Sygeplejerskens handlinger er forståelsesorienteret og rummer både kognitiv-

instrumentelle, æstetisk-ekspressive og moralsk-praktiske handlemåder, og alle tre aspekter er 
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integreret i den interaktionelle sygeplejepraksis og nødvendige for at udøve en nuanceret 

sygepleje/omsorg. 

Scheel beskriver centrale begreber i den interaktionelle sygeplejepraksis. Frihed: Opfatter 

mennesket som indlejret i en social og historisk kontekst og altid i relation til andre mennesker. 

Mennesket skal ses som en person, der i kraft af sin krop, følelser og sanser har mulighed for at 

foretage frie handlinger i moralsk og fornuftsmæssig forstand (42, s. 168-171), dvs. der er tale om et 

situeret frihedsbegreb gældende for både sygeplejerske og patient. Magt: Opdeles i direkte og 

indirekte magt, og kan udøves som en aktiv handlen eller som passiv adfærd. I forholdet 

sygeplejerske-patientforholdet må sygeplejersken være bevidst om sin magtposition, og sikre at den 

udøves til patientens bedste. Sygeplejefagligt skøn: Baseres ikke på den enkelte sygeplejerskes 

private eller subjektive opfattelse, men bedømmes i forhold til sag, problem eller situation. Skønnet 

er begrundet i sygeplejerskens viden, indsigt og forståelse i forhold til situationens krav om at 

handle på en etisk måde, samt begrundet i moralsk-praktisk fornuft. Intuition: Beskrives som med-

erkendelse og befinder sig på alle niveauer i den interaktionelle sygepleje og må ses i sammenhæng 

med andre erkendelsesformer. 

Den interaktionelle sygeplejepraksis er kendetegnet ved at ikke at adskille kendsgerninger og 

værdier, for at sygeplejen ikke mister sin menneskelighed og identitet. Opdeling af fornuft og 

følelse accepteres ikke, idet menneske både er et fornuftsvæsen og et følende menneske. 

Begreberne sygepleje og omsorg adskilles heller ikke, men ses som forudsætninger for hinanden. 

Scheel skriver videre om omsorg og egenomsorg som to begreber, der skal ses i forhold til 

hinanden. Omsorg for patienten er integreret i sygeplejerskens sygepleje, mens egenomsorg er at 

støtte patienten til at tage vare på sig selv. Dette må stå i forhold til hinanden, så omsorgen ikke 

bliver omklamrende, men samtidig må egenomsorgen heller ikke udmøntes, så patienten overlades 

til sig selv.  

Den interaktionelle sygeplejepraksis bevæger sig på to niveauer: Et universalistisk niveau, der 

tilgodeser helheden og alle patienters behov for omsorg, samt et situationsorienteret konkret 

praksisniveau med udøvelse af omsorg til den enkelte patient i konkrete praksissituationer. Den 

interaktionelle sygepleje praktiseres på begge niveauer, som er gensidig afhængig af hinanden.  
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7.2. Undervisning og sygepleje 

Når sygeplejersken underviser børn og forældre om diabetes, må der tages udgangspunkt i families 

situation, men også hensyn til hvert enkelt familiemedlem. Hensyn til familiens livsverden må 

sættes i forhold til den konkrete sygeplejesituation og den konkrete viden, der skal formidles, inden 

relevante teorier inddrages. Inddragelse af teorien om MI er et konkret eksempel herpå. 

Sygeplejersken må i undervisningen tage højde for den magt, hun besidder i kraft af sin viden på et 

område, familien ikke kender til. Viden kan øses ud i overflod eller tilbageholdes, hvorved familien 

enten overvældes eller begrænses. Familiens autonomi skal være i fokus fra start. Sygeplejen må 

sikre, at de får den nødvendige hjælp og støtte, men også at de inddrages, så de selv kan varetage 

håndtering af sygdommen. Denne balance mellem omsorg og egenomsorg fordrer, at 

sygeplejersken i alle situationer foretager et fagligt skøn med inddragelse af viden, indsigt og 

forståelse. Sygeplejersken må være opmærksom på sygepleje på det konkrete niveau til den enkelte 

familie, men også på sygepleje til gruppen af familier med et barn med diabetes.  

8. Design af interviewundersøgelse 

8.1. Fremgangsmåde 

Interview er planlagt og afviklet med udgangspunkt i de syv trin i en interviewundersøgelse: 

Tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verifikation og rapportering, som 

beskrives af Kvale. Der er ikke standardprocedurer eller regler for en interviewundersøgelse, men 

der skal træffes valg undervejs på de forskellige trin for at sikre undersøgelsens reliabilitet og 

validitet (37). For at sikre undersøgelsens troværdighed, pålidelighed, transparens og omsættelighed 

(40) må alle trin i undersøgelsesprocessen beskrives. Formålet for denne undersøgelse og hvad, der 

ønskes undersøgt, er beskrevet tidligere i opgaven, mens de følgende trin beskrives i de følgende 

afsnit. 

8.2. Valg af empiri 

Deltagerne er fundet i en anden børneafdeling end forskerens egen kliniske praksis for at sikre 

uafhængighed i forhold til de deltagende familier (37, s. 93). Der er valgt en afdeling, hvor 

patientgrundlaget er af en størrelse, så det er muligt at finde deltagere ud fra opstillede inklusions- 

og eksklusionskriterier. Afdelingsledelsen er kontaktet telefonisk mht. indhentning af tilladelse til at 

lave interviews af familier fra deres afdeling, inden der er fremsendt skriftligt materiale med 

information om undersøgelsen, se bilag 3. Diabetessygeplejerskerne får tilsendt samme skriftlige 
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materiale som afdelingsledelsen, samt der er arrangeret informationsmøde med 

diabetessygeplejerskerne, der skal være med til udpegning af familier til undersøgelsen. Her får 

diabetessygeplejerskerne uddybende information om undersøgelsens formål, indhold og 

fremgangsmåde, inden de udvælger og kontakter mulige familier. Diabetessygeplejerskernes 

engagement og motivation kan være afgørende for, om familierne vil bruge tid og kræfter på at 

deltage. Samtidig er det vigtigt, at familierne findes ud fra de opstillede kriterier. 

Diabetessygeplejerskerne kontakter familierne og formidler mundtlig information om 

undersøgelsen, inden forskeren kontakter familierne. Der er fremsendt skriftlig patientinformation, 

se bilag 4, før der er aftalt tidspunkt for interview. Tidspunkt og sted for interview er valgt af 

familien ud fra deres ønsker, og alle interviews er afviklet i familiernes hjem. I undersøgelsen er 

inddraget fire familier, og der er afholdt et interview pr. familie. For at sikre tilstrækkelig 

datamængde ved individuelle interviews anbefales 10 – 15 interviews (38), med pga. opgavens 

omfang reduceres det til 4 interviews. 

8.3. Inklusions- og eksklusionskriterier 

Udvælgelseskriterier for familier er, at barnet har fået konstateret T1DM ½-1 år før interview, samt 

at barnet er 8-12 år. Både piger og drenge ønskes inkluderet, da der kan være forskel på kønnenes 

oplevelse af emnet. Tidspunkt for debut vælges ud fra betragtningen, at familien har oplevelserne i 

rimelig frisk erindring, samtidig med, at de har fået mulighed for at få en hverdag etableret, hvor de 

ser, hvor langt deres erfaringer rækker (3). Børn i alderen 8-12 år vælges, fordi de selv er i stand til 

at udføre mange af de praktiske ting i hverdagen, og i skoletiden er det oftest en nødvendighed (46-

47), ligesom de i en interviewsituation er i stand til at give anvendelige svar, hvis de stillede 

spørgsmål tager hensyn til deres alder og modenhed (39). Familierne skal være dansktalende, da 

interview forudsætter kommunikation. Forældrene behøver ikke være samboende, men deltagelse 

fordrer, at forældrenes samarbejde omkring barnet fungerer. 

Børn under 8 år og ældre end 12 år fravælges i undersøgelsen for at indsnævre undersøgelsesfeltet, 

men også fordi disse aldersgrupper kræver andre hensyn. Børn under 8 år kan udviklingsmæssigt og 

modenhedsmæssigt ikke selv varetage de daglige diabetesopgaver, og barnets perspektiv skal ses ud 

fra andre betingelser. Hos børn ældre end 12 år kan begyndende pubertetsrelaterede problemer give 

andre betingelser for undervisning af familien. Børn med erkendte udviklingsforstyrrelser kan ikke 

indgå, ej heller kan familier, hvor der er kendt omsorgssvigt og/eller misbrugsproblemer. Disse 

familier forventes ikke at være repræsentative for belysning af emnet, ligesom etiske aspekter 
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påbyder hensyn til familiernes sårbarhed (38, s. 218-219). Der indgår 4 familier – to piger og to 

drenge i alderen 9-12 år samt begge forældre til hvert barn. De udvalgte familier kan være udvalgt 

blandt ressourcestærke familier og afspejler formentlig ikke den samlede diabetespopulation, da 

kriterierne fravælger familier med begrænsede ressourcer af den ene eller den anden. Familierne 

forventes at have overskud til og at kunne beskrive det undervisningsforløb, de har været igennem, 

så nuanceret og detaljeret, så undersøgelsen kan give svar på problemformuleringen. Denne 

betragtning berettiger udvælgelsen. 

8.4. Interview 

8.4.1. Interviewguide 

Interviews er gennemført på grundlag af en semistruktureret interviewguide med åbne spørgsmål, 

der styrer mod beskrivelse af den givne undervisning. Interviewguiden er opbygget med 

udgangspunkt i Gardners teori om MI (31). Spørgsmålene er inddelt i tre temaer: Intelligenser, 

individualitet og forståelse, som er centrale punkter for Gardner. Spørgsmål vedrørende 

intelligenser er rettet mod at få beskrivelser af den konkrete undervisning, for derved at få belyst 

hvilke intelligenser, der ”tales til”. Spørgsmål vedrørende individualitet er rettet mod at få 

beskrivelser af hvordan, der er taget hensyn til den enkeltes situation. Spørgsmål vedrørende 

forståelse er rettet mod at undersøge, om den enkelte har forstået den formidlede viden og kan 

omsætte det i praktisk handling. Der er udarbejdet interviewguide til barnet, se bilag 5, og 

interviewguide til forældrene, se bilag 6. Interview af barnet er indledt med enkelte spørgsmål om 

familie og skole, for at give barnet en tryg start på interview med spørgsmål, som han/hun ikke har 

svært ved at svare på. De tre temaer i interviewguiden udgør kategorierne i den deduktive 

indholdsanalyse, som anvendes senere i opgaven. 

Interviewguiden er testet ved interview af en frivillig familie fra egen klinisk praksis, før 

undersøgelsens interview gennemføres, og interviewguiden er efterfølgende justeret ud fra de 

opnåede erfaringer. Spørgsmålene præciseres tydeligere for at få belyst det ønskede emne, da de 

helt åbne spørgsmål kunne føre til beskrivelser af andre aspekter end undervisning om diabetes. 

8.4.2. Afvikling af interviews 

Interviews er afviklet, så barn og forældre interviewes sammen. Triadeinterviewet er valgt af flere 

grunde, og har både fordele og ulemper (39). Interviewformen er tidsbesparende, hvilket udnyttes 

pga. opgavens omfang. Under interview kan deltagerne, her barn og forældre, supplere hinanden, så 
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flere detaljer huskes og beskrives. Der kan være forskellige opfattelser af emnet, hvilket afdækkes 

tydeligere, når deltagerne diskuterer indbyrdes – her viser forskelligheder i den enkelte familie sig, 

hvilket også ønskes belyst. Interviewformen kan også begrænse deltagerne i deres beskrivelser. 

Undervisning som emne skal betragtes objektivt, men familiens oplevelser er subjektive og kan 

indeholde aspekter, der berører personerne emotionelt. Barnet kan lade sig inspirere af eller være 

begrænset af forældrene, og forældrene kan undlade at tale åbent foran barnet.  

