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Abstrakt 

Detta examensarbete är en del av projektet ”Det resursstarka barnet” som startades 
2016 och är även en fortsättning på projektet ”Det resilienta barnet” (2006–2015). 
Examensarbetet kommer att utgöra material för en kommande webbplats som 
behandlar ”Det resursstarka barnet” som ska bidra med materialpaket och information 
till professionella inom social- och hälsovården, vårdnadshavare samt andra aktörer som 
kommer i kontakt med barn. 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap och öka delaktighet hos barn 
med diabetes. Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt och dataanalysmetoden är 
en innehållsanalys. Betydelsen av barns delaktighet, bemötande av barn med diabetes 
samt vikten av kunskap och förståelse gällande diabetes har varit en grundläggande del i 
utformningen av examensarbetet. Examensarbetet stöder barns bemästring och 
delaktighet i vardagen, rätt till kontinuerlig interaktion med närstående som tryggar 
uppväxtmiljön samt fysisk och psykisk integritet. Detta examensarbete är gjort utgående 
från en barnsyn där barns röst och det kompetenta, resursstarka barnet lyfts fram. 

I resultatredovisningen sammanställs och analyseras resultatet av teoridelen genom att 
skapa kategorier. Resultatredovisningens kategorier är följande: barns upplevelser, den 
sociala omgivningens betydelse samt barns delaktighet. Syftet med kategoriseringen är 
att åstadkomma en förenkling av använd data. Hjälpmedlet som utvecklats inom ramen 
av detta examensarbete ska stöda och möjliggöra att barn kan bemästra vardagen med 
diabetes. 
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Språk: Svenska Nyckelord: Resursstarka barn, diabetes hos barn, typ 1 
diabetes, barns delaktighet, barns bemästring, den sociala omgivningens betydelse, 
barns upplevelser 
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö on osa hanketta ”Det resursstarka barnet”, joka on saanut alkunsa 
vuonna 2016 ja on myös jatkoa hankkeelle ”Det resilienta barnet” (2006-2015). Tämä 
opinnäytetyö on materiaali tulevaa verkkosivustoa varten, joka käsittelee ”Det 
resursstarka barnet”, jonka tarkoituksena on tarjota materiaalipaketti ja informaatiota 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä huoltajille ja muille toimijoille, jotka ovat 
tekemisissä diabetes lasten kanssa. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on jakaa osaamista ja tietoa sekä lisätä diabetesta 
sairastavien lasten osallistumista. Opinnäytetyö on yleinen kirjallisuuskatsaus ja 
aineiston analyysimenetelmänä on sisällöllinen analyysi. Lasten osallistumisen tärkeys, 
diabetesta sairastavien lasten kohtaaminen sekä tiedon ja ymmärryksen tärkeys on ollut 
koko opinnäytetyön muodostumisen pohja. Opinnäytetyö tukee lasten omaa hallintaa ja 
osallistumista arjessa sekä oikeutta jatkuvaan vuorovaikutukseen läheisten kanssa, jotka 
turvaavat kasvuympäristön ja fyysisen sekä henkisen yksityisyyden. Tämä opinnäytetyö 
on tehty lapsen näkökulmasta, jossa lasten ääni ja pätevä, neuvokas lapsi nostetaan 
esille. 

Tulosraportissa kootaan ja analysoidaan teoriaosuuden tulokset jakamalla ne 
kategorioihin. Tulosraportin kategoriat ovat seuraavat: lasten kokemukset, sosiaalisen 
ympäristön merkitys sekä lasten osallistuminen. Kategorisoinnin tarkoitus on helpottaa 
datan käyttöä. Opinnäytetyössä kehitetyn apuvälineen tarkoitus on tukea ja 
mahdollistaa lasta hallitsemaan diabetesta arjessaan. 
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Abstract 

This thesis is part of the project ”Det resursstarka barnet” and is also a continuation of 
the project “Det resilienta barnet” (2006-2015). The thesis will form part of the material 
for an upcoming website that deals with "Det resursstarka barnet" that will contribute 
with material packages and information to professionals in social and health care, 
caregivers and other actors who come into contact with children. 

The purpose of this thesis is to contribute knowledge and increase participation among 
children with diabetes. The thesis consist of a general literature review and the data 
analysis method is a content analysis. The importance of children's participation, 
meeting with children with diabetes and the importance of knowledge and 
understanding of diabetes has been the basis for the structure of this thesis. The thesis 
supports children's mastering and participation in everyday life and the right to 
continuous interaction with close persons that safeguards the growing environment and 
as well as physical and psychical integrity. This thesis is based on a child's vision where 
the children's voice and the competent, resourceful child are highlighted. 

In the results is the theoretical part analyzed by creating categories. The categories in the 
results are: children's experiences, importance of social environment and children's 
participation. The purpose of the categorization is to achieve a simplification of used 
data. The tool developed within this thesis is intended to should support and enable 
children to master their everyday life with diabetes. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en del av projektet ”Det resursstarka barnet” som startade 2016 och 

är även en fortsättning på projektet ”Det resilienta barnet” (2006–2015). Detta 

examensarbete kommer att utgöra material för en kommande webbplats som behandlar ”Det 

resursstarka barnet” som ska bidra med materialpaket och information till professionella 

inom social- och hälsovården, vårdnadshavare och andra aktörer som kommer i kontakt med 

barn. Examensarbetet kommer att behandla barn i åldern 0–5 år med diagnosen typ 1 

diabetes. En sjukdom ska inte utgöra ett hinder för barns utveckling, därav bär 

vårdnadshavare, vuxna och professionella ett stort ansvar för att se till att barns behov 

bekräftas och tas i beaktande. 

Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt och dataanalysmetoden som tillämpas är en 

innehållsanalys. Examensarbetets innehåll lyfter fram barns upplevelser, delaktighet samt 

den sociala omgivningens betydelse för barn med typ 1 diabetes. Syftet med detta 

examensarbete är att bidra med kunskap och öka delaktighet hos barn med diabetes. Förr i 

tiden betraktades diabetes som ett handikapp och det begränsade barns möjlighet till 

delaktighet (Karvonen, Pitkäniemi, & Tuomilehto, 1999, s. 1066-1067) (Harjustalo, Sjöberg, 

& Tuomilehto, 2008, s. 1777-1782). I dagens läge utgör diabetes inte längre ett hinder, men 

det finns däremot för lite kunskap om hur den sociala omgivningen ska förhålla sig till 

sjukdomen (Karvonen et. al. 1999, s. 1066-1067) (Harjustalo et. al. 2008, s. 1777-1782). 

Detta examensarbete ska därmed bidra med kunskap och öka delaktighet hos barn med 

diabetes. Nedan framgår frågeställningarna för detta examensarbete. 

• Hur stöda barn att bemästra vardagen med diabetes? 

• Hur stöda delaktigheten hos barn med diabetes? 

Målet med detta examensarbete är att utveckla ett hjälpmedel vars uppgift är att stöda och 

möjliggöra att barn kan bemästra vardagen med diabetes. Slutprodukten fungerar som ett 

hjälpmedel för vuxna som behöver handledning för att förklara för barn vad diabetes innebär. 

Slutprodukten riktar sig till alla vuxna som kommer i kontakt med barn. Barns förståelse ska 

fördjupas genom att inspirera dem med en saga som definierar diabetes hos barn. För barn 

bidrar hjälpmedlet med stöd för att förstå innehållet och förståelse bidrar i sin tur med 

meningsfullhet. Hjälpmedlet stimulerar även barns språkliga utveckling och ökar 

begreppsbildningen. 
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Skribenterna har medvetet valt att behandla typ 1 diabetes då det är den vanligaste typen av 

diabetes hos barn 0–5 år. Skribenterna använder sig av både begreppet typ 1 diabetes och 

diabetes, men avser med båda begreppen typ 1 diabetes. 

Nedan redogörs för sådan information som är viktig för förståelsen av arbetet. Skribenterna 

lyfter fram vad diabetes innebär, med fokus på typ 1 diabetes. Skribenterna har valt att 

behandla typ 1 diabetes hos barn eftersom det är den vanligaste typen av diabetes hos barn i 

åldern 0–5 år. Skribenterna lyfter även fram vad som händer i kroppen då sjukdomen uppstår 

och hur behandlingen av diabetes ser ut i dagens läge. Utvecklingen av diabetes framgår 

även, likaså den ökade incidensen i Finland. Utöver detta framgår även begrepp i anslutning 

till sjukdomen samt hur ett jämnt blodsocker skall upprätthållas. Ett jämnt blodsocker är det 

centrala målet med diabetesbehandlingen och det uppnås då barn lär sig förstå hur mat, 

insulin och motion samspelar med varandra. Skribenterna redogör för handledning som 

bland annat innefattar professionella förhållningssätt, attityder och värderingar gentemot 

barn med diabetes. Handledningen lyfter även fram betydelsen av interaktion med andra 

barn för barn med diabetes. Skribenterna uppmärksammar avslutningsvis lagar och andra 

styrdokument som tangerar barn. 

1.1 Bakgrund 

I Finland finns det 50 000 barn med typ 1 diabetes.  I Finland är det mera vanligt för barn att 

insjukna i diabetes än i andra länder, incidensen är högst i Finland. Varje år insjuknar cirka 

500 barn under 15 år och 1500 unga över 15 med diabetes (Diabetesliitto, 2019). Förr i tiden 

var professionella okunniga inom området på grund av brist på diagnostik samt behandling 

eftersom diabetes var sällsynt. Finland har idag den högsta incidensen av typ 1 diabetes i 

hela världen, därav bedrivs det omfattande forskning kring sjukdomen i Finland. Målet inom 

forskningen är att en dag kunna förebygga och bota sjukdomen. Nya behandlingsmetoder 

och mediciner tas fram för att underlätta livet för diabetiker och justera nivån på blodsockret. 

Forskningen är ett långsiktigt och tidskrävande arbete, men kunskapen och kompetensen 

ökar med tiden inom alla forskningsgrenar. (Diabetesliitto, 2019) 
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I början av 1950-talet ökade incidensen av typ 1 diabetes kraftigt i Finland. Mellan år 1987–

1992 framgick inte några tydliga ökningar eller trender gällande diabetes, men ökningen 

startade igen efter år 1992. Barn mellan 1–4 år hade en ökning på 4,2%. Åldern 5–9 år var 

ökningen 2,5%- och i åldern 10–14 år var ökningen 1,3% per år. Barn under 5 år hade den 

största risken att insjukna i diabetes. Ökningen av diabetes misstänktes bero på förändringar 

i miljön. På 1990-talet ökade forskning kring diabetes på grund av att Finland hade och även 

har högst incidens av typ 1 diabetes i världen. (Karvonen 1999, s. 1066-1067) 

Harjustalo et al. (2008, s. 1777-1782) betonar med sin undersökning år 1980–2005 att det 

fanns 10 737 barn med typ 1 diabetes i Finland innan 15 års åldern. Typ 1 diabetes hos barn 

var en dödlig sjukdom innan insulinbehandlingen uppfanns. Insulinbehandlingen 

möjliggjorde att dödligheten hos barn med diabetes minskade i Finland och har skapat 

förutsättningar för barn med diabetes att bemästra vardagen samt bidragit med ökad 

delaktighet. Insulinbehandlingen har även gjort det möjligt för barn med diabetes att delta i 

verksamhet i samma utsträckning som andra barn. 

1.2 Behandling av diabetes 

Vid diabetes angriper kroppen immunsystemet och de insulinproducerande cellerna i 

bukspottskörteln. Detta innebär på lång sikt insulinbrist. Insulin är ett hormon som utsöndras 

som svar från kroppen då det förekommer förhöjda nivåer av socker i blodomloppet. Alla 

människor har en liten mängd insulin i blodet som håller sockerämnesomsättningen i balans. 

Professionella kan i dagens läge inte klargöra orsaken till att immunsystemet angriper sig 

själv och förstör cellerna. (Diabetesliitto, 2009, s. 11) Typ 1 diabetes är en sjukdom som kan 

utvecklas dels på grund av en genetisk känslighet och dels av utlösande och påskyndande 

faktorer i individens sociala miljö, men vad som ligger bakom själva sjukdomsprocessen är 

än idag oklar. (Hallström & Lindberg, 2009, s. 27-28)  

Det finns olika faktorer som bidrar till att insulinproduktionen ökar kraftigt i kroppen och 

orsakar skada i bukspottkörtelns celler. Följande faktorer har inverkan; virusinfektioner, i 

synnerhet enterovirus och vissa matvanor, stora portioner mat och snabb tillväxt. Stress är 

även en faktor som påverkar insulinet i kroppen och kan utlösa symtom på sjukdomen. 

(Ilanne-Parikka, 2011, s. 332) Illanne-Parikka menar enligt (Saraheimo, 2011, s. 9) att 

vården av diabetes är omfattande, personcentrerad och individuell. Fokus i 

diabetesbehandlingen är att en diabetiker ska lära sig grunderna om diabetes och olika 
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hanteringsmetoder för att egenvården ska lyckas. Professionellas roll är att bidra med 

kunskap om sjukdomen samt att följa med att vården fungerar för individen.  

Långverkande insulin, även kallad basinsulin, tar hand om sockernivån under hela dygnet. 

Olika typer av långverkande insulin har olika verkningstider mellan 12–24 timmar. 

Snabbverkande insulin eller måltidsinsulin tas i samband med måltider. Att räkna 

kolhydrater i maten och mäta blodsockret innan måltider påverkar insulinmängden som ska 

administreras. (Diabetesliitto, 2019) Hälsosam mat är en av de viktigaste komponenterna i 

behandlingen för alla individer med diabetes, inte minst för barn. Råden som ges om kosten 

är individuellt anpassade och syftar, precis som den medicinska behandlingen, till att 

undvika kraftiga blodsockersvängningar samt följdsjukdomar. Kostbehandlingen möjliggör 

en normal tillväxt hos barn, uppmuntrar till sunda matvanor, uppnår och upprätthåller 

åldersadekvat BMI (Body Mass Index) samt lär såväl barn som vårdnadshavare att balansera 

kosten mot insulinet. Ett sätt att se på diagnosen diabetes är att betrakta det som en möjlighet 

för hela familjen att uppnå sundare matvanor. Kosten är som redan nämnts en viktig 

komponent i diabetesbehandlingen, men kostrekommendationerna för barn med diabetes är 

i grund och botten samma kostråd som friska barn och vuxna också bör följa. 

Rekommendationerna uppmanar barn med diabetes att äta regelbundet, gärna med hela 

familjen samlad. För att upprätthålla ett jämnt blodsocker under dagen bör barn med diabetes 

lära sig att förstå hur mat, insulin och motion samspelar med varandra. (Skafjeld, 2002, s. 

59-60) (Hallström & Lindberg, 2009, s. 269) 

Ilanne-Parikka et.al. menar enligt (Saha & Härmä-Rodriguez, 2009, s. 354-355) att fysisk 

aktivitet är att rekommendera för alla barn oavsett hälsotillstånd, men det är extra viktigt för 

barn med diabetes. Det finns nämligen en mängd positiva effekter med att röra på sig och 

vara aktiv. Barn som har diabetes och som motionerar regelbundet får oftast ett jämnare 

blodsocker och det ger i sin tur en positiv påverkan på blodfetter samt blodtrycket. Fysisk 

aktivitet är en av de viktigaste komponenterna i behandlingen av diabetes och för små barn 

räknas lek som fysisk aktivitet och det rekommenderas att barn rör på sig åtminstone en 

timme per dag.  
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Barn rör på sig då de känner för det, bland annat då vännerna gör det i form av lekar. Barns 

fysiska aktivitet är oftast oförutsägbar, därav är det viktigt att vuxna följer med hur barnet 

mår under aktiviteten och anpassar insulinmängden utgående från barnets behov. Utöver att 

vårdnadshavarna tillsammans med barnet ska hålla koll på och justera insulinmängden under 

aktivitetens gång, är det även viktigt att förse barnet med mångsidig och bra mat då hen rört 

på sig. Barn ska få vara fysiskt aktiva precis så mycket som de själva vill. Vuxna i barns 

omgivning ska inte sätta gränser för barns möjligheter att vara delaktiga, sjukdomen i sig 

begränsar inte barns förmåga att vara aktiva, därav ska vuxna inte göra det heller. 