Interviewet indledes med, at forskeren giver en kort præsentation af sig selv, ridser tema og formål 

op, og svarer på spørgsmål fra familien, inden selve interviewet starter. I denne præsentation tages 

hensyn til barnet, og forskeren sikrer sig, at barnet har forstået hvad, interviewet handler om, og at 

barnets autonomi respekteres (48). Interviewet deles op i en del for barnet og en del for forældrene 

for at sikre, at barnet får beskrevet sine erfaringer. Indledningsvis opfordres forældrene til at lade 

barnet svare selvstændigt på spørgsmål til ham/hende og undlade indblanding eller supplerende 

kommentarer, da forældrene får mulighed for at give deres beskrivelser senere i interviewet. Denne 

opfordring efterkommes under alle interviews. Når familierne har beskrevet emnet og ikke har 

yderligere kommentarer, afrundes interviewet med en kort opsummering af hovedpunkter, så alle er 

enige om hvad, der er talt om. Interviewet er optaget på diktafon til senere transskribering. Der var 

på forhånd vurderet tidsforbrug på ca. en time pr. interview, hvilket også var det reelle tidsforbrug. 

8.5. Transskribering 

De enkelte interview er transskriberet af forskeren selv. Den skrevne tekst er sammenlignet med 

lydoptagelserne for at sikre korrekt afskrift. Afvikling af triadeinterview, hvor flere personer taler, 

kræver ekstra opmærksomhed under transskribering for at få de enkelte detaljer med, da korrekt 

afskrift kan have stor betydning i den videre analyse (37). De transskriberede interviews, i alt 90 

siders afskrift, udgør undersøgelsens datamateriale. 

8.6. Juridiske og etiske overvejelser 

Undersøgelsens formål er at undersøge familiernes erfaringer med den givne diabetesundervisning, 

så fordele og ulemper kommer frem. Dette kan give anbefalinger til forbedret praksis til gavn for 

børn med T1DM og deres forældre, og berettiger dermed undersøgelsen (48). 

De deltagende familier har givet informeret samtykke, hvilket betyder, at de er informeret om 

undersøgelsens overordnede formål og om hovedtræk i design. Informationen er givet både 

mundtlig og skriftlig. De er oplyst om, at de deltager frivilligt, og at de til hver en tid kan trække 
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deres tilsagn tilbage og udgå af undersøgelsen. Forældrene har givet skriftligt tilsagn på egne vegne, 

se bilag 7, samt stedfortrædende samtykke på vegne af deres barn, se bilag 8. Samtykke er 

underskrevet før interviewet påbegyndes. Barnet har givet mundtligt tilsagn, og dette er bekræftet, 

før interviewet er startet. Ligeså er barnet oplyst om, at det respekteres, hvis han/hun ønsker at 

afbryde under interviewet, samt at han/hun gerne må forlade rummet, når det er forældrene, der 

interviewes, men at han/hun er meget velkomne til at være med under hele forløbet (37, 48). Alle 

børnene har deltaget i deres del af interviewet, og kun et barn valgte at gå et andet sted hen, mens 

forældrene blev interviewet. 

Alle deltagende sikres anonymitet, så de ikke kan genkendes i det endelige materiale. Det betyder, 

at der ikke gengives data, der kan føres tilbage til de enkelte personer. Henvisninger anføres derfor 

ikke med angivelse af barnets alder og køn, men blot med betegnelsen, at det er et barns udtalelse. 

Henvisninger til forældrene anføres heller ikke med angivelse af, om det er en mor eller far, men 

blot at det er en forældrekommentar. Dette er nødvendigt for, at familierne ikke kan genkendes i et 

forholdsvis lille datamateriale. Ligeså sikres familierne, at deltagelse i undersøgelsen ikke får 

betydning for barnets behandling og familiens kontakt til behandlerstedet, dvs. lydfiler og 

transskriberede interviews opbevares fortroligt, og må ikke udleveres (37, 48).  

Relevante ledelsespersoner i den deltagende afdeling har fået mundtlig og skriftlig information, og 

har givet tilsagn, før undersøgelsen starter. Afdelingens navn skrives ikke for at sikre familierne 

anonymitet. 

Undersøgelsen kan indeholde personfølsomme oplysninger, og skal derfor anmeldes til Datatilsynet 

samt overholde regler for håndtering af data. Anmeldelsen er foretaget elektronisk på Datatilsynets 

hjemmeside, www.datatilsynet.dk, og tilladelse samt vilkår fremgår af bilag 9.  

Undersøgelsen skal ikke anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité, da der ikke indgår biologisk 

materiale, jvf. Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, 

§ 14, stk. 2 (49). 

http://www.datatilsynet.dk/
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9. Analyse 

9.1. Analysemetode 

Opgavens problemformulering og forskningsspørgsmål er formuleret på baggrund af den kliniske 

problemstilling og litteratursøgning, hvor patientperspektivet ønskes undersøgt og analyseret i 

forhold til teoretiske overvejelser fra det pædagogiske område. Her findes den deduktive 

indholdsanalyse egnet som analysemetode, når en ny teoretisk ramme – her teorien om MI – lægges 

ned over datamaterialet for at få ny viden om emnet, diabetesundervisning til børn og forældre (40-

41).  

En indholdsanalyse indeholder tre faser: Forberedelsesfasen, organiseringsfasen og 

rapporteringsfasen, men derud over er der ingen systematiske regler for analyse af data – de tre 

faser i denne undersøgelse er fremstillet i fig. 3. 

Fig. 3. Faser i den deduktive indholdsanalyse. 

 

Forberedelsesfasen

•Undersøgelse af problemformulering og forskningsspørgsmål ud fra baggrund og 
litteratursøgning

•Dannelse af 3 kategorier: Intelligenser, individualitet, forståelse

Organisering

•Udarbejdelse af analyseredskab: Forskningsspørgsmål operationaliseres i kategorier, 
begreber og interviewspørgsmål

• Interview udføres ud fra interviewguide

•Empiri kodes i forhold til kategorier og begreber i analyseredskabet, hvor 
meningsenheder udledes

•Delkonklusioner laves efter kodning af materiale i kategorier og begreber

•Delkonklusioner samles i synteser, som er fund på første del af analysen

Formidling af 
analyseproces og 

resultater

•Tværgående analyse af kategorier med udledning af nye temaer, hvilket er andel del af 
analysen

•Diskussion af fund med inddragelse af relevant litteratur og teori

Analyseredskabet fungerer som bindeled mellem problemformulering og undersøgelsens fund og er 

styrende for analyseprocessen ved inddeling i tre niveauer: Kategorier, begreber og spørgsmål (50). 

Med udgangspunkt i det generelle, der arbejder sig hen mod det specifikke, udtrykker de tre 

niveauer denne bevægelse, hvor kategorierne udgør det generelle, mens begreber og spørgsmål 

udgør det specifikke. Analyseredskabet fremgår af fig. 4.  
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Fig. 4. Analyseredskab 
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Datamaterialet gennemlæses og indholdet kodes i forhold til de opstillede kategorier. Den enkelte 

kategori markeres med farven rød, gul eller grøn svarende til farvetildeling i analyseredskabet. 

Herefter findes meningsindhold, som udtrykkes ved delkonklusioner, og siden samles i synteser, 

som er analysens fund. Under kodningsprocessen viser det sig, at flere af de udvalgte tekstdele kan 

relateres til flere kategorier, da indhold kan tolkes på flere måder. Fremgangsmåde for 

kodningsarbejdet fremgår af fig. 5, og eksempel er vedlagt som bilag 10. Der laves en analyse på 

tværs af kategorierne, hvor 3 nye temaer findes ved en induktiv proces. Disse fremstilles i 

diskussionen, hvor synteser og nye temaer diskuteres med inddragelse af relevant litteratur og teori. 

Analysens fund sammenholdt med de opståede temaer giver svar på undervisningsmetodernes 

betydning for familien med et barn med diabetes. 

 

Fig. 5. Oversigt over kodning af data ud fra analyseredskab 
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Hvad kan konkluderes? 

(Delkonklusion) 

Et ord, 

en 

sætning 

eller en 

længere 

tekstdel 

Hvilen af 

de 3 

kategorier 

hører det 

til? Kan 

det 

relateres til 

flere 

kategorier? 

Hvilket 

begreb 

hører det 

til? 

Hvilket 

spørgsmål 

blev stillet 

at 

interviewer? 

Udlede mening i 

tekstdelene i forhold 

til hvad indholdet 

/budskabet er 

Hvad kan konkluderes 

på baggrund af 

kategorierne/begreberne? 

Delkonklusioner samles 

i synteser. 

9.2. Analyse af data 

Interviews analyseres og fortolkes via deduktiv indholdsanalyse, og fundene fremstilles som 6 

synteser, hvilket illustreres i fig. 6. Det giver en forklaring på de fastlagte kategorier og svarer på 

forskningsspørgsmålene. Synteserne er navngivet ud fra hvilke fund, der var mest fremtrædende i 

familiernes beskrivelser, og som fremstod som mest betydningsfulde. Familiernes beskrivelser giver 

et overordnet indtryk af et standardundervisningsprogram, hvor barn og forældre undervises 

sammen, da der gives samstemmende beskrivelser af den organisatoriske og praktiske 
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tilrettelæggelse, mens de individuelle forskelle kommer til udtryk i den enkelte families oplevelse af 

forløbet, dvs. i mødet mellem familie og sygeplejerske. 

Fig. 6. Analysens fund 
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9.3. Undersøgelsens fund. 

9.3.1. Undervisning retter sig til udvalgte intelligenser 

Familiernes beskrivelser af undervisningen indikerer, at undervisningen retter sig til logisk-

matamatisk, sproglig og spatial intelligens, hvor imod henvendelse til de øvrige intelligenser ikke 

kommer til udtryk, og derfor ikke kan vurderes. Der forklares, vises billeder og ting demonstreres, 

samt der udregnes. Der er overvægt af forklaringer, som både optræder alene, men også i 

kombination med billeder eller ting at øve sig med. Ifølge citaterne er det vigtigt, at informationen 

deles op i passende portioner. 

”Vi fik det i bidder. Det første var, at diabetessygeplejersken fortalte om hvad, det var 

for noget. Så skulle vi lære at måle blodsukker, og så kom det med at regne ud og med 

maden. Vi snakkede også med en diætist”(forældre) 

”De sagde, at vi har den der bugspytkirtel, eller der er nogle celler, der producerer, 

det insulin, kroppen har behov for. Men det var så gået i stykker. Det er nok det, vi 

kan huske, fordi det er det, vi kan forstå.”(forældre) 

”Vi fik en bog, vi kunne kigge i. Hvis der er 100 g slik, så er det ¾ - det er 75 g 

kulhydrat” (barn) 

Kombination af forklaringer og billeder anvendes, når teoretisk viden skal formidles, mens der er 

ting af øve sig med, når de praktiske ting skal læres, f.eks. injektionsteknik. Man kan overveje om 

undervisning er rettet mod den krops-kinæstetiske intelligens, når der øves injektionsteknik, fordi 

det er en fysisk oplevelse. I så fald er dette kun anvendt til børnene, da forældrene ikke har prøvet at 
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stikke sig selv. Det kræver øvelse at udføre stikkeprocedurer, hvilket ikke altid er øvet tilstrækkelig 

ifølge forældrenes oplevelser. 

”Jeg havde en insuflon. Den havde de en pude med, så man kunne prøve at sætte en 

nål ind i og se hvordan insuflonen så ud – og se hvordan man stak ind i den” (barn) 

”Vi brugte den der pude – prøvede at prikke og prikke … og prikke os selv. Vi fik målt 

blodsukker, og hvis vi havde lyst til insulin, ja – men jeg prøvede ikke at stikke mig 

selv med insulinpennen”(siges med et skævt smil) (forældre) 

”Først prøvede vi at stikke i en plastikmave, og så stak jeg NN bagefter med insuflon. 

Det var kun 1 gang derude, og det kan man sige – det var for lidt … vi havde for lidt 

øvelse, da vi kom hjem”(forældre) 

Under interviews er det forsøgt at få beskrevet undervisningssituationerne så detaljeret som muligt. 

Der er forskellige opfattelser af, hvornår undervisning foregår, som det fremgår af citaterne. 

Undervisning opfattes dels som en planlagt seance, dels som praktiske situationer i afdelingen, hvor 

der vejledes. Denne skelnen mellem, hvornår der undervises, kan have betydning for familiernes 

beskrivelser af den modtagne undervisning.  

”Hver gang vi spiste, så var de med. Vi stod der med bogen – vores ”bibel” – og så 

sagde de …”(forældre) 

”Selve undervisningen foregik hos diabetessygeplejerskerne. I afdelingen var der jo 

lidt med, at når vi skulle spise, blev vi guidet igennem måltidet, kan man sige” 

(forældre) 

Samlet viser fundene, at der undervises efter traditionelle principper, logisk-matematisk og sproglig 

intelligens, og at der i et vist omfang suppleres med billeder eller praktiske øvelser. Der er 

forskellige opfattelser af hvad, undervisning er, og hvornår det foregår. 

9.3.2. Billeder huskes, ord glemmes 

Der fremgår, at det er en fordel at bruge billeder og ting at øve sig med, når børn skal undervises. 

Børn husker ting, de har haft i hænderne samt billeder, de har set, mens ord glemmes. Forældrenes 

beskrivelser viser, at det er forskelligt hvordan, de bedst husker den formidlede viden. Under 

interviews viser det sig ved hvad, familierne kan huske, og hvor detaljeret tingene beskrives.  

”Jeg fik en forklaring på hvad, diabetes er, men jeg kan ikke huske hvad, hun sagde” 

(barn) 

”De viste nogle billeder på en skærm – af maven og bugspytkirtlen, hvordan den får 

det ind i cellerne. Billederne hjalp mig. I starten var det svært at forstå, men nu går 

det fint” (barn) 
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”F.eks. tavlen med kiks – der stod, der er 3 g kulhydrat i en kiks. Så tænker jeg bare 

på det, når jeg spiser kiks” (barn) 

”Jeg tror ikke, jeg havde kunnet huske det, hvis der ikke var blevet vist billeder. Det er 

jo også sådan, hvordan man får tingene ind. Ja, der er noget visuelt der”(Forældre) 

”Der var en tegning med de der celler – det var noget med en nøgle, der skal lukke 

op. Den var god til at forklare hvordan, det egentlig fungerer” (forældre) 

Det fremgår, at børnene lærer ved at kigge med, når andre udfører ting eller ved at lytte med, når 

andre forklares noget. Børnene ytrer dog, at det er kedeligt, når undervisningen strækker sig over 

længere tid, hvilket forældrene bekræfter på børnenes vegne. Forældrene supplerer med, at børnene 

ikke kan koncentrere sig om undervisning, når seancen varer op til to timer. Citaterne viser, at børn 

er bevist om hvornår, de lærer, men at de også lærer uden at være klar over det, eller bare ikke kan 

formulere det. Der fremgår ikke af citaterne, i hvor stor udstrækning ubevidst læring sker hos den, 

der skal lære, ej heller om den, der underviser, forstår at udnytte dette aspekt i undervisningen. 

”Når de forklarer mor og far, lytter jeg med – så lærer jeg lidt der” (barn) 

”Jeg har set nogen gøre det før – det gjorde det lettere at lære at stikke” (barn) 

”Det er vel noget man lærer … det er vel noget man bliver forklaret (hvordan man 

håndterer et højt blodsukker)” (barn) 

Samlet viser fundene, at det er lettere at huske billeder end ord, hvilket især børnene fremhævede. 

Børn lærer ved at kigge efter og imitere andre og er ikke altid bevidste om, at de lærer noget. Børn 

kan ikke koncentrere sig om undervisning i længere tid. 

9.3.3. Følelser er individuelt og påvirker læringsprocessen 

Familiernes oplevelser i forhold til hvordan, der er taget hensyn til netop deres situation, viser, at 

den følelsesmæssige involvering i sagen er en af stor betydning, hvilket både er i den konkrete 

situation på sygehuset, men det rækker også uden for sygehuset.  

Forældrene er berørt af barnets sygdom, og den følelsesmæssige belastning begrænser evne og 

opmærksomhed til at høre og rumme informationer.  

”Informationen er jo ikke så fantastisk kompliceret, at man ikke kunne klare det på et 

par dage, hvis det var. Men i den situation man er i, kaperer man ikke mere end et par 

timer om dagen. Det er jo noget andet, hvis man skal forholde sig til noget, man ikke 

er følelsesmæssigt engageret i” (forældre) 
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”De har jo nok sagt lidt, men vi har alligevel ikke været til stede, for vi har ligesom 

tænkt: Hvad sker der nu … Så muligvis har de forklaret noget mere, men vi har nok 

ikke hørt efter”(forældre) 

I den konkrete situation på sygehuset skal der udføres handlinger, som beskrives som 

grænseoverskridende for både børn og forældre. Stikkeprocedurer er nødvendige i behandlingen, og 

problemer hermed kan overskygge andre ting. 

”Hun vejledte mig hele vejen igennem, fordi jeg havde svært ved det lige i starten. Jeg 

synes, det at stikke mit eget barn, det synes jeg godt nok var grænseoverskridende” 

(forældre) 

”Der er ting, man ikke kan presse igennem. Det er det, man kan sige, at noget kan 

man lære, og andet … nåle og sådan, det skal man bare overvinde. Det der med at 

sætte en insuflon i … det er lidt grænseoverskridende at gøre det selv … og jeg er 

stadig ikke helt vild med det, hvis jeg skal være ærlig”(forældre) 

”Senere skulle jeg selv til at stikke mig, men det kom jeg så ikke til. Lidt senere skulle 

jeg stikke mig, men det kom jeg så heller ikke til. Så skulle jeg stikke mig … men jeg 

kunne ikke få mig selv til at stikke, for jeg er ikke særlig glad for nåle”(barn) 

Uden for sygehuset er der bekymring om af få hverdagen for familiens andre børn til at fungere, 

mens barn og forældre er indlagt, samt bekymring i forhold til forældrenes arbejde. Forældrene 

bekymrer sig også om fremtiden, og for hvordan de skal få hverdagen til at fungere. 

”Vi havde fået det lavet sådan, at den ene af os kunne passe sit arbejde – vi fik lavet 

aftaler, der fungerede for os. Der er jo søskende derhjemme, der skal i skole” 

(forældre) 

Det er vigtigt, der er den nødvendige tid til familien, og at de føler sig trygge. Det kommer til 

udtryk i forbindelse med undervisning hos diabetessygeplejerskerne, men også i situationerne i 

afdelingen. Der beskrives enkelte situationer, hvor manglende tid og tryghed får betydning i den 

konkrete situation, men det får også konsekvenser for fremtidige situationer.   

”Jeg synes, de var gode til at tage hånd om os, fordi jeg synes den første dag … det 

lærer du aldrig det her? Hvordan skal vi få det kørt ind? (forældre) 

”Det var nogle gode sygeplejersker, ingen tvivl om det, men hun havde for travlt den 

dag. Hun har måske snakket lidt om hvad, der skal ske, men ikke nok. Så jager hun til 

at sætte den i, og NN bliver forskrækket. Det er den eneste gang NN har grædt 

derude”(forældre) 

”De gjorde det meget klar, at de ikke slipper os, før de er klar. Og det synes jeg er 

rigtig rart. Jeg havde da ligesom lidt ro på. De ved, det tager ca. så lang tid, men det 

behøvede jeg ikke forholde mig til”(forældre) 
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Samlet viser fundene, at den følelsesmæssige belastning har betydning for hvor meget, information, 

man kan rumme, og at opmærksomheden kan være rettet mod andre ting, således at forklaringer 

ikke høres. Stikkeprocedurer kan være svære for både barn og forældre og kan overskygge andre 

ting. Forældrene bekymrer sig om deres øvrige familie derhjemme, og der skal tages hensyn til hele 

familiens situation, og ikke kun det indlagte barn og forælder. Kan der skabes tryghed for den 

enkelte i konkrete situationer og for det samlede forløb, giver det overskud til at koncentrere sig om 

at lære. 

9.3.4. Den enkeltes forforståelse har betydning i en læringssituation 

Familiernes udgangspunkt for livet med diabetes begrænsede sig til sporadisk kendskab, og ingen 

havde på forhånd indsigt i hvad, det indebar. Familierne har ikke noget at sammenligne med, og 

tager taknemmeligt og tillidsfuldt imod viden og anbefalinger, som formidles. Det er således muligt 

at forme den enkeltes forestilling om fremtiden, hvilket kan være positivt.  

”Vi vidste jo ikke hvordan hverdagen ville komme til at blive … Når man så hører, 

hvor normalt de lever, så er det jo verdens sundeste sygdom. Man skal bare indstille 

sig på, at NN ikke er syg, men har en sygdom” (forældre) 

”Vi fik det at vide, vi havde brug for om den der bugspytkirtel. Vi ved jo ikke noget i 

forvejen, så for os var det dækkende” (forældre) 

”Vi har jo ikke noget at sammenligne med – vi har jo kun NN” (forældre) 

Forældre bringes også i situationer, hvor de fravælger at følge de givne anbefalinger for at tage 

hensyn til deres barns autonomi. Forældrene tager udgangspunkt i barnets situation/familiens 

situation og afvejer op mod anbefalinger, der gives, og vælger at gå imod given råd.  

”NN fik lov at sige: ”Jeg vil ikke have den i”. Så sagde de godt nok til os derude, at 

det synes de, vi skulle sige til NN, at NN skal. Jeg siger: ”Det vil vi ikke!” Fordi det er 

NN, der skal stikkes i – vi kan jo sagtens sige, hvordan vi synes, det skal være, men 

NN fik lov selv at fortælle, at NN ikke ville have den”(forældre) 

Dårlige oplevelser fra tidligere har betydning for børnenes forestillinger om hvad, de kan forvente 

fremover. Som tidligere beskrevet fylder frygt for stikkeprocedurer, hvilket kan opstå tidlig i 

forløbet. 

”Lige da vi kom derud, da brugte de engangsfingerprikkere til blodsukkermåling. Jeg 

tror faktisk NN blev lidt bange for nåle til at starte med, fordi det gjorde faktisk 

ondt”(forældre) 

”Første gang, jeg prøvede det, var oppe ved lægen. Det var sådan en hård ting, så det 

troede jeg, at jeg skulle have hele tiden”(barn) 
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Samlet viser fundene, at familierne starter på bar bund i forhold til diabetes, hvor de ikke har noget 

at sammenligne med mod eksperterne på sygehuset. Til gengæld er forældrene eksperter, når det 

drejer sig om deres egen familie. Dårlige oplevelser/erfaringer fra tidligere danner udgangspunkt for 

nye situationer, hvilket er uheldigt for et barn og kan føre til f.eks. stikkeangst.  

9.3.5. Læring af nødvendighed 

Forældre og barn er i en situation, hvor de skal lære om diabetes, og hvordan det håndteres. Det kan 

være svært for forældrene at forholde sig til alle behandlingens aspekter, hvor de helst undgår dele 

af det. Det er stikkeprocedurer, der volder besvær, og forældrene føler sig nødsaget til at gøre det. 

Der beskrives situationer, hvor forældre skal overtales til det, enten med hjælp fra sygeplejersken 

eller ved overtalelse af sig selv.  

”De lagde insuflon første gang, og 2 dage efter var vi selv på. Jeg ved ikke, om jeg 

var klar til at stikke, men det var jeg jo nødt til. Det er simpelthen det værste … det 

krævede da godt nok overtalelse af en selv, men det var jo ligesom en nødvendighed” 

(forældre) 

”Du gav insulin de første gange (henvendt til den anden forælder), men så fik de jo 

også mig med hen af vejen (smiler). Jeg skulle jo også prøve – selvfølgelig skulle jeg 

det, men det er lige det der med at tage sig sammen til at gøre det. Så kom de og 

spurgte om, jeg ikke havde lyst til at prøve. Og det gør man jo så, ikke også, og så 

måtte jeg jo hellere tage mig sammen til det. Og så kom det lige så stille” (forældre). 

Børnene udtrykker ikke selv, at de føler, de har skullet lære. Forældrene beskriver, at de i starten af 

indlæggelsen er gjort bekendt med, at der er et pensum, de skal igennem, inden de kan komme 

hjem. Forældre fortæller, at deres barn var klar over, at det krævede at man f.eks. kunne tælle 

kulhydrater, inden de kunne komme hjem, hvilket motiverede deres barn til selv at øve sig. 

”NN fandt hurtigt ud af det og fik at vide, at det skulle NN kunne, inden vi kom hjem 

… så det var bare at krybe på og få det lært” (Forældre) 

Frygt for komplikationer, f.eks. lavt blodsukker, tvinger familierne til at finde metoder, som sikrer 

barnet i hverdagen, fordi forældrene ikke kan overvåge barnet konstant. Der beskrives en situation, 

hvor forældrene drager paralleller til tidligere episoder i barnets opvækst, og bruger det som afsæt 

for nye handlemuligheder. 