(Diabetesförbundet, 2012, s. 12) (Diabetesförbundet, 2016, s. 41-43) 

1.3 Handledning 

Inom hälso- och sjukvården är behandlingen av diabetes hos barn förlagd till barnmedicinska 

enheter inom den specialiserade sjukvården och diabetesvården är i grund och botten ett 

lagarbete. Handledningen riktar sig främst till vårdnadshavarna då det handlar om barn 0–5 

år, men barn deltar enligt sin egna mognadsnivå i egenvården. Handledningen för barn sker 

genom lek då barns personliga utveckling utgör grunden för inlärningen. 

(Diabetesförbundet, 2016, s. 47-48) 

Då barn diagnostiseras med diabetes ställs familjen inför en rad frågor och utmaningar. Ingen 

förväntar sig att familjen ska bemästra den nya vardagen i en handvändning. Familjen får 

grundlig information samt råd om behandlingen av personalen på diabetesmottagningen. Då 

tiden går och familjen blir skickligare på att bemästra vardagen med diagnosen, får de även 

ett större ansvar då det kommer till att fatta beslut om behandlingen. Ansvaret flyttar alltså 

från diabetesmottagningen till hemmet. I takt med att barn med diabetes blir äldre förändras 

också vårdnadshavarnas roll. Barn lär sig att själva ta hand om egenvården och fatta beslut 

och därmed bemästra vardagen med diabetes. Då barn växer, utvecklas och lär sig bemästra 

vardagen med diabetes får vårdnadshavarna och andra vuxna en mera vägledande och 

stödjande roll. Det som dock är essentiellt att komma ihåg är att vårdnadshavarna alltid bär 

det primära ansvaret för behandlingen av barns diabetes, detta oavsett barns ålder. 

Vårdnadshavarna har skyldighet att sköta om barn och bidra med god omsorg. 

(Diabetesförbundet, 2016, s. 47) 
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För barn med diabetes finns det ett stort behov att identifiera sig med jämnåriga. 

Interaktionen med andra barn är viktig för barn med diabetes och att få en bekräftelse på att 

sjukdomen inte utgör ett hinder. Via interaktion blir det möjligt att utveckla praktiska 

färdigheter hos barn som är delaktiga i den nya vardagen. Kreativa metoder såsom teckning 

eller sagor kan utnyttjas för att främja barns möjligheter att uttrycka sina upplevelser av 

sjukdomen. (Skafjeld, 2002, s. 192-193) 

Ett professionellt förhållningssätt innefattar att professionella utvecklar attityder och 

värderingar som gör att andra handlingar och hållningar känns belönande. Barn utvecklar 

sin självbild ständigt i samspel med andra barn, vilket förutsätter att professionella bemöter 

barn med respekt och som en medmänniska. Barn är i behov av omsorg för att utvecklas och 

fungera självständigt, därav är professionellas förmåga till respekt viktig. (Holm, 2009, s. 

51-53) 

Kristoffersen et al. (2005, s. 138-139) betonar att professionellas förmåga att reflektera har 

stor betydelse för omvårdnadsarbetet och kontakten med barnet samt familjen. 

Professionella bör ha ett helhetsperspektiv samt besitta ett etiskt förhållningssätt. Vid 

omsorg av barn bör professionella sträva till att bibehålla barnets självbestämmanderätt, 

integritet och värdighet. För att barn ska kunna uppleva välbefinnande bör professionella 

stöda samt motivera barn att upprätthålla intressen som tillfredsställer barnet. Professionella 

ska ta i beaktande barns styrkor och svagheter för att kunna uppnå barns behov. 

Kristoffersen et al. (2005, s. 139-140) påvisar att professionella bör vara noggranna med 

bemötandet och handledningen av familjen då de finns många olika perspektiv gällande 

omsorgen av diabetes. Professionella ska tillsammans med barnet och familjen hitta en 

balans i omsorgen. En professionell utgångspunkt gentemot familjens egna upplevelser bör 

även ingå i omsorgen. 

För barn som insjuknar i en allvarlig sjukdom är det viktigt att de instanser som barn kommer 

i kontakt med i vardagen har en plan och en strategi för bemötandet av barnet. Då ett barn 

insjuknar i diabetes är det viktigt att professionella följer en gemensam handlingsplan som 

innefattar bemötandet av barnet. Professionella bör förklara kort om sjukdomen samt 

integrera barn genom öppna diskussioner. Syftet med öppna diskussioner är att normalisera 

situationen och uppmuntra till att uttrycka känslor och tankar, positiva som negativa. 

Tillvägagångssättet ska grundligt framgå i handlingsplanen och den ska innefatta 

bemötandet av barnet då hen återvänder till vardagen.  Handlingsplanens syfte är att 
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återförena barnet med vardagen på ett mjukt och ångestreducerande sätt. (Raundalen & 

Schultz, 2007, s. 81-82) 

1.4 Styrdokument 

FN konventionen i Finland omfattar de mänskliga rättigheterna för barn, ungdomar, vuxna 

och seniorer, det vill säga alla människor oavsett ålder. FN:s konvention om barns rättigheter 

gäller däremot endast barn, alltså alla individer under 18 år. Syftet med FN konvention om 

barns rättigheter är att trygga särskilda behov och intressen hos barn. Konventionen har gällt 

som lag i Finland sedan år 1991. (Förenta nationernas generalförsamling, 2019) 

Socialvårdslagen (2014/1301) påvisar att alla socialvårdsåtgärder som gäller barn i första 

hand ska beakta barns intresse. Barns intresse innefattar en balanserad utveckling och 

välfärd, möjligheten att få förståelse och omsorg enligt ålder och utvecklingsnivå, en trygg 

uppväxtmiljö och såväl fysisk som psykisk integritet, självständighetsprocess samt växandet 

till att känna ansvar (§5). 

Barns rättigheter är i allra högsta grad vuxnas skyldigheter. Med det menas att samtliga 

beslut och åtgärder som berör barn ska granskas av myndigheterna, som hädanefter bedömer 

vad följderna blir för barnet. Strävan är alltid att uppnå barnets bästa samt att låta barns 

åsikter bli hörda (Förenta nationernas generalförsamling, 2019). Hälso- och sjukvårdslagen 

(2010/1326) påvisar att barnets och familjens behov av särskilt stöd ska tas i beaktande i ett 

tidigt skede. Barnet och familjen ska vid behov hänvisas till undersökningar eller vård (§15). 