”Jeg skulle forholde mig til, at NN ville det hele selv. Og der skulle jo være et backup 

et sted, for NN kunne jo komme i en situation, hvor NN … Hvor langt skulle NN ud 

før, det gik galt. Det med at gå med frygten for, at NN går i shock – den sidder der jo 

hele tiden. Jeg sammenligner det med at få et spædbarn med hjem fra sygehuset – man 
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skal huske at have sutteflasken med, når man skal i byen. Når NN skal ud, skal NN 

have sin taske med … NN tager ingen steder uden den” Forældre) 

Samlet viser fundene, at barn og forældre ikke kan undslå sig at lære om diabetes, og læring sker af 

nødvendighed og ikke af lyst. Der er situationer, hvor forældre føler sig presset til at lære noget, de 

ikke er klar til, og situationer, hvor udsigten til at komme hjem, er motiverende for at lære hurtigere 

end ellers. Ligeså er forældrene nødt til at forholde sig til hvordan, de tackler hverdagen med 

diabetes. Beskrivelserne viser forskellige tilgange til at lære, når det er nødvendigt. 

9.3.6. Vedvarende behov for læring 

Det fremgår af beskrivelserne hvordan, familierne efter udskrivelsen får hverdagen på plads og 

kommer ind i en rytme. Det kræver øvelse i de daglige opgaver, hvor maden især kræver 

opmærksomhed. Der er forskellige måder at varetage denne opgave på i familierne. 

”For det meste prøver jeg at kigge i bogen. Hvis der ikke er noget der i, så prøver jeg 

at se hvad, det minder om. Hvis det er almindelige kartofler – de minder om brunede 

kartofler, så tager jeg det samme … hvis jeg ved, hvad det er. Det er noget, vi selv har 

fundet ud af” (barn) 

”Jeg har en bog, jeg har slået op i nogle gange. I starten vejede vi al maden – det gør 

vi jo heller ikke mere … vi prøver at sjusse os frem”(forældre) 

”Da vi kom hjem, vejede vi alt, hvad NN spiste. Vi slog op i bogen fra 

Diabetesforeningen – den er rigtig god. Så har vi stået og sagt: Hvor meget er det og 

regnet det ud med lommeregner og det hele. Da det så fungerede for os, begyndte vi at 

sige, at vi ikke nødvendigvis skal have det hele på vægten. Nu skal vi se, hvad 2 

kartofler vejer, når de er ca. så store. Og hvor meget pasta er der, når der er 50 g? 

Det øvede vi os i – og det gør vi stadigvæk … Fordi vores ide er, at jo flere gange vi 

rammer rigtigt, jo bedre er det for NN”(Forældre) 

Der opstår vedvarende situationer, hvor de skal forholde sig til håndtering af diabetes, og ikke har 

en tidligere situation at sammenligne med eller ikke ved hvad, der skal gøres. Forældrene er i stand 

til selv at rette op på evt. uheldige valg, men barnet ved ikke altid, hvad der skal gøres, og må hente 

hjælp hos forældrene.  

”Første gang vi var i byen og skulle have flere retter ad – hvad skulle jeg gøre med 

insulinen? Og det gik jo også galt – det varede for længe, inden du fik is, og da havde 

vi givet dig for isen. Så vi har stået i situationer, hvor man har fået gjort noget 

uheldigt, men selvfølgelig ikke mere end, vi har kunnet rette på det igen” (forældre) 

”Der er nogle gange, hvor jeg ikke ved hvad, jeg skal gøre. Da jeg fik lavt blodsukker, 

så vidste jeg ikke rigtig hvad, jeg skulle gøre, og så ringede jeg til mor og far”(barn) 
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Når hverdagen er på plads og fungerer, er der fortsat udviklingsmuligheder for både barn og 

forældre, og således vedvarende mulighed for at lære, hvis man er bevidst om, at man mangler 

viden. Dette kommer til udtryk hos nogle af familierne, hvor der sættes ord på manglende viden. 

”Jeg vil gerne lære at tælle kulhydrater og alt sådan noget. Det er nok mest mor og 

far, der kan hjælpe mig med det” (barn) 

”Der er selvfølgelig noget mere teori, man skal lære, f.eks. hvordan man justerer 

mængden af insulin, når tallene ændrer sig. Der er en regel for hvordan, man regner 

det ud. Det får vi jo ikke at vide til at starte med – det kan godt være, de strejfer det.” 

(forældre) 

”Det er ligesom, når man kommer ind i en rytme – nå, men det kører jo, og så går 

man ikke tilbage og kigger i papirerne” (forældre) 

Familierne beskriver om mulighed for at få hjælp fra sygehuset efter udskrivelse. Der beskrives, at 

det altid er muligt at ringe eller sende en mail til diabetessygeplejerskerne, hvis de er i tvivl om 

noget, hvilket benyttes i det omfang, den enkelte familie føler behov. Det varierer i hvor stor 

udstrækning, det benyttes, og det fremgår, at der er ubegrænsede muligheder for hjælp af denne vej.  

”Vi kan bare ringe eller sende en mail” (forældre) 

”Vi var aldrig alene, da vi kom hjem … vi havde ikke fornemmelsen af det” (forældre) 

Samlet viser fundene, at der er vedvarende behov for og mulighed for at lære mere om diabetes – 

både for børn og forældre, men at det er forskelligt, hvordan det varetages. Det kan være opgaver i 

forhold til de daglige ting i hverdagen eller bagvedliggende behandlingsprincipper. Barnet lærer 

svarende til alder og modenhed og vil gennem opvæksten have behov for at supplere sin viden. 

Forældrene kommer i nye og ukendte situationer, som de skal forholde sig til for at tage vare på 

barnets opvækst og får brug for viden i forhold til dette. Familierne kan altid få hjælp fra 

diabetessygeplejerskerne og behøver ikke selv finde ud af tingene 

10. Diskussion 

10.1. De 6 synteser 

10.1.1. Udvalgte intelligenser og billeder 

Undervisning af familierne er fortrinsvis rettet til logisk-matamatisk og sproglig intelligens, hvilket, 

Gardner hævder, er tilfældet i traditionel skoleundervisning (31). Der anvendes også billeder og ting 
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at øve sig med i et vist omfang, hvilket gør det lettere at huske forklaringer og handlemuligheder. 

Undervisningen er således ikke kun rettet mod matematik og sprog, som Gardner siger, men 

inddrager også den spatiale intelligens. Anvendelse af metoder begrænses til dette, men kunne med 

fordel udvides til inddragelse af aktiviteter og leg, hvor deltagerne involveres på andre måder. 

Herved kan de øvrige intelligenser inddrages. Undervisning rettet til flere intelligenser på en gang, 

fremmer den enkeltes mulighed for at udnytte sit potentiale (32), hvilket bør udnyttes i 

diabetesundervisning. Et studie om et specialudviklet undervisningsprogram for børn med diabetes 

(33-34), hvor der veksles i undervisningsmetoder, viser større sikkerhed i den daglige håndtering af 

sygdommen efter deltagelse i undervisning. Desværre skrives der ikke om undervisningsmetodernes 

betydning i forhold til dette. Det beskrives yderligere (35), hvordan børn udtrykker ønske om 

afvekslende undervisning med aktiviteter i stedet for pen og papir. Fund i denne opgave viser, at 

børnene lærer ved at kigge efter og ikke altid er bevidst om læring, og derfor vil afvekslende 

undervisning med aktiviteter give mulighed for at opfange flere detaljer, uden det opleves kedeligt. 

Ifølge Illeris (36) er barndommen kendetegnet ved en kolossal tilegnelsesproces, hvor børn 

vedvarende lærer, hvilket kan udnyttes af sygeplejersken i undervisning om diabetes.  

Familierne inddrages løbende i opgaverne for derved at opnå de nødvendige færdigheder, inden de 

udskrives. Det samme beskriver Wennich i sit studie (2), hvor forældre erfarer, at gradvis 

overtagelse af opgaverne får dem til at føle sig sikre.  

Forældrene har forskellige opfattelser af hvornår, der undervises, og hvem der gør det.  Et studie af 

Hult (51) viser, at sygeplejersker ikke er bevidste om pædagogiske redskaber, og ikke udnytter 

spontane situationer opstået i plejesituationer, og dette kan være årsag til familiernes forskellige 

opfattelse af undervisning. Styrkelse af sygeplejerskernes pædagogiske kompetencer vil være 

oplagt, så der er fortrolighed med pædagogiske teorier og metoder, der anvendes i sygeplejepraksis. 

I denne opgave reflekteres over praksis og ny teori anvendes i analyse heraf, inden der til sidst kan 

drages konklusioner. Det er et eksempel på det dialektiske forhold mellem teori og praksis, som 

Scheel beskriver (42). Her anvendes en teori fra en anden disciplin, det pædagogiske område, hvor 

teorien om MI bruges til at reflektere over diabetesundervisningen. Det er vigtigt at vurdere teoriens 

anvendelighed i forhold til sygeplejens genstandsområde, inden der ændres i den konkrete 

sygeplejepraksis. 
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10.1.2. Følelser og forforståelse 

Gardner fremhæver det individuelle som et centralt punkt i MI. Når forældrene blev spurgt om 

hvordan, der blev taget individuelle hensyn til netop deres situation, tænkte de ikke på deres egne 

behov i forhold til undervisning, men deres tanker gik udelukkende på deres følelsesmæssige 

oplevelse. Forældrene var bekymrede for barnet med diabetes, den øvrige familie derhjemme, deres 

arbejde – kort sagt: Deres livsverden. Det betød meget, at forældrene følte tryghed i situationen, 

hvor nyt skulle læres, både teoretisk og praktisk, hvor flere ting var grænseoverskridende for dem. 

Gardner inddrager ikke kontekstens eller relationernes betydning i sin teori, og fundene kan ikke 

vurderes i dette perspektiv, hvilket er en svaghed ved MI. Børnene havde meget få kommentarer til 

dette punkt, hvilket kan skyldes, at de enten ikke er bevidste om det, eller at de ikke er i stand til at 

udtrykke det pga. alder og modenhed. 

Den følelsesmæssige belastning har betydning for hvor meget information, man kan rumme, og 

opmærksomheden kan være rettet mod andre ting, så forklaringer ikke høres. Samtidig kan 

stikkeprocedurer overskygge andre ting, og forældre presses ud i situationer, de ikke havde 

forestillet sig. Dette er sammenfaldende med fund i Wennich’s studie (2), hvor forældre beskriver 

følelse af kaos og af at blive slået i småstykker, samt vigtigheden af at føle sig tryg og at kunne 

regne med hjælp fra personalet. Nåleskræk er et kendt problem inden for børnediabetes, og kan 

være et problem for både barn og forældre (1). Jvf. Illeris (36) kan denne faktor være en barriere for 

læring i den indre tilegnelsesproces, hvor følelsesmæssige belastninger har betydning for 

drivkraften.  

Sygepleje i denne situation inddrager flere centrale begreber fra den interaktionelle 

sygeplejepraksis. Der indgår instrumentelle handlinger samt etiske og menneskelige hensyn. Der 

må tages hensyn til det, der betyder noget for familien, dvs. værdier fra deres livsverden, når 

sygeplejersken skal undervise familien i de instrumentelle opgaver. Sygeplejersken skal være 

bevidst om den følelsesmæssige påvirkning af tilegnelsesprocessen og være bevidst om 

betydningen i undervisningssituationen. Omsorg og egenomsorg må afbalanceres, så barn og 

forældre får hjælp til de procedurer, de ikke selv kan udføre, men samtidig opmuntres til at de aktivt 

deltager fremadrettet. Der ydes hjælp til stikkeprocedurer i starten, men forældrene trænes bevidst i 

selv at kunne tage over. Der ydes således hverken omklamrende eller betingelsesløs omsorg, ej 

heller overlades familien til sig selv, idet sygeplejersken har foretaget et fagligt skøn baseret på 
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viden, indsigt og forståelse. Der er valgt at veksle mellem den rationelle målrettede og den 

modtagende holdning, samt anerkendelse af børn og forældres følelser. 