Det är viktigt att ge utrymme för barn att uttrycka sina åsikter och tankar kring 

diabetesbehandlingen, då det trots allt är barnet som känner sig själv bäst. Det primära 

ansvaret för barnets vård och fostran bär vårdnadshavare till barnet, men skulle det uppstå 

en situation där de inte är kapabla till att ta hand om barnet så ska staten garantera att barnet 

får den vård hen behöver. (Förenta nationernas generalförsamling, 2019) 

Konventionen om barnets rättigheter kan summeras i tre olika teman: tillräcklig andel av 

samhällets resurser (provision), rätt till särskilt skydd och speciell omvårdnad (protection) 

samt rätten att med beaktande av ålder och mognadsnivå delta i beslutsfattande som berör 

dem själva (participation). FN:s kommitté för barnets rättigheter har även utsett fyra 

skyldigheter i barnkonventionen till allmänna principer, vilka ska beaktas i tolkningen av 

samtliga avtalspunkter. De allmänna principerna är följande: icke-diskriminering, 

prioritering av barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt 

att höras. (Förenta nationernas generalförsamling, 2019) 
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Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik är värdegrunden en del av FN:s 

konvention om barns rättigheter och lagen om småbarnspedagogik. Barns bästa kommer i 

första hand och barns rätt att må bra, få omvårdnad och skydd samt att barns åsikter ska 

beaktas. Alla barn ska behandlas jämlikt och likvärdigt och barn får inte diskrimineras. 

Småbarnspedagogiken bygger på mänskliga rättigheter, respekt för livet och människolivets 

okränkbarhet samt hållbar livsstil. Småbarnspedagogiken ska skydda och främja barns rätt 

till trygg barndom. Förståelsen för barndomens egenvärde ska uppkomma i 

småbarnspedagogiken. Barn ska ha rätt till att uttrycka sig genom tankar och åsikter. Barn 

ska bli förstådda utgående från barns förutsättningar och kommunikationen ska ske enligt 

barns nivå. Barn har rätt att utvecklas genom lek samt glädjas över lärande och bilda en 

uppfattning om sig själva och sin identitet. Social gemenskap och möjligheten att vara en 

del av en grupp, hör till barns rättigheter. (Utbildningsstyrelsen, 2018, s. 20-22) Lag om 

småbarnspedagogik (2018/540) påvisar att småbarnspedagogiken består av fostran, 

undervisning och vård av barn samt hur pedagogiken betonas i verksamheten (§2). Vid 

planering, anordnande och tillhandahållande samt beslutsfattande om småbarnspedagogik, 

ska man i första hand se till barnets bästa (§4). 

Ovan har skribenterna redogjort för bakgrunden av diabetes, behandlingen av diabetes samt 

handledning i sin korthet. Skribenterna har utöver det här lyft fram styrdokument som bidrar 

med förståelse av barns rättigheter och lagarnas betydelse. Till näst kommer skribenterna att 

lyfta fram teoridelen som behandlar barns vardag med diabetes, barn syn på diabetes, barns 

rädslor samt den sociala omgivningens betydelse. 

2 Barns vardag med diabetes 

I detta kapitel lyfter skribenterna fram den stora omställningen som sker då barn insjuknar i 

diabetes. Omställningen kan innefatta överväldigande känslor såsom rädsla och förvirring. 

Skribenterna betonar barns förståelse och uppfattning av diabetes samt bemötandet av barn. 

Barn har rätt att delta och påverka enligt den egna mognadsnivån. Skribenterna redogör för 

barns rädslor av diabetesbehandlingen och anpassningen till den nya vardagen. Skribenterna 

lyfter även fram hur barnanpassade metoder vid diabetes kan användas för att bidra till 

kunskap och öka barns delaktighet. 
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2.1 Barns syn på diabetes 

Diabetesdiagnosen medför förändring för barn och de upplever det som främmande och 

stundvis överväldigande (Hämäläinen&Normet& Ruuskanen, 2018, s. 10). Baston (2008, s. 

24) poängterar vikten av att stöda barn i beslutsfattande och ge dem möjlighet till att bli 

involverande i sin egna påbörjade vård. Barns åsikter är viktiga då de insjuknat i diabetes 

och de bör uppmuntras till att uttrycka känslor och åsikter. Det hjälper barn att få ett 

perspektiv av vården. Baston (2008, s. 25) påvisar att barn som får möjligheten att vara 

delaktiga redan i ett tidigt skede av sjukdomen har möjligheten att snabbare acceptera 

situationen, medan barns behov och önskemål om medicineringsrutiner tas i beaktande. Barn 

utsätts för många nya situationer då de insjuknat i diabetes, vilket påverkar barns tillit och 

tro om att allt kommer att bli bra. Ju yngre barn desto mera protest sker det i början av 

insjuknandet (Hämäläinen et. al. 2018, s. 10). Moreira och Dupas (2005) beskriver barnets 

rädslor för sjukdomen. Barn upplever känslor av förvirring, rädsla samt ångest över att 

acceptera att de kommer att leva resten av livet med en sjukdom. Barn går igenom flera olika 

stadier av känslor under sjukdomsprocessen innan barnet hittar balans i vardagen. 

Barn har inte förmågan att se situationen ur ett helhetsperspektiv som vuxna, utan lever stund 

för stund, dag för dag med sjukdomen. En trygg vuxen är grunden till en god förståelse om 

sjukdomen för barn. Barn följer noga vuxnas agerande i den nya situationen och kommer 

småningom att följa den trygga vuxnas fotspår till bemästring i den nya vardagen. Barn är 

lyhörda och därmed är det viktigt att vuxna i barns omgivning agerar lugnt och sansat. 

(Hämäläinen et. al. 2018, s. 10) 

Den nya vardagen med diagnosen medför utmaningar som t.ex. att barn ska våga sticka 

insulin självständigt. Det är viktigt att vuxna i barns omgivning framgår med gott exempel, 

för att barn ska våga ta steget att lära sig bemästra vardagen självständigt. Diagnosen 

diabetes medför ofta tankar om att livet är förstört och barn har ofta egna uppfattningar om 

varför de insjuknade. Barn kan uppleva att de straffas på grund av någon förbjuden tanke 

eller gärning. Barn berättar inte öppet om dessa tankar förutsatt att de inte påverkar vardagen. 

Som vuxen är det viktigt att förklara basfakta om diabetes och att det inte går att påverka. 

Barn bör vara delaktiga från första början i behandlingen av sjukdomen för bästa möjliga 

resultat både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att upprätthålla en öppen dialog med barn. 

(Hämäläinen et. al. 2018, s. 10) 
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På sjukhuset är barn oftast duktiga och vänjer sig snabbt med rutinerna på sjukhuset. 

Problemen uppstår i de flesta fall först då barn kommer hem efter sjukhusvistelsen på 

sjukhuset. En trygg och bekant omgivning ger barn möjlighet att uttrycka sina känslor och 

det är först då barn förstår att sjukdomen är bestående. Praktiska rutiner i barnets vardag 

upplevs som överväldigande då barnet insjuknat i diabetes. Att bli avbruten i en lek på grund 

av att vara tvungen att mäta blodsockret är för barn en stor besvikelse. Det som vuxna anser 

som dåligt beteende kan långt påverkas av barns besvikelse på grund av sjukdomen. 

(Hämäläinen et. al. 2018, s. 13-14) 

Barn är nyfikna och utforskar gärna sin omgivning dagligen och det är viktigt att ge dem 

möjligheten att göra det trots sjukdomen. Barn tar längre tid och vill gärna försöka själva, 

vilket vuxna ska ge barnet möjligheten till. Ju mer barn får öva och testa sig fram desto bättre 

blir barnet på att bemästra vardagen med sjukdomen. Barns försök och framgång bidrar till 

ökat intresse att sköta om sig själva, vilket i sin tur bidrar till att självhantering av diabetes 

blir en normal del av vardagen. (Hämäläinen et. al. 2018, s 13-14) 

Äldre barn (4–6 år) upplever ofta känslor av saknad till den tidigare vardagen innan 

diagnosen. Barn reflekterar mycket kring vad hen klarade av att göra före diagnosen. Barn 

upplever ofta ångest av schemalagda rutiner kring medicinering, som enligt barn upplevs 

som distraherande och negativt. Det är viktigt att som vuxen i ett tidigt skede påminna och 

uppmuntra barnet, då det ger upphov till att barn lär sig bemästra vardagen med diabetes. 