Familierne har ikke kendt til T1DM, før barnet får sygdommen, og har ingen erfaringer at trække 

på, når de skal opnå viden. Deres forståelseshorisont skal udvides, hvilket foregår ved undervisning 

og deltagelse i den daglige behandling. Sygeplejersken må derfor formidle sin viden til familien ved 

løbende at sondre hvor, deres aktuelle forståelse af situationen er. Sygeplejersken er i kraft af sin 

faglige ekspertise familien overlegen, og udgør en autoritet. Ifølge Gardamer (45) beror denne 

autoritet på anerkendelse, hvor det, der siges, skal være fornuftigt og sagligt.  

Familien er ekspert, når det drejer sig om barnets grænser. Det kommer til udtryk, da en forælder 

fravælger at følge sygeplejerskens anbefalinger i respekt for barnets autonomi. Dette er en nyere 

udfordring i sygeplejen, da udviklingen på familieområdet betyder ændrede familiemønstre og 

familiedynamik (23). Børn lærer at udtrykke deres ønsker og behov og får lov at sige fra, idet 

forældreautoriteten afløses af ønsket om at styrke barnets evne til selvregulering. Derfor må 

sygeplejersken være åben for familiens perspektiv, og ikke anvende den magt, som hendes faglige 

overlegenhed tildeler hende. Scheel understreger, at sygeplejersken må være klar over, at hun ikke 

altid er den, der ved bedst, og skal undgå at handle formynderisk. Der ligger en etisk fordring i at 

afbalancere den faglige viden i forhold til familiens ønsker og værdier (42). Barnets evne til 

selvregulering er særdeles værdifuld for barnet i forhold til at tage vare på den daglige håndtering af 

diabetes (23), men sygeplejerskens faglige indsigt betyder, at hun sidder inde med en viden, 

familien ikke kender (17). Scheel pointerer, at det er vigtigt at afveje balancen mellem omsorg og 

egenomsorg, så familien har den nødvendige viden, når de træffer deres valg.  

10.1.3. Læring af nødvendighed og vedvarende læring 

Gardners mål for undervisning er forståelse, som der desværre ikke er en formel for at nå til. 

Undervisning bør føre til viden/forståelse, som igen bør føre til handling. Undervisning fører ikke 

altid til forståelse, og forståelse fører ikke automatisk til handling, men forståelse er en 

forudsætning for at kunne handle. Under interviews beskriver familiernes, hvordan de anvender 

deres viden. Det viser, at forståelse kan praktiseres på forskellige niveauer. Der læres af 

nødvendighed i starten, hvor der er en form for ”grundpakke”, som familierne skal lære. Det sætter 

dem i stand til at klare hverdagen, men der udforskes ikke yderligere. Næste trin er udvikling i 

situationen, som viser sig i hverdagssituationer, som er nye og uprøvede i diabetessammenhæng. 

Man klarer tingene, som de kommer ved at reflektere over den viden, man har oparbejdet på 
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tidspunktet. Sidste trin er bevidst træning, hvor man øver sig med det formål at være på forkant med 

nye situationer, samtidig med at barnet sikres optimal diabeteshåndtering. Første trin kan 

sammenlignes med udenadslære, idet man godt kan klare dagligdagen ud fra konkrete anvisninger 

suppleret med hjælp fra diabetessygeplejersken – det indebærer ikke nødvendigvis forståelse. Andet 

og tredje trin vidner om dybere forståelse på hvert sit niveau. Familiernes beskrivelse af hvordan de 

arbejder med at lære, kan således beskrive graden af opnået forståelse. Læring af nødvendighed er 

første trin, mens trin to og tre handler om vedvarende læring. Første trin, hvor der ikke søges efter 

ny viden, behøver ikke at betyde, at den grundlæggende viden ikke er forstået, men det kommer 

ikke til udtryk i deres handlinger, og kan derfor ikke vurderes. Trin to og tre forudsætter forståelse, 

da de ikke ville være i stand til at reflektere sig frem til ny viden uden forudgående forståelse.  

Familiernes oplevelser af at lære af nødvendighed og vedvarende læring, læring ved debut og 

senere læring i hverdagens aktiviteter er beskrevet af Wennich (2). Det er vigtigt at have for øje, at 

børnene tilgodeses i den vedvarende læringsproces. Deres udbytte af undervisning ved debut og 

dermed graden af opnået forståelse afhænger af barnets alder og modenhed, hvilket Illeris (36) 

beskriver i forhold til børns læreprocesser, og Ragnar (1) beskriver i forhold til inddragelse af 

barnet i diabetesbehandlingen. Gardner er også opmærksom på barnets udviklingstrin, hvor barnet 

gennem opvæksten har styrker på forskellig vis. Manglende viden fra barndommen har 

konsekvenser for evnen til at varetage behandlingen i voksenlivet, hvilket fremgår af Rankens 

studie (52). Sygeplejersken må være opmærksom på barn og forældres måde at håndtere tingene på, 

og vedvarende afveje sine handlinger i forhold hertil. Der må vurderes, hvornår familien skal have 

ro uden udfordringer, hvornår der skal motiveres for nyt, og hvornår der i samarbejde med familien 

kan udforskes nye emner. Det må italesættes, hvem der har ansvaret for og hvem der tager opgaven 

med at undervise barnet op gennem opvæksten. Scheel beskriver, hvordan sygeplejerskens 

handlinger er forståelsesorienteret, hvilket betyder, at sygeplejersken må være åben for familiens 

aktuelle situation, og ikke forcere noget, ej heller begrænse familien, og vedvarende foretage et 

fagligt kvalificeret skøn i forhold til den rette handlemåde. 

10.2. Nye temaer 

Under analyse af data viser nye aspekter sig på tværs af kategorierne. Disse aspekter samles i 3 nye 

temaer, som fremstilles i fig. 7. De fremstilles som tre sammenfaldende ringe, hvilket symboliserer, 

at temaerne rækker ind over hinanden, men også dækker de opstillede synteser.  
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Sygdommens alvorlighed – omhandlende bl.a. bekymring for barnets opvækst og konsekvenser af 

sygdommen i hverdagen (10) samt risiko for senfølger på sigt(11-12), skinner igennem i 

forældrenes beskrivelser, og sænker sig bredt over analysens fund. Bekymring for nuet og fremtiden 

kommenteres i forhold til vigtigheden af at få udbytte af undervisning, i forhold til den 

følelsesmæssige belastning samt i opnåelse af forståelse – vigtigheden af at kunne mestre 

behandlingen og sikre barnet en normal opvækst og fremtid uden begrænsninger i 

udfoldelsesmuligheder.  

Afhængighed handler om relationerne mellem parterne. Barnet er afhængigt af hjælp af sine 

forældre, og forældrene er afhængige af hjælp af diabetessygeplejersken. Barnet kan qua alder og 

modenhed forstå og udføre mindre eller større dele af diabeteshåndteringen ved debut (1), men skal 

gradvis involveres og inddrages i behandlingens mange aspekter for at kunne klare sig i fremtiden 

(52). Forældrene er afhængige af diabetessygeplejerskens hjælp via uddannelse i at håndtere 

diabetesbehandlingen ved debut, og har vedvarende behov for støtte i de fremtidige udfordringer i 

en hverdag med diabetes i familien. Forældrene skal sikres adgang til den viden, sygeplejersken har, 

og tilbydes hjælp til at omsætte det i praksis ud fra familiens konkrete situation (42). 

Fig.7. De tværgående temaer 

 

Sygdommens 
alvorlighed

TaknemmelighedAfhængighed

 Taknemmelighed omhandler forældrenes ubegrænsede tillid til behandlerne og oplevelsen af at 

blive ”taget sig af” i en situation, hvor forældre og barn er sårbare. Denne taknemmelighed kan føre 

til ukritisk accept at eksperternes anbefalinger, uden familien reflekterer over egne værdier og 

grænser (45).  
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De nye temaer rummer alle etiske aspekter, som sygeplejersken må integrere i de valgte 

sygeplejehandlinger. Tanker om sygdommens alvorlighed må anerkendes og udforskes i forhold til 

hvilken betydning, det har for familien i de konkrete situationer (42, s.223-224). Det kan variere i 

takt med vanskeligheder i dagligdagen, eller perioder hvor alt fungerer perfekt. Familiens 

afhængighed må håndteres, så der vedvarende arbejdes for at hjælpe familien til autonomi. 

Sygeplejersken må være bevidst om den etiske fordring, der ligge i dette, skriver Scheel (42). 

Udviklingen på familieområdet kan i denne sammenhæng være en medspiller, idet forældre i 

stigende grad opdrager børn til at kunne udtrykke sig (22-23). Scheel fremhæver, at sygeplejersken 

må være bevidst om, at hun ikke altid ved bedst, og undgå at handle formynderisk, samtidig med at 

være bevidst om ikke give patienten ret i alle forhold. Familiernes taknemmelighed må ikke føre til 

at sygeplejersken yder betingelsesløs omsorg, men at omsorg og egenomsorg afbalanceres efter 

behovet (42).  

10.3. Sammenfatning af diskussion 

Samlet kan siges, at teorien om MI ikke direkte kan overføres i diabetesundervisning, men dele her 

af er anvendelige og kan inspirere til udvikling af undervisningen. Gardner tager ikke højde for 

kontekst og relationer, hvilket ikke er det samme som, at han frasiger det betydning – han forholder 

sig bare ikke til det i undervisning, hvilket frister til fortolkning af emnet. Kontekst og relationer til 

diabetessygeplejerskerne er af stor betydning for en familie, der skal lære om diabetes. I en 

sundhedsfaglig kontekst hvor et menneskes fremtid er afhængig af at lære et bestemt pensum, kan 

det afhænge af sygeplejersken om deres liv lykkes eller ej (42, s. 229), sådan som Scheel citerer 

Løgstrup. Sygeplejersken må have en solid viden på det sygeplejefaglige område, men bør også 

have viden om pædagogik, da vellykket undervisning kan afhænge af dette.  

11. Metodekritik 

Den valgte metode er det kvalitative forskningsinterview, som er velegnet til belysning af 

patientperspektivet. Projektets trin er beskrevet i opgaven, så der er gennemsigtighed gennem hele 

processen, hvilket sikrer undersøgelsens reliabilitet og validitet ifølge Kvale (37).  

Valg af afdeling og deltagere har betydning for det indsamlede datamateriale, som er indlejret i en 

konkret kontekst. Forskeren har valgt afdeling under hensyn til egen forforståelse, og så der ikke er 

relationer mellem forsker og de udvalgte familier. Herved er det muligt at gå objektivt til 

undersøgelsen, hvilket er en styrke for afledte fund. De udvalgte familier kan høre til blandt de 
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ressourcestærke familier, og således ikke repræsentere den samlede diabetespopulation. Familierne 

forventes at kunne beskrive praksis, og at undersøgelsens fund kan være til gavn for den samlede 

målgruppe.  

Valg af triadeinterview gav mulighed for at få både barn og forældres beskrivelser, men med risiko 

for begrænsninger, som tidligere omtalt i opgaven. Som uerfaren indenfor området er interview en 

vanskelig disciplin, og triadeinterview måske endnu vanskeligere, hvilket kvaliteten af data kan 

være påvirket af. Interview var planlagt med udgangspunkt i Kvales anbefalinger (37) og suppleret 

med Kruuses anbefalinger til interview af børn (39). Transskribering er udført af forskeren, hvorved 

der er opnået fortrolighed med materialet.  

Den deduktive indholdsanalyse leder resultaterne i en bestemt retning, og en anden analyseform 

kunne give andre fortolkninger. Analysen er beskrevet trin for trin, så læseren kan følge 

fremgangmåden i analyseprocessen. Udledning af fund er udelukkende foretaget af forskeren, og er 

ikke fundet ved konsensus med andre. Andre forskere kunne fortolke anderledes og komme frem til 

andre fund.  

Inddragelse af teorien om MI giver et bestemt perspektiv på undersøgelsens fund. Teorien kan ikke 

overføres direkte til en sundhedsfaglig kontekst, men kan inspirere og bidrage til et mere nuanceret 

syn på diabetesundervisning. Teoriens enkelthed kan være en svaghed, hvor manglende beskrivelse 

af områder, kan lede til fortolkning af teorien, så den ”passer ind” i en ny kontekst. Herved kan 

teoriens oprindelige budskab fordrejes. 

Undersøgelsen lever op til de etiske retningsliner for sygeplejeforskning. 