(Hämäläinen et. al. 2018, s. 13–14) 

Känslan av gemenskap och relationer med andra barn är viktig för en trygg barndom. Barn 

med diabetes upplever ofta oro över hur andra barn kommer att förhålla sig till sjukdomen 

och huruvida de kommer att acceptera barnet. (Hämäläinen et. al. 2018, s. 13–14) Moreira 

och Dupas (2005) påvisar att barn är livrädda att isoleras från sin omgivning, vilket ofta är 

orsaken till att de inte berättar om sin sjukdom. Oftast reagerar andra barn positivt förutsatt 

att de får kunskap om diabetes och vad det innefattar. Barn med diabetes behöver vuxnas 

stöd för att våga tala öppet om sjukdomen och genom det vågar även andra barn fråga om 

sjukdomen (Hämäläinen et. al. 2018, s. 13–14). 
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Tabell 1 Barnsyn och barns syn 

 

(Davidsson & Juslin, 2016, s. 9-11) 

 

2.2 Barns rädsla för diabetes 

Somliga barn har inte förmågan att uttrycka sig verbalt utan gör det genom till exempel skrik 

och gråt. Ifall barnet sedan tidigare har sämre upplevelser vid liknande situationer kan det 

påverka barnets framtid samt göra anpassningen svårare. Bemötandet spelar en stor roll för 

barn som insjuknat i diabetes. Barn som upplever ett gott bemötande och stöd av 

omgivningen har bättre förutsättningar att anpassa sig till den nya vardagen. (Hallström & 

Lindberg, 2009, s. 114-115)  

Barns rädsla och smärta är individuell och kan lindras endast då vårdnadshavare tillsammans 

med barnet för en öppen dialog om hur barnet känner. Med en öppen dialog menas i detta 

fall att barnet utgående från den egna mognadsnivån får uttrycka sig t.ex. via lek.  En lugn 

plats och omgivning är några faktorer som kan underlätta rädslan hos barn. För små barn 

kan intressanta leksaker, kreativa berättelser, filmer eller avslappning bidra med ett lugn för 

barn.  Det kan ta en god stund för barn att vänja sig vid den nya vardagen, men det är viktigt 

att barnet i sin egen takt får anpassa sig. (Ludvigsen, 2016, s. 20-21) 

(Gelder, 2014, s. 33) menar att barn har lägre smärttröskel än vuxna. Professionella anser att 

det är viktigt att prata med barn om smärta eftersom vissa barn inte vill medge att de upplever 

smärta. Barns beteende vid stress associeras ofta med professionellas och vårdnadshavarnas 

beteende vid olika vårdåtgärder. I längden påverkar detta barns förmåga att hantera stress 

t.ex. under administrering av läkemedel, som kan upplevas som smärtsamt för barn.  
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Illanne-Parikka anser enligt (Saha & Härmä-Rodriguez, 2011, s. 350) att barn i 4–5 års 

åldern kan till exempel hjälpa till att mäta blodsockret. Barn kan sätta mätningsstickan i 

mätaren, välja finger och trycka igång sticket. Genom att lära barn att aktivt utföra dessa 

handlingar, bidrar det till att barn upplever delaktighet och meningsfullhet. Utseendet på 

blodsockermätaren, insulinpennan och insulinsprutan kan variera och det kan stöda och 

motivera barns att delta i behandlingen.  

3 Den sociala omgivningens betydelse 

I detta kapitel redogör skribenterna för den sociala omgivningens betydelse för barn som 

insjuknat i diabetes. Den sociala omgivningen omfattar: familj, släkt, vänner, jämnåriga och 

andra vuxna som barn kommer i kontakt med i vardagen. Skribenterna uppmärksammar 

barns viktigaste resurspersoner; vårdnadshavare och syskon samt barnets vänner. 

Sjukdomsbeskedet innebär inte bara en förändring och en ny vardag för barnet som 

insjuknat, utan även för barnets sociala omgivning. Skribenterna betonar vikten av vård och 

behandling vid diabetes och de höga krav som ställs på vårdnadshavare, professionella och 

andra i barnets omgivning. En social omgivning som känner till basfakta om diabetes och 

diabetesbehandlingen, främjar även att barn som har diagnosen upplever trygghet och 

välmående. 

3.1 Vårdnadshavarnas roll 

Vårdnadshavare till barn som insjuknat i diabetes i tidig ålder, har en viktig uppgift då det 

kommer till att stödja barnets nya livssituation och den kris som hen drabbats av. Då det 

kommer till barn och kriser, slits vårdnadshavarna mellan två delvis motstridande uppgifter. 

Den första och även viktigaste uppgiften är att vara uppmärksam, stödjande och 

trygghetsskapande. Den andra uppgiften är att hjälpa barnet att ta sig vidare i livet, ta det 

första stegen, det vill säga uppmuntra barnet till bemästring och självständighet. Barnet 

kommer inte alltid ha någon att förlita sig på, hen måste utvecklas till att bli mer och mer 

självständig och självgående. Vårdnadshavarna har som uppgift att förse barnet med god 

omsorg men även skapa utmaningar för barnet under och efter kriser, detta är tydligt i det 

pedagogiska sammanhanget. Det är även viktigt att komma ihåg att en kris för ett barn ofta 

utvecklas till en familjekris som kräver stöd både för barnet som drabbats för krisen, men 

även för resterande familjemedlemmar som påverkats. (Raundalen & Schultz, 2007, s. 41)  
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Rankin et. al. (2014, s. 588) menar att föräldrar till barn som insjuknat i diabetes har uttryckt 

ett ökat behov av emotionellt stöd, men även ett ökat behov av praktiska råd för att hjälpa 

dem att anpassa sig till samt integrera den nya regimen till barnet och den nya vardagen. 

Vetskapen om att ens barn har en kronisk sjukdom är ingalunda ett lätt besked att ta in och 

acceptera. För vårdnadshavarna är det ofta svårt att förstå att ens eget barn insjuknat, de 

uppfattar vad som skett men det är svårt för dem att acceptera det och många känslor kan 

uppstå. Vårdnadshavarna kan uppleva känslor som ångest, sorg och besvikelse då sjukdomen 

bekräftats. De flesta vårdnadshavare önskar att de hade insjuknat istället för deras barn eller 

att de skulle kunna befria barnet från sjukdomen. Det är viktigt att vårdnadshavarna från 

första början funderar på de praktiska frågorna. Till de praktiska frågorna innefattar vem 

som ska sköta barnet den första tiden efter insjuknandet, hur vårdnadshavarnas arbete 

påverkas, hur daghem och skola ska skötas samt hur vårdnadshavarna ska berätta nyheten 

för den sociala omgivningen. Det är viktigt att vårdnadshavarna tar sjukdomsbeskedet med 

ro, på så vis blir det lättare för barnet att anpassa sig till den nya vardagen med sjukdomen. 

Det är däremot betydelsefullt att vårdnadshavarna vågar visa sig svaga för barnet, då det ger 

barnet mod att uttrycka sina känslor såsom ilska, sorg och oro. (Diabetesförbundet, 2016, s. 

5-7) 

Illanne-Parikka menar enligt (Saha & Härmä-Rodriguez & Marttila, 2009, s. 332–333) att 

första tiden då barnet insjuknat i diabetes behöver hen extra mycket stöd och handledning 

från vårdnadshavarna. Vårdnadshavarnas vardag, precis som barnets, tar sig en helt ny 

vändning och en ny vardag med utmaningar drar igång. Den första tiden då barnet insjuknat 

är det vanligt att vårdnadshavarna förhandlar med sina arbetsgivare och anpassar arbetet 

enligt barnets behov. Då barnet insjuknat behöver hen mycket stöd i vardagen både hemma, 

på daghemmet och i skolan. Barnet är den första tiden i stort behov av vårdnadshavarna för 

att vardagen ska kunna flyta på tryggt och smidigt. Vårdnadshavarna till ett barn som 

insjuknat i diabetes blir ofta utmattade i något skede, detta på grund av att sjukdomen kräver 

mycket från vårdnadshavarna då det rör sig om ett barn som insjuknat. Vårdnadshavarna 

förväntas hålla koll på barnets blodsocker på natten likväl som på dagen, vilket kan bli 

väldigt tungt i längden.  