12. Konklusion 

Formålet med denne undersøgelse var at afdække hvilken betydning, diabetessygeplejerskens 

undervisningsmetoder har for barnets og forældrenes forståelse og håndtering af T1DM. Der er på 

forhånd begrænset viden om anvendte pædagogiske metoder i diabetesundervisning til børn og 

forældre. 

Denne undersøgelse viser, at kombination af undervisningsmetoder, der retter sig til flere 

intelligenser på samme tid, gør det lettere at huske forklaringer og at udføre de praktiske 

procedurer, hvilket med fordel kan udnyttes i langt større omfang. Opnåelse af forståelse vil 

afhænge af i hvor høj grad, man kan huske forklaringer, og der er således en sammenhæng mellem 
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undervisningsmetoder og forståelse/håndtering af T1DM. Forståelse kommer til udtryk i familiernes 

handlinger, og kan observeres ved at se, hvordan familierne anvender deres viden i refleksion over 

nye situationer og ved bevidst træning for at opøve sikkerhed i den daglige håndtering. Hvis 

familien ikke søger ny viden, betyder det ikke nødvendigvis manglende forståelse. 

Undersøgelsen bekræfter, at det følelsesmæssige engagement i sagen er af stor betydning. Familien 

er i en situation, hvor de skal lære at håndtere sygdom og behandling, der bl.a. medfører 

ubehagelige procedurer, samtidig med at skulle sikre barnet en opvækst, hvor barnet ikke 

begrænses, men får de optimale muligheder. Forældre og barns forforståelse har betydning for deres 

udgangspunkt i nye læringssituationer. Begge dele har betydning for undervisningen, og fordrer at 

sygeplejersken tager hensyn dertil.. 

Undersøgelsens nye temaer supplerer undersøgelsen med at påpege familiens sårbarhed, hvilket må 

håndteres fagligt og etisk. 

Gardners teori kan derfor bruges i tilrettelæggelse af et varieret undervisningstilbud, men kan ikke 

stå alene. Undervisning i en sundhedsfaglig kontekst kræver forståelse for hele familiens situation, 

og handler ikke blot om undervisningsmetoder, hvilket undersøgelsens fund også peger på. 

Undersøgelsen bidrager med viden om, at valg af undervisningsmetoder har betydning for at opnå 

forståelse, og denne viden må anvendes til gavn for familien allerede fra debut. Familien bør have 

det bedst mulige udgangspunkt samt efterfølgende støttes i den vedvarende læringsproces.  

13. Perspektivering 

Det sparsomme materiale om børn og diabetes generelt, samt om pædagogiske tilgange i 

diabetesundervisningen i særdeleshed, viser der er behov for yderligere undersøgelser på området.  

Denne undersøgelse bidrager med viden om fordele ved kombinerede undervisningsmetoder, 

hvilket bør efterprøves i en større sammenhæng. I et økonomisk trængt sundhedsvæsen, hvor krav 

om effektivitet og kvalitet går hånd i hånd, er det vigtigt, at ressourcerne bruges på de rigtige ting, 

og at tingene gøres på den rigtige måde. Det stigende antal børn med diabetes samt sygdommens 

konsekvenser i hverdagen og på sigt berettiger prioritering af diabetesundervisning ved 

sygdomsdebut.  

Det er nødvendigt at afdække nuværende anvendte undervisningsmetoder, og udvikle/tilføje nye, så 

der fremover tilbydes undervisning, der retter sig til både børn og forældre, men som også 
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tilgodeser den enkeltes individuelle behov. Tilrettelæggelse og undervisningsmetoder bør udvikles i 

samarbejde med lærere eller andre fagpersoner med pædagogisk viden og erfaring. Inspiration kan 

hentes fra de engelske studier (33-35), når der skal udvikles et undervisningsprogram, der er 

anvendelige i det danske sundhedsvæsen. Undersøgelse af børn og forældres erfaringer og ønsker i 

forhold til undervisning kan danne udgangspunkt for fremtidig undervisning og 

undervisningsmetoder.  

Styrkelse af diabetessygeplejerskens kompetencer, så hun forstår og kan anvende pædagogiske 

teorier og metoder, er en forudsætning for at kunne kombinere sygepleje og pædagogik i 

diabetesundervisningen, og der må også gøres en indsat på dette område. 

Endelig bør nye tiltag afprøves i pilotstudie, før en intervention udvikles og implementeres.  

Den store velvilje og imødekommenhed, der har været fra afdeling, diabetessygeplejersker og 

deltagende familier i forbindelse med tilblivelse af denne undersøgelse, vidner om, at det er 

interesse for og lyst til at deltage i fremtidige udviklingsprojekter. 
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Bilag 1. Skema over søgeresultater i databaser. 

I nedenstående skema fremgår antal hits på hvert enkelt søgeord i de enkelte databaser. 

      Database 

 

 

Søgeord 

PubMed 

(Antal hits) 

 

Cinahl 

(Antal hits) 

 

PsykInfo 

(Antal hits) 

Embase 

(Antal hits) 

 

Søgeord 1: 

Patient education 

 

31.549 21.726 3.224 38.204 

 

Søgeord 2: 

Type 1 diabetes 

mellitus 

 

18.447 535 153 28.449 

 

Søgeord 3:  

Family 

 

335.079 68.882 138.209 130.720 

 

Søgeord 4: 

Child 

 

424.103 161.020 199.792 490.831 

 

Søgeord 5: 

Learning Styles 

      

330 595 1.151 421 
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Bilag 2. Litteraturgennemgang. 

 

Titel: Adolescents’ and their parents views on the acceptability and design of a new diabetes 

education: a focus group analysis. 

Forfattere: H. Waller, C. Eiser, S. Heller, J. Knowled, K. Price 

Tidsskrift: Child: Care, Health & development 

Udgivet: November 2004 

Formål Metode Fund/konklusion Kommentarer  

At vurdere om børn og 

forældre kan acceptere 

anvendelse af 

programmet fra DAFNE 

i undervisning af børn 

og unge, samt få belyst 

det praktiske aspekt i 

design og afvikling af 

undervisningsprogramm

et 

Fokusgruppeintervie

w af 24 børn og 29 

forældre 

Henvendelse pr. brev 

Der deltager ca. ⅓ af 

de adspurgte. 

 

Fund: 

Syn på 

uddannelsesprogram: 

Forventede fordele og 

bekymringer oplistet 

Syn på design og 

afvikling: 

Fordele og ulemper 

ved nuværende 

undervisning oplistet 

Anbefalinger til nyt 

program oplistet. 

 

Konklusion: 

Der skal udvikles et 

undervisningsprogra

m, der er sjov og som 

opmuntrer til effektiv 

læring og til at udføre 

et intensivt 

insulinregime. 

Der er opbakning fra 

børn og unge, når det 

giver frihed og øget 

Artiklen er ikke 

peerreviewed 

Tilladelse fra den etiske 

komite er indhentet. 

Uvist om den 

deltagende population 

afspejler den samlede 

population, da 

deltagerne er funder pr. 

brev. 

Man kan antage at de 

mest motiverede og 

familier med flest 

ressourcer henvender 

sig. 

Afspejler kun ønsker og 

behov fra de 

fremmødte, og ikke fra 

den samlede population 

 

Øvrige kommentarer. 

Nye tanker om 

diabetesundervisning, 

som kan anvendes i en 

dansk kontekst. 
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livskvalitet. 

Studiet er det første 

studie, der giver 

indsigt i hvordan børn 

og forældre ønsker 

undervisning 

tilrettelagt 

Der gives ingen 

direkte anbefalinger 

til praksis  

 

Titel: The development of an innovative education cirriculum for 11-16 yr old children with type 1 

diabetes mellitus (T1DM) 

Forfattere: J Knowles, H Waller, C Eiser, S Heller, J Roberts, M Lewis, K Wilsn, T Hutchinson, M 

Willan, P Bavelja, K Price. 

Tidsskrift: Pediatric Diabetes 

Udgivet: juli 2006 

Formål Metode Fund/konklusion Kommentarer 

At designe et kursus 

egnet for børn i alderen 

11-16 år med henblik på 

at lære intensive 

behandlingsprincipper, 

og at der tages hensyn til 

forskellige 

undervisningsmåder og 

læringsstile 

De enkelte faser i 

planlægningsprocesse

n beskrives: 

Der er på baggrund af 

research af 

undervisningsmetoder 

anvendt i 

diabetesklinikker i 

UK og resultater fra 

tidligere studier, samt 

anbefalinger for 

undervisning af 

skolebørn i UK, laves 

et 

undervisningsprogra

m rettet mod børn 

med diabetes og deres 

forældre. 

Der er beskrevet et 

undervisningsprogra

m udviklet ud fra 

indsamlede forslag 

fra 

fokusgruppeinterview 

(beskrevet i tidligere 

artikel) 

Programmet 

beskrives, men 

resultater fra test af 

programmet 

præsenteres ikke i 

denne artikel 

Artiklen er ikke 

peerreviewed 

Der er indhentet 

tilladelse fra den etiske 

komite 

Beskriver et 

undervisningsprogram, 

der ikke er afprøvet, og 

som derfor ikke kan 

vurderes. 

 

Øvrige kommentarer: 

Spændende input til 

diabetesundervisning. 
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Lærernes rolle 

beskrives samt hvilke 

deltagere, der kan 

indgå.  

Titel: Pilot study of a novel educational programme for 11-16 year olds with type 1 diabetes: the 

KICk-OFF cource 

Forfattere: H Waller, C Eiser, J Knowles, N Rogers, S Wharmby, S Heller, C Hall, S Greenhalgh, 

T Tinklin, C Metcalfe, E Millard, V Parkin, M Denial, K Price 

Tidsskrift: Archives of disease in Childhood/BMJ 

Udgivet: August 2008 

Formål Metode Fund/konklusion Kommentarer 

At afprøve DAFNE’ 

principperne i et kursus 

tilrettelagt for børn og 

unge, kaldes Kids in 

Control of Food (KICk 

OFF) 

Deltagere: børn og 

unge i alderen 11-16 

år 

188 er inviteret til at 

deltage – 47 deltager 

(⅓ af de adspurgte) 

Afvikling af 

aldersinddelte kurser: 

11-13 år samt 14-16 

år 

Kurser af 5 dages 

varighed 

3 undervisere, der er 

oplært i programmet 

Biomedicinske 

faktorer og 

psykosociale faktorer 

måles før, efter 3 

mdr. og efter 6 mdr. 

Semistrukturerede 

interviews af børn og 

forældre før og efter 

Uændrede 

biomedicinske 

værdier ved alle 

målinger 

 

Deltagere og forældre 

rapporterer 

signifikant forbedret 

livskvalitet og 

tilfredshed med 

behandlingen fra 

baseline og frem til 6 

mdr efter kurset. 

Børn rapporterer 

forbedret self-

efficacy 

Børn og forældre 

rapporterer større 

ansvarlighed for en 

række 

behandlingsopgaver.  

Ingen forskel i 

rapporterede 

Artiklen er ikke 

peerreviewed 

Pilotstudie 

Der er indhentet 

tilladelse fra den etiske 

komite og der er 

indhentet accept fra 

deltagere. 

Studiet beskrives af 

forfatterne som 

”ukontrolleret natur” 

Deltager gruppen har 

vanligt stigende 

HbA1C (Puberten) 

6 mdr’s follow up er for 

kort tid til at vurdere 

fald i biomedicinske 

parametre 

Undervisningsmetodern

e kommenteres ikke, ej 

heller hvilken 

betydning i forhold til 
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kursus 

 

familiekonflikter. 

 

 

udbytte 

Der følges ikke op på 

den givne undervisning 

efter kurset 

Forældre får ikke 

samme træning som 

børnene, hvilket er 

nødvendigt for at kunne 

hjælpe barnet 

Pris vurderet til ca.6000 

kr. pr deltager 

Kan give inspiration til 

udvikling af dansk 

undervisningsprogram 
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Bilag 3. Brev til afdelingsledelsen 

 

Til afdelingsledelsen     dato – måned - år 

Børneafdelingen 

XX Sygehus 

 

Jeg er deltidsstuderende på Århus Universitet, hvor jeg er i gang med Master i Klinisk Sygepleje, 

sideløbende med jeg arbejder som sygeplejerske på børneafdelingen, Viborg Sygehus. Jeg skal i 

gang med mit masterprojekt forår 2012, og henvender mig for at spørge om tilladelse til at indsamle 

empiri i jeres afdeling. 