Rankin (2014, s. 586) påvisar att föräldrar upplever utmattning då deras barn har fått 

diagnosen diabetes för att de stiger upp mitt i natten och kollar barnets blodsocker därmed 

rubbas deras egna sömnrutiner, men även för att det är svårt för dem att slappna av på natten 

på grund av att de oroar sig över barnets välmående dygnet runt. Det är därmed viktigt att 

även vårdnadshavarna till ett barn som insjuknat i diabetes får uttrycka sina känslor och 
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tankar samt får möjligheten till stöd av vårdplatsen. Det är ingen skam att vårdnadshavare 

till barn med diabetes delar på ansvaret för egenvården och vardagssysslorna sinsemellan 

eller tar till utomstående hjälp. (Diabetesförbundet, 2016, s. 7-8) 

3.2 Syskonens roll 

Diabetes är en sjukdom som inte bara påverkar barnet som insjuknat utan också barnets 

sociala omgivning bland annat syskonen. Det kan vara svårt för syskonen till ett barn som 

insjuknat i diabetes att anpassa sig till den nya vardagen och de utmaningar som sjukdomen 

för med sig. En av de största utmaningarna för syskonen är att förstå varför vårdnadshavarna 

riktar extra mycket uppmärksamhet till syskonet som fått diagnosen diabetes. Adams & 

Peveler & Stein & Dunger (1991, s. 855–859) menar att syskonen förutom att känna 

avundsjuka över den uppmärksamhet som barnet får från vårdnadshavarna även kan känna 

frustration gentemot barnet för att hens sjukdom påverkat familjens vardag genom 

exempelvis förändrade matvanor. Däremot upplever barnet som insjuknat i diabetes ofta 

orättvisa och avundsjuka gentemot syskonen för att de inte har insjuknat. 

(Diabetesförbundet, 2016, s. 8-10) 

Inom familjen är det viktigt att föra en öppen dialog om barnets nya tillstånd och om hur 

syskonen kan hjälpa till och stöda barnets och familjens vardag. Familjer till barn som 

insjuknat i diabetes har utsatts för en omtumlande upplevelse och det är viktigt att komma 

ihåg syskonen roll i det hela. Syskonen till ett barn som insjuknat får inte glömmas bort trots 

att familjen står inför en utmaning att anpassa sig till den nya vardagen. Då barnet insjuknar 

i diabetes upplever syskonen ofta rädsla, oro, skuld och sorg och de är i stort behov av att få 

en förklaring på vad som skett och hur situationen kommer att påverka vardagen 

(Diabetesförbundet, 2016, s. 7-8). Illanne-Parikka menar enligt (Saha et. al. 2009, s. 333) att 

syskons närvaro betyder mycket för det barn som insjuknat i diabetes, detta för att barnet ska 

känna sig bekvämt och tryggt i den nya vardagen och den nya livssituationen. Den första 

tiden då barnet insjuknat kräver mycket från vårdnadshavarna, men det är oerhört viktigt att 

vårdnadshavarna även reserverar tid för syskonen och uppmärksammar deras individuella 

behov. (Töyry, 2007, s. 57-60) 
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3.3 Vännernas roll 

Rankin et. al. (2018, s. 870) påvisar att barn med diabetes får mest stöd av vårdnadshavarna, 

men även vännerna bidrar till att normalisera sjukdomen. Barn vill vara som alla andra, de 

vill inte avvika från mängden. Sjukdomen diabetes förändrar barnets vardag och kräver 

anpassning, därmed avviker barnet från mängden i det avseendet. Barnet som insjuknat, 

särskilt de yngre, oroar sig ofta för vad vännerna ska tycka. (Diabetesförbundet, 2016, s. 6). 

I en kvalitativ studie om barns erfarenheter av stöd vid diabetes från vänner, visade det sig 

att de flesta barnen hade blivit behandlade respektlöst på grund av okunskap om sjukdomen 

bland vännerna och andra jämnåriga (Rankin et. al. 2018, s. 870). Det är väsentligt att vuxna 

i barnets omgivning ser till att sjukdomen inte påverkar barnets möjligheter att upprätthålla 

sina vänskaper. Detta kan ske genom att informera barnets vänner och jämnåriga om hur 

situationer ser ut och helt enkelt förklara vad sjukdomen innebär i praktiken. Det är även 

viktigt att lyfta fram att barnet som insjuknat fortfarande är samma person som hen var innan 

och att sjukdomen inte begränsar barnets möjligheter att vara med och leka, äta och finnas 

till med vännerna (Diabetesförbundet, 2012, s. 12). Kosten är en stor del av 

diabetesbehandlingen och är därmed en faktor som barnet tillsammans med vårdnadshavarna 

kan påverka. Barnet vill som redan nämnt inte avvika från mängden, varför det är viktigt att 

planera barnets måltider enligt vanliga mat rutiner. Detta förhindrar att barnet med diabetes 

känner sig utanför och det ökar också gemenskapen. För barnet med sjukdomen är det bra 

om vännerna känner till hens situation och kan agera ifall något skulle inträffa till exempel 

springa efter en vuxen. (Diabetesförbundet, 2016, s. 25-26) 

4 Metod 

I metodkapitlet kommer skribenterna att lyfta fram sökhistoriken, metodbeskrivningen, 

arbetsprocessen samt den etiska diskussionen. Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt 

och data som utnyttjats är litteratur, nätpublikationer samt vetenskapliga artiklar. 

Dataanalysmetoden som skribenterna tillämpar i den allmänna litteraturöversikten är en 

innehållsanalys. 
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4.1 Sökhistorik 

Databaser är den största källan för att hitta litteratur till forskningar av olika slag i dagens 

läge, databaser är litteratursamlingar lagrade i ett elektroniskt format (Patel & Davidson, 

2011, s. 42) (Coughlan, Cronin, & Ryan, 2013, s. 53.). Skribenterna har huvudsakligen 

använt sig av databaser för att söka efter relevant litteratur, men de har även utnyttjat sig av 

nätpublikationer och annan relevant litteratur. Skribenterna har använt sig av följande 

databaser: CINAHL with Full Text, MEDLINE (EBSCO), EBSCO Academic search elite 

samt Google scholar. 

Skribenterna har använt sig av följande engelska sökord i olika kombinationer; ”diabetes 

type 1” AND ”parents” AND ”illness OR disease” AND ”friendship” AND ”participation 

OR engagement OR involvement” AND ”siblings” AND ”decision making” AND ”health 

care” AND ”living with type 1 diabetes” AND ”children experience” AND ”told by 

children” AND ”hospitalized” AND “children” AND “insulin pumps” AND “injection 

technique” AND “childhood” AND “finnish” AND “the rise of diabetes”. Vid 

artikelsökningarna har vi använt begränsningarna; full text och publiceringsårtal från 2005 

framåt för att få en så bred kunskap som möjligt (se artikelsökning Bilaga 1). 

Den litteratur som skribenterna använt sig av i examensarbetet är sökta 

från bibliotekets databas Alma-Novia med sökorden; “diabetes”, “barn med diabetes”, 

“diabetes hos barn”, “familjer och diabetes”, “forskningsmetodik”, “grunderna till 

forskningsmetodik”, “litteraturöversikt”, “pediatrisk omvårdnad”, “kvalitativ forskning” 

och ”litteraturstudie”. 

Skribenterna utnyttjar även äldre vetenskapliga artiklar som är publicerade innan 2005 på 

grund av att de lyfter fram viktiga delar som är aktuella även i dagens läge och tryggar den 

kunskap som litteraturen beskriver. Det förekommer dock undantag då det kommer till 

artiklarnas publiceringsårtal, eftersom äldre artiklar också är relevanta för vårt 

examensarbete. De vetenskapliga artiklarna och litteraturen skribenterna utnyttjar innehåller 

relevant information som väckte intresset hos dem samt bidrar med en övergripande helhet. 

De vetenskapliga artiklarna som utnyttjats i detta examensarbete har valts på basen av 

innehållet. De valda artiklarna besvarar syftet och frågeställningarna i teoridelen. 

Examensarbetet har fokus på barn med diabetes i Finland, därav har skribenterna avgränsat 

sökningen av relevanta artiklar till Europa. En artikel har dock publicerats i Brasilien, men 

valdes på grund av sitt relevanta innehåll. Artikelns innehåll definierar en allmän syn på hur 
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barn upplever diabetes och är därmed relevant.  Ett flertal artiklar har även gallrats bort på 

grund av att rubriken var missledande och innehållet definierade typ 2 diabetes, trots att 

fokuset ligger på typ 1 diabetes (se artikelöversikt Bilaga 2). 

4.2 Metodbeskrivning 

Detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt och analysmetoden är en 

innehållsanalys. Forsberg & Wengström (2008, s. 29) påvisar att en allmän litteraturöversikt 

kännetecknas av att beskriva och analysera valda studier, men sällan på ett systematiskt sätt. 

De valda studierna har alltså sällan en tydlig systematik i hur de identifierats eller varför de 

inkluderats. (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 173) 

Det första steget i innehållsanalysen för en allmän litteraturöversikt innefattar att 

skribenterna ska läsa de artiklar som de valt ut. Syftet med att läsa artiklarna är att få en 

helhetsbild av det insamlade datamaterialet. Därefter ska skribenterna sammanfatta 

artiklarna som de läst, gärna skriftligt för att täcka in så mycket information som möjligt i 

innehållsanalysen samt för att skapa en objektiv syn på resultaten av artiklarna. Sedan ska 

skribenterna tillsammans diskutera om sammanfattningarna och komma fram till ett 

gemensamt analysmaterial. Innehållsanalysen fortsätter med att skribenterna gör upp en 

figur över de valda artiklarnas beståndsdelar. Skribenterna väljer att lägga fokus på: syfte, 

metod och resultat. Orsaken till att skribenterna väljer att lägga fokus på dessa tre delar är 

för att få en helhetsbild av det datamaterial som insamlats. Skribenterna utnyttjar alla dessa 

delar, men lägger störst fokus på resultaten då resultaten ger svar på examensarbetets syfte 

och frågeställningar. Därefter gäller det att jämföra de valda artiklarna och hitta likheter och 

skillnader mellan dem. Detta steg görs med hjälp av figuren som skapas och betoningen 

läggs på studiernas syfte, metod samt resultat. De likheter och skillnader som hittas utgör 

resultatet. Utgående från examensarbetets syfte väljs relevanta delar ur artiklarnas slutsatser 

ut och färgkodas för att kunna kategoriseras. Fynden kategoriseras utgående från hur de hör 

ihop innehållsmässigt och då skapas följande tre kategorier: barns upplevelser, den sociala 

omgivningens betydelse och barns delaktighet. (Friberg, 2017, s. 141-152) 

Dataanalysmetoden som tillämpas i denna allmänna litteraturöversikt är en innehållsanalys. 

En innehållsanalys är ett skede där forskaren vetenskapligt analyserar det insamlade 

materialet och försöker uppnå en förkortad beskrivning av problemställningen som 

undersöks. Det grundläggande arbetssättet i en innehållsanalys kännetecknas av att forskaren 

på ett systematiskt och stegvist sätt klassificerar data, detta för att kunna identifiera teman 
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och mönster. Målet med en innehållsanalys är att beskriva och fastställa kvantiteten av 

specifika fenomen. En innehållsanalys innefattar följande fastställda faser: kategorisering, 

fylla kategorierna med innehåll, räkna hur ofta ett tema eller problemställning tas upp, 

jämföra intervjuer/observationer och söka efter skillnader och likheter samt slutligen att söka 

förklaringar till skillnader som framkommit. (Forsberg & Wengström, 2008, s. 150) 

(Jacobsen, 2007, s. 139-144) 

4.2.1 Kategorisering 

Diabetes hos barn är huvudämnet i detta examensarbete och är även det gemensamma ämnet 

i alla de artiklar och material som analyserats. Skribenterna har utgående från 

examensarbetets huvudämne samlat ihop relevanta artiklar och sedan bildat huvudkategorier 

samt underkategorier. Skribenterna har valt att infoga en figur som redogör för 

innehållsanalysprocessen och kategoriseringen (figur 1). 

Skribenterna har valt att dela upp huvudkategorierna i tre kategorier; barns vardag med 

diabetes, den sociala omgivningens betydelse samt barns bemästring. Analysen av de valda 

vetenskapliga artiklarna har bidragit med följande huvudkategorier; barns vardag med 

diabetes samt den sociala omgivningens betydelse. De vetenskapliga artiklarna som valts 

har alla lyft fram betydelsen av barns delaktighet, bemötande av barn med diabetes samt 

vikten av kunskap och förståelse. Den tredje huvudkategorin redogör för resultatet av 

teoridelen i den allmänna litteraturöversikten. 

Underkategorierna i innehållsanalysen har skapats på basen av huvudkategoriernas innehåll. 

Den första huvudkategorin ”barns vardag med diabetes” har delats upp i två underkategorier; 

barns syn på diabetes och barns rädsla för diabetes. Den andra huvudkategorin ”den sociala 

omgivningens betydelse” har delats upp i tre underkategorier; vårdnadshavarnas roll, 

syskonens roll samt vännernas roll. Den tredje huvudkategorin, med andra ord resultatet av 

teoridelen, har delats upp i tre underkategorier; barns upplevelser, den sociala omgivningens 

betydelse samt barns delaktighet. Samtliga huvudkategorier som ingår i innehållsanalysen 

är numrerade för att förtydliga för läsaren hur figuren är uppbyggd. 

Första huvudkategorin ”barns vardag med diabetes” är en del av teoridelen tillsammans med 

underkategorierna ”barns syn på diabetes” och ”barns rädsla för diabetes”, som beskriver 

barns förståelse och uppfattning samt upplevelser av att insjukna i diabetes. Barn upplever 

insjuknandet i diabetes som främmande och stundvis överväldigande. Barn har inte samma 

förmåga att se situationer ur ett helhetsperspektiv som vuxna, vilket kan medföra känslor av 
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rädsla och ilska. Barns rädslor och smärta är individuell vid diabetesbehandlingen och 

anpassningen till den nya vardagen. För att kunna säkerställa barns positiva upplevelser i 

vardagen bör vårdnadshavare tillsammans med barnet föra en öppen dialog om barnets 

känslor och tankar gällande diabetes. 

Andra huvudkategorin ”den sociala omgivningens betydelse” är även en del av teoridelen 

tillsammans med underkategorierna ”vårdnadshavarnas roll”, ”syskonens roll” och 

”vännernas roll” betonar att barns viktigaste resurspersoner är vårdnadshavare, syskon samt 

vänner. Insjuknandet i diabetes innebär inte bara en förändring och en ny vardag för barnet, 

utan även för barnets sociala omgivning. Trygghet och välmående hos barn främjas genom 

att den sociala omgivningen känner till basfakta om diabetes och diabetesbehandlingen. 

Den tredje huvudkategorin ”barns bemästring” tillsammans med underkategorierna ”barns 

upplevelser”, ”social omgivning” samt ”barns delaktighet” är resultatet av teoridelen i denna 

allmänna litteraturöversikt. Huvudkategorin ”barns bemästring” och underkategorierna 

”barns upplevelser”, ”social omgivning” och ”barns delaktighet” har utformats utgående från 

examensarbetets syfte och frågeställningar samt målet. Examensarbetets resultat 

understryker att stöda barns delaktighet och dess resurser att kunna bemästra vardagen med 

sjukdomen och bidra med kunskap samt öka delaktighet hos barn med diabetes.  Nedan 

åskådliggörs innehållsanalysen i form av en figur. 