I mit daglige arbejde er jeg diabetessygeplejerske, og har i mit studie taget udgangspunkt i 

sygeplejen til denne patientgruppe. Jeg har fordybet mig i patientuddannelse med fokus på 

familiernes erfaringer med diabetessygeplejerskens undervisning, og hvordan der tages højde for, at 

vi lærer forskelligt (læringsstile). 

Type 1 diabetes er en kompleks sygdom, som griber ind i alle sammenhænge, ikke kun for barnet, 

der har sygdommen, men også forældre og søskende skal indrette sig på et nyt livsvilkår. 

Diabetessygeplejersken har en central rolle for familien, idet hun varetager den største del af 

undervisning og vejledning gennem deres forløb på børneafdelingen, dvs. fra debut og frem til 

overgang til voksenregi. Udannelse af familien indebærer formidling af forståelsesmæssige 

færdigheder samt praktiske færdigheder, for at barn og forældre kan håndtere sygdommen i 

hverdagen. Familiens håndtering af sygdommen har stor betydning for, hvor velbehandlet barnets 

diabetes er. Et stabilt blodsukker og god metabolisk kontrol har stor betydning for barnets almene 

velbefindende samt evne til koncentration og indlæring i hverdagen, men også stor betydning for 

forebyggelse og reduktion af diabetesrelaterede følgesygdomme fremover.  

Tilrettelæggelse og den praktiske udførelse af patientuddannelsen kræver hensyn til familiens behov 

og situation, men også hensyn til hvordan den enkelte får størst udbytte af undervisningen, dvs. 

hvilken læringsstil har den enkelte. Det er således interessant at se på, hvordan 

diabetessygeplejersken formidler viden til barn og forældre set fra patientperspektivet. Jeg vil derfor 

gerne se nærmere på, hvilke erfaringer barn og forældre har med diabetessygeplejerskens 
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undervisning, og hvilken betydning undervisningsmetoderne har for opnåelse af viden om og 

forståelse for sygdommen og håndtering heraf. 

Til belysning af familiens perspektiv vil jeg gerne have lov at interviewe 4 familier. Den 

indsamlede empiri skal analyseres og bearbejdes ved hjælp af Howard Gardners teori om ”Mange 

intelligenser” som analyseredskab i en deduktiv indholdsanalyse. Undersøgelsen kan give 

anbefalinger til forbedret praksis til gavn for børn med diabetes og deres forældre. 

De deltagende familier skal have skriftlig og mundtlig information om projektet og give skriftlig 

samtykke til at ville deltage, og kan til hver en tid trække deres samtykke tilbage, hvis de fortryder 

deltagelse. Alle deltagere sikres anonymitet, så de ikke kan genkendes, og så det ikke får betydning 

for barnets behandling og kontakt til hospitalet. Al materiale vil blive behandlet fortroligt, og 

optaget materiale vil ikke være tilgængelig for andre end min vejleder, censor og mig selv. Efter 

endt brug vil optagelserne blive tilintetgjort. 

Jeg vil gerne informere selv informere personale og patienter mundtlig og skriftlig om mit projekt. 

Jeg håber på interesse og tilladelse til at indsamle min empiri. 

 

Med venlig hilsen 

Sygeplejerske/Stud. MKS 

Lissy Doktor 

Haresvinget 4, 

8850 Bjerringbro 

Tlf. 28 26 44 60 

Mail: arne@bknet.dk 
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Bilag 4. Informationsbrev til familierne 

 

Til barnet med diabetes og forældrene. 

Mit navn er Lissy Doktor, jeg er sygeplejerske og supplerer min uddannelse med Master i Klinisk 

Sygepleje ved Institut for Sygeplejevidenskab, Århus universitet. Jeg er i gang med min 

masteropgave, som handler om familiens erfaringer med diabetessygeplejerskens undervisning, og 

jeg vil derfor gerne tale med familier, som har et barn, der har fået diabetes for ca. ½-1 år siden. 

Jeg henvender mig til jer, fordi jeg gerne vil undersøge hvordan, diabetessygeplejersker underviser 

børn og forældre, når et barn får diabetes. Hensigten er at få mere viden om, hvordan 

undervisningen foregår, og hvad den enkelte får ud af undervisningen. Dette for at blive bedre til at 

imødekomme det behov for undervisning, som hver enkelt i familien har, når en familie skal leve 

med diabetes. 

Jeg vil derfor spørge om, jeg må gøre brug af jeres erfaringer. 

Deltagelse indebærer at: 

-  jeg vil gerne have en samtale med jer, XX (barnets navn) og forældre XX(navne), om jeres 

erfaringer fra indlæggelsen, hvor XX fik konstateret diabetes, og tiden efter.  

- Under samtalen vil jeg spørge ind til, hvordan I blev undervist, af hvem, hvor det foregik, 

osv.  

- Jeg vil gerne optage samtalen på bånd, så jeg kan koncentrere mig om samtalen, mens den 

står på. 

- Samtalen vil vare ca. en time, alt efter hvor meget I har at fortælle. 

- Samtalen kan foregå, hvor det passer jer bedst, og tidspunkt for samtalen kan vi aftale 

nærmere pr. telefon. 

De informationer, som I giver mig, vil blive opbevaret fortroligt. I min opgave vil I forblive 

anonyme, og ingen navne vil optræde.  Optagelserne på bånd vil blive benyttet i forbindelse med 

mit studie og vil blive slettet, når jeg er færdig. 

Det er naturligvis helt frivilligt om I vil deltage. Hvis I fortryder et eventuelt tilsagn om at medvirke 

i en samtale, kan I når som helst afbryde aftalen/samtalen, og båndet/optagelserne vil blive slettet. 

Jeres deltagelse vil på ingen måde få indflydelse eller betydning for jeres samarbejde med 

børneafdelingen/ambulatoriet eller diabetessygeplejerskerne. 

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis der er noget I vil have uddybet. I må gerne give 

diabetessygeplejerskerne besked, hvis I ikke ønsker at deltage. 

På forhånd tak. 

 

Venlig hilsen 

Lissy Doktor 

Tlf. 28 26 44 60 

Mail: lissy.kirstine.doktor@post.au.dk 
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 Bilag 5. Interviewguide til barnet 

 

Spørgsmål til barnet: 

Kan du fortælle lidt om dig selv? 

 Hvor gammel er du? Har du søskende? Hvor gamle er de? 

 Hvilken klasse går du i? 

 Hvad er dit bedste fag i skolen? 

 Hvad er dit værste fag i skolen? 

 Har du fritidsinteresser? Hvilke? 

 

Kan du fortælle om, dengang du fik diabetes og var indlagt på sygehuset? 

 Hvor lang tid er det siden? 

 Hvad kan du huske fra de første timer på sygehuset? 

 Siger du diabetes eller sukkersyge? 

 

Hvordan fik du noget at vide om diabetes? 

 Hvor meget kendte du til diabetes, før du blev indlagt? 

 Hvem fortalte dig, at det drejede sig om diabetes? 

 Kan du fortælle, hvordan det foregik? 

 Hvad sagde xx? 

 Hvad sagde du? 

 Dine forældre? 

 Har du fået en forklaring på hvad diabetes er? 

 Hvordan fortalte xx dig om diabetes? Hvor foregik det? Blev der brugt forskellige 

ting, til at supplere, det der blev sagt? 

 

Hvordan fik du noget at vide om, hvad du skal gøre for at passe din diabetes? 

 Du skulle lære en masse nyt – kan du fortælle, hvordan det skete? 

 Kan du beskrive en situation, hvor du skulle lære om diabetes: 

 Hvem var med? Var du sammen med mor og far? Var de med hele tiden? 

 Hvor foregik det? 

 Hvordan foregik det? Blev der brugt billeder, film, figurer/dukker, ”øve-ting” 

 Kan du nævne nogen ting, du har lært? (måle blodsukker, tage insulin, noget om 

mad, hvordan fungerer kroppen?) 

 Hvordan fik du prøvet de ting du skulle lære? 
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 Hvor meget lærte du sammen med sygeplejerskerne på afdelingen? 

Hvordan var det, at skulle lære noget nyt og anderledes? 

 Hvad har været lettest at lære? At forstå? 

 Eksempler? Ved du hvorfor det var lettest at lære? 

 Eksempler? Ved du hvorfor det var lettest at forstå 

 Hvad har været svært?  

 Eksempler? Ved du hvorfor det var sværest? 

 Hvornår var det lettest og hvornår var det sværest? 

  Eksempler? 

 Hvad sagde du, når det var svært og til hvem? Hvad skete der så? 

 Hvilken betydning havde det når der blev brugt ”ting”, f.eks. billeder? 

 

Kan du altid bruge det, du har lært, eller mangler du noget en gang i mellem? 

 Kan du bruge det du har lært, så du selv kan finde ud af de forskellige ting? 

  Eksempler? (blodsukker, injektion, tælle kulhydrater, sænke et højt blodsukker, 

håndtere et lavt blodsukker?) 

 Hvem hjælper dig og hvordan?  

 Eksempler? 

 Hvad gør du i skolen/til fritidsaktiviteter?  

 Eksempler? 

 Kende du andre, der har diabetes – giver I hinanden tips og gode råd?  

 Eksempel? Hvordan er det at lære noget at en, der selv har diabetes? 

 Ved du om der er noget du mangler at få at vide, for at du kan passe din diabetes? 

 Var der noget du synes skulle have været gjort anderledes? 

 Eksempler. 

 

Har du flere ting, du gerne vil fortælle? 

 

 

 

 

 



61 

 

Bilag 6. Interviewguide til forældre 

Kan I fortælle om jeres oplevelser/erfaringer, da jeres barn fik diabetes: 

 Hvor meget kendte I til diabetes, før I selv fik det i familien? 

 Hvordan fik I at vide, at det drejede sig om diabetes? 

I har skullet sætte jer ind i meget nyt og lære at bruge det. 

 F.eks. Information om sygdommen, måle blodsukker, tage insulin, tælle kulhydrater, 

håndtering af højt og lavt blodsukker, anlæggelse af insuflon, injektionsteknik. 

 Kan I beskrive hvordan det foregik?  

 Beskriv gerne forskellige situationer? 

 Hvem var med? Begge forældre? Barnet? Sygeplejerske? Læge? Diætist? 

 Hvor foregik det?  

 Hvordan foregik det? Eks: Blev der brugt ”udstyr” i forbindelse med 

undervisningen? 

 Eksempler? Billeder, film, figurer, demo-ting, skriftligt materiale. Hvilken 

betydning? Afprøve tingene? 

Hver familie har sin egen rytme/sit særkende, mm. Det tænker man ikke over i hverdagen, men det 

bliver ofte tydelig, når man kommer i en ny og uvant situation. 

 Har I tænkt på det undervejs og hvordan har det påvirket forløbet? Har det haft en betydning 

i forbindelse med, at I skulle forholde jer til en masse nyt? 

 Er der nogen ting, der har særlig betydning? Eksempler? (Forskellige måder at tackle 

tingene på, arbejdstider, barnet grænser og rummelighed, jeres grænser og rummelighed, 

hvad er ”man” bedst til?) 

 Hvad var let/svært? Eksempler? 

 Hvordan passede mængden af information med jeres situation? 

 Hvordan har I selv haft overblik over, hvad I skulle have lært/huske? 

 Hvordan fordelte I rollerne mellem jer? 

 Hvordan fungerede/harmonerede det med sygehusets tilbud? 

 Eksempler? 

Når man kommer hjem, skal man have hverdagen til af fungere igen: 

 Beskriv hvordan det var, at komme hjem?  

 Beskriv situationer, hvor I har anvendt de ting, I har lært? (sport, ny mad, justere insulin) 

 Har der været noget I manglede/ ikke havde forstået? Eksempler? Undervisning efter 

udskrivelsen? Hvilke muligheder for hjælp? 

 Kender I andre familier med et barn med diabetes? Kan I give hinanden råd og tips? 

 Var der noget I kunne ønske jer var foregået på en anden måde? Eksempler? 

Har I flere kommentarer? 
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Bilag 7. Skriftligt samtykke fra forældre 

 

 

Samtykke til deltagelse i interview. 

 

Jeg, ________________________ giver hermed mit fulde samtykke til at deltage i interview om 

mine erfaringer, da mit barn fik konstateret diabetes. 

Jeg giver samtykke til at interview optages på bånd, under forudsætning af at jeg forbliver anonym 

og at optagelserne slettes efter endt brug til opgaveskrivning. 

Jeg er informeret om, at min deltagelse ikke får betydning for mit barns og mit samarbejde med 

børneafdelingen. 

Jeg er informeret om at deltagelse er frivilligt, og at jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække 

mit samtykke tilbage, hvis jeg fortryder, og at alle optagelser i så fald straks tilintetgøres. 

 

 

 

 

Dato   Navn/underskrift 
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Bilag 8. Stedfortrædende samtykke for barnet 

 

Jeg, ________________________ giver hermed mit fulde samtykke til, at mit barn deltager i 

interview om hans/hendes erfaringer, da han/hun fik konstateret diabetes. 

Jeg giver samtykke til, at interview optages på bånd, under forudsætning af, at mit barn forbliver 

anonym, og at optagelserne slettes efter endt brug til opgaveskrivning. 

Jeg er informeret om, at deltagelse ikke får betydning for mit barns og mit samarbejde med 

børneafdelingen. 

Jeg er informeret om at deltagelse er frivilligt, og at jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække 

mit samtykke tilbage, hvis jeg fortryder, og at alle optagelser i så fald straks tilintetgøres. 

 

 

 

 

Dato   Navn/underskrift 
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Bilag 9. Tilladelse fra Datatilsynet 
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69 

 

 

Bilag 10. Eksempler fra kodningsprocessen 

 

Hvad bliver der 

sagt? 

 

Hvilken 

kategori 

hører det 

til? 

Hvilket 

begreb 

relateres det 

til? 

Hvilket 

spørgsm

ål er der 

stillet 

eller er 

det en 

del af? 

Hvad er indholdet 

eller budskabet? 

Hvad kan 

konkluderes? 

(Delkonklusion) 

Da vi snakkede 

med dem, var de 

var rigtig gode – 

de var gode til at 

snakke med NN 

(tryk på) – det var 

NN, de snakkede 

med, og 

forklarede fint. 

De forklarede 

selvfølgelig ikke 

NN alt med, at 

om lidt skal vi til 

at begynde at 

måle og regne og 

sådan – det 

snakkede vi slet 

ikke om. Men jeg 

synes, de var 

gode. Vi har ikke 

manglet noget. 

Intelligenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproglig 

intelligens 

 

 

 

 

 

 

Fortæl 

hvordan 

det er 

foregået 

hos jer 

og 

hvordan 

I er 

blevet 

undervist

? 

Forældrene har 

oplevet, at 

personalet var 

gode til at snakke 

med og informere 

familien, især var 

de gode til at 

fortælle barnet 

den nødvendige 

information uden 

at informere for 

meget. 

Der er forklaret 

og informeret, 

hvilket retter sig 

til den sproglige 

intelligens. 

Forældrene 

synes der er 

givet 

information i 

dækkende 

omfang. 

De har jo nok 

alligevel sagt lidt, 

men vi har 

alligevel ikke 

været til stede, 

for vi har ligesom 

tænkt: Hvad sker 

der nu … Så 

muligvis har de 

forklaret noget 

Individualit

et 

Faktorer af 

betydning 

når man 

skal lære 

noget nyt 

Hvordan 

har det 

været for 

jer og 

hvordan 

er der 

taget 

hensyn 

til jer? 

Forældrene kan 

ikke huske 

specifik 

information, men 

afviser ikke at det 

er blevet sagt. 

Der kan være 

information, der 

ikke høres – 

dermed heller 

ikke forstås, 

fordi forældrene 

er påvirkede af 

situationen. 
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mere, men vi har 

nok ikke lige hørt 

efter … 

F.eks. tavlen med 

kiks – så stod der, 

at der er 3 g 

kulhydrater i en 

kiks. Så tænker 

jeg bare på det, 

når jeg spiser 

kiks. 

Intelligenser 

 

 

Spatial 

intelligens 

og 

matematisk 

intelligens 

Fortæl 

hvordan 

det er 

foregået 

og 

hvordan 

du er 

blevet 

undervist

? 

Barnet tænker på 

et billede, når der 

skal udregnes 

kulhydratmængde 

Der er brugt 

billeder, hvilket 

barnet bruger i 

udregning, dvs. 

der rettes til den 

spatiale og den 

matematisk-

logiske 

intelligens 

Vi har fundet ud 

af – og fortalt NN 

– at jo mere 

ordentlig mad, vi 

får, jo nemmere 

er det for NN. V 

har jo haft regler, 

før vi fik 

sukkersyge i 

huset. Når der var 

ferie, så må vi få 

”x” 

(Morgenmads -

produkt) og KUN 

når der er ferie. 

Og så havde vi 

haft ferie og NN 

skulle have de 

her ”x”, de sidste, 

og så skulle NN 

til sport. Så sagde 

blodsukkeret bare 

”TOOF” (viser 

med hånden 

hvordan 

blodsukkeret går 

brat ned), da NN 

Forståelse Oplevelse 

af den 

daglige 

håndtering 

 

Oplevelse 

af 

sygdommen

s 

indvirkning 

og 

betydning i 

hverdagen 

Fortæl 

hvordan 

det var at 

komme 

hjem og 

bruge 

den 

viden I 

har fået? 

Forældrene 

beskriver en 

situation, hvor 

barnet får kraftig 

fald i blodsukker 

efter kombination 

af underlødig kost 

og sport. De 

reflekterer over 

denne situation og 

får ny viden om 

hvordan 

sygdommen 

påvirker kroppen 

i bestemte 

situationer. Den 

nye viden kan 

anvendes 

fremover 

Barn og 

forældre lærer 

om 

sygdommens 

påvirkning af 

kroppen i 

konkrete 

situationer, 

hvilket de kan 

drage nytte af 

fremover. 
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var færdig med 

sport – NN var 

helt nede. Og så 

fik vi en snak om, 

at det er fordi, 

man ikke kan 

leve af ”x”, og 

slet ikke når man 

skal yde noget. 

Og så har vi 

snakket om at 

”skod-mad”, det 

skal vi ikke have, 

når vi skal lave 

noget. Det skal vi 

have, hvis vi skal 

ligge på sofaen 

… og skal man 

have sådan noget, 

skal man have 

noget andet 

sammen med til 

at holde på 

kulhydraterne. 

De første dage 

var vi ikke så 

meget med inde 

over … Men så 

begyndte de at gå 

med ind og veje 

det, og så sige: 

”Når I har taget 

det der, så er der 

så meget … ” Så 

regnede vi ud, at 

så mange gram 

kulhydrater, så … 

Intelligenser Matematisk 

– logisk 

intelligens, 

spatial 

intelligens 

og sproglig 

intelligens 

Fortæl 

hvordan 

det er 

foregået 

for jer og 

hvordan 

I er 

blevet 

undervist

? 

Familien er 

gradvis inddraget 

i tingene, og lærer 

ved at være med 

samt øve sig. 

Der vejledes i 

situationen ved 

at kigge med, 

tale om og selv 

øve sig, når ting 

skal regnes ud, 

dvs. det retter 

sig til den 

spatiale, 

sproglige og 

matamatisk-

logiske 

intelligens  

Da vi kommer 

hjem, da vejede 

vi alt, hvad NN 

Forståelse 

 

Oplevelse 

af den 

daglige 

Fortæl 

hvordan 

det var at 

Forældrene 

forklarer hvordan 

de beregner 

Familien øver 

sig på at beregne 

kulhydrater for 
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spiste. Vi slog op 

i bogen fra 

Diabetesforening

en – den er rigtig 

god. Så har vi 

stået og sagt: 

Hvor meget er 

det og regnet det 

ud med 

lommeregner og 

det hele. Da det 

så fungere for os, 

begyndte vi at 

sige, at vi ikke 

nødvendigvis 

skal have det hele 

på vægten. Nu 

skal vi se hvad 2 

kartofler vejer, 

når de er ca. så 

store. Og hvor 

meget pasta, er 

der, når der er 50 

g? Det øvede vi 

os i – og det gør 

vi stadigvæk … 

Fordi vores ide 

er, at jo flere 

gange, vi rammer 

rigtigt, jo bedre er 

det for NN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

håndtering 

 

Oplevelse 

af 

sygdommen

s 

indvirkning 

og 

betydning i 

hverdagen 

 

 

 

 

  

komme 

hjem og 

bruge 

den 

viden I 

har fået? 

kulhydrat, og 

hvordan de opnår 

rutine i det. De 

øver sig fortsat 

for at blive bedre 

til det, fordi de er 

af den opfattelse, 

at det er godt for 

deres barn. 

få rutine i det, 

samt blive bedre 

til det, fordi de 

mener det er 

godt for deres 

barn 

Informationen i 

sig selv er jo ikke 

så fantastisk 

kompliceret, at 

man nok ikke 

kunne klare det 

på et par dage, 

hvis det var. Men 

i den situation 

man er i, har man 

Individualit

et 

Faktorer af 

betydning 

når man 

skal lære 

nyt. 

Hvordan 

har det 

været for 

jer og 

hvordan 

er der 

taget 

hensyn 

til jer? 

Forældrene 

beskriver at deres 

følelsesmæssige 

engagement i 

sagen, har haft 

betydning for 

hvor meget 

information, de 

har kunnet rumme 

Når man er 

følelsesmæssigt 

engageret, kan 

man ikke 

rumme så store 

mængder 

information, 

som hvis man 

ikke var 

følelsesmæssigt 
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ikke – kaperer 

man ikke mere 

end et par timer 

om dagen. Det er 

noget andet, hvis 

det var et eller 

andet, man skulle 

forholde sig til, 

som man ikke er 

følelsesmæssigt 

engageret i. Så 

tror jeg godt, man 

kunne lære det i 

løbet af et par 

dage. 

af gangen.  engageret. 

De blev ved med 

at anbefale, at 

NN skulle have 

den her insuflon 

sat i. Og det 

kunne vi godt se 

noget ide i. De 

forklarede, 

hvordan den 

virkede og at det 

var alle tiders 

ikke at skulle 

stikke. 

Intelligenser Sproglig 

intelligens 

Fortæl 

hvordan 

det er 

foregået 

hos jer 

og 

hvordan 

I er 

blevet 

undervist

? 

Sygeplejerskerne 

anbefaler at 

barnet får anlagt 

en insuflon, så der 

ikke skal stikkes 

så tit.  

Der er forklaret, 

hvilket retter sig 

til den sproglige 

intelligens 

Der er også nogle 

gange, hvor jeg 

ikke ved hvad jeg 

skal. Da jeg fik 

lavt blodsukker, 

så vidste jeg ikke 

rigtig hvad jeg 

skulle gøre, og så 

ringede jeg til 

mor og far 

Forståelse Oplevelse 

af den 

daglige 

håndtering 

 

Oplevelse 

af 

sygdommen

s 

indvirkning 

og 

Fortæl 

hvordan 

det var at 

komme 

hjem og 

bruge 

den 

viden du 

har fået? 

Barnet kan mærke 

lavt blodsukker, 

men ved ikke 

hvad, der skal 

gøres og ringer til 

forældrene for at 

få hjælp. 

Børn har brug 

for hjælp fra 

forældrene. 
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betydning i 

hverdagen 

Første gang NN 

skulle have den 

sat i – og det var 

nogle gode 

sygeplejersker, 

der var der ude, 

ingen tvivl om 

det – men hun 

havde for travlt 

den dag. Hun har 

måske snakket 

lidt, om hvad, der 

skal ske, men 

ikke nok. Så jager 

hun til at sætte 

den i, og NN 

bliver 

forskrækket. Det 

er den eneste 

gang NN har 

grædt derude!  

Individualit

et 

Faktorer af 

betydning i 

en situation, 

hvor man 

skal lære 

noget nyt 

Fortæl 

hvordan 

det har 

været for 

jer, og 

hvordan 

der er 

taget 

hensyn 

til jer? 

Der har været en 

situation, hvor 

sygeplejersken 

havde for travlt, 

da der skal 

anlægges 

insuflon. Barnet 

bliver forskrækket 

og begynder at 

græde. 

Forældrene er 

klar over, at det er 

travlhed(ydre 

omstændigheder, 

der er skyld i det) 

Hvis der ikke er 

tid til at forklare 

barnet 

tilstrækkelig om 

hvad, der skal 

ske, kan det føre 

til en dårlig 

oplevelse, hvor 

barnet bliver 

forskrækket og 

ked af det. 

 

 

 

 

 