 

Figur 1: Innehållsanalys av den allmänna litteraturöversikten 
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4.3 Arbetsprocess 

Skribenterna har funderat intensivt på vad de kan utveckla för slutprodukt inom ämnet av 

detta examensarbete. Det har inte varit en lätt process, men skribenterna har tillsammans 

kommit fram till en slutprodukt som kan komma till stor nytta på olika arenor som barn med 

diabetes kommer i kontakt med. En mer detaljerad beskrivning av slutprodukten framgår i 

kapitel 5.4. Idén till slutprodukten föddes då skribenterna individuellt reflekterade kring de 

egna erfarenheterna av barn med olika typer av sjukdomar. Idén som de valde att spinna 

vidare på har socionomerna i examensarbetsgruppen lärt sig samt tillämpat på olika daghem 

i samband med vikariat och praktiker. Skribenternas examensarbetsgrupp består av två 

socionomstuderanden. Skribenternas har tillsammans utvecklat ett hjälpmedel som ska 

tillämpas av vuxna tillsammans med barn, vars mål är att skapa goda förutsättningar för barn 

att bemästra vardagen med diabetes. Hjälpmedlet kan utnyttjas på olika arenor, såsom till 

exempel på daghem, sjukhus, rådgivningar och i hemmet. Målet med examensarbetet är att 

utveckla ett material som ska stöda och möjliggöra att barn kan bemästra vardagen med 

diabetes. 

Det hjälpmedel som skribenterna har valt att utveckla har sina rötter i en så kallad 

”sagolåda”. Sagolådan är en metod som Folkhälsan utvecklat och metoden gav skribenterna 

inspiration till att utveckla en egen, skräddarsydd variant (Folkhälsan, 2019).  Skribenterna 

har utvecklat ett hjälpmedel som ska fungera som en portal till sagoberättande. Hjälpmedlet 

har som syfte att inspirera barn att följa med sagan genom konkreta objekt som de kan fästa 

uppmärksamheten vid då de lyssnar. Rekvisitan baserar sig på föremål och bilder som 

representerar nyckelbegrepp i sagan och som för sagans handling vidare. Rekvisitan 

möjliggör det för barn att lättare förstå och hänga med i sagans händelseförlopp. För barn 

bidrar hjälpmedlet med stöd att förstå innehållet och förståelse bidrar i sin tur med 

meningsfullhet. Utöver det här stimulerar hjälpmedlet också barns språkliga utveckling och 

ökar begreppsbildningen. Det primära syftet med hjälpmedlet är att ge upphov till goda 

förutsättningar att stöda barn med diabetes att bemästra vardagen. 
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4.4 Etisk diskussion 

En god vetenskaplig praxis ska vara etiskt acceptabel och tillförlitlig samt uppvisa ett gott 

resultat som är trovärdigt. Lagstiftningen definierar tillämpningen av anvisningarna om god 

vetenskaplig praxis. God vetenskaplig praxis är också en del av kvaliteten i en vetenskaplig 

forskning. Det här arbetet följer god vetenskaplig praxis enligt Forskningsetiska 

delegationen. Arbetet baserar sig på ett noggrant och tillförlitligt tillvägagångssätt samt en 

etisk hållbar datainsamlingsmetod. Arbetets tillförlitlighet är omsorgsfullt granskad samt 

analyserad. Skribenterna har utfört en allmän litteraturöversikt där analysmetoden är en 

innehållsanalys och de har analyserat vetenskapliga artiklar och annan litteratur för att uppnå 

resultatet. Skribenterna har utnyttjat mångsidiga och trovärdiga källor för att uppnå hög 

evidens och ett tillförlitligt resultat. Skribenterna tar i beaktande andra forskares arbete 

genom att korrekt hänvisa till deras publikationer och därav visas hänsyn. (Forskningsetiska 

Delegationen (TENK), 2012) Skribenterna har under hela arbetets gång tagit i beaktande de 

egna etiska frågeställningarna: Hur presentera resultatet i examensarbetet ur ett etiskt 

förhållningssätt? Hur förhåller sig skribenterna till att barns rättigheter tas i beaktande i 

examensarbetet? 

Social-och hälsovårdens etiska principer ska grunda sig på barnets rättigheter, välmående 

och etiska frågor och perspektiv på barnskydd. Barns trygghet utgör grunden för att barn ska 

kunna växa upp och bli samhällsdugliga medborgare. Enligt ETENE:s etiska grund behövs 

det metoder för att trygga barns välfärd och det ska ske genom att förse vuxna med 

hjälpmedel som ska bidra till barnets bemästring. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 

eettinen neuvottelukunta ETENE, 2017, s. 3-16) 

FN:s kommitté för barnets rättigheter har utsett fyra skyldigheter i barnkonventionen till 

allmänna principer, vilka ska beaktas i tolkningen av alla avtalspunkter. Dessa allmänna 

principer är icke-diskriminering, prioritering av barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad 

och utveckling samt barnets rätt att höras. Särskilt de allmänna principerna är viktiga då 

barnets bästa definieras. En viktig del av preciseringen av barnets bästa är barnens egna 

åsikter, erfarenheter och synpunkter. (Förenta nationernas generalförsamling, 2019) 

Enligt Barnskyddslagen (417/2007) har barnet rätt till en välbalanserad utveckling, 

möjlighet till förståelse samt god omsorg. Barn har rätt till kontinuerlig interaktion med 

närstående som tryggar uppväxtmiljön och fysisk samt psykisk integritet. Till barns 

rättigheter hör även en utbildning som stöder barns utvecklingsnivå och tryggar utvecklingen 

till självständighet, ansvarsfullhet, möjlighet att påverka och respekt till religiös, kulturell 
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samt språklig bakgrund. Barn är enskilda individer och fullvärdiga medlemmar i samhället. 

Samtliga barn har rätt till jämlik behandling, rätt till gott liv, skydd samt omvårdnad. Vuxna 

bär det primära ansvaret för omsorgen av barn, medan samhället ska bidra med stödformer 

för att stöda de vuxna (§4). 

Skribenterna uppnår ett etiskt trovärdigt examensarbete genom att följa de egna etiska 

frågeställningarna. Skribenterna har under hela arbetsprocessen strävat till att uttrycka sig 

neutralt och inte styra läsaren med skribenternas personliga åsikter om ämnet. Skribenterna 

har eftersträvat att åstadkomma en slutprodukt som genomsyrar jämlikhet och skribenterna 

betonar en positiv attityd gentemot olikheter hos barn och familjer. Examensarbetet 

behandlar typ 1 diabetes som förr i tiden betraktades som ett hinder, vilket skribenterna haft 

som avsikt att förändra genom att betona att alla barn är lika värda oberoende av sjukdom. 

Skribenterna har under hela arbetsprocessen använt ett språk som inte kan tolkas som 

diskriminerande eller kränkande. Skribenterna ser barn som unika individer med rättigheter 

att delta och påverka i ärenden berörande dem. Examensarbetet betonar att barn är 

intelligenta och unika individer som med stöd av vuxna växer och utvecklas till att fungera 

självständigt i vardagen. 

5 Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultatet av teoridelen i den allmänna litteraturöversikten. 

Analyserna utgående från de valda forskningarna gav resultaten som presenteras nedan. 

Skribenterna redogör för resultatet i tre kategorier; ”barns upplevelser”, ”social omgivning” 

samt ”barns delaktighet”. Resultatet redovisas utgående från examensarbetets syfte och 

frågeställningar och målet att utveckla ett hjälpmedel vars uppgift är att stöda och möjliggöra 

att barn kan bemästra vardagen med sjukdomen. Examensarbetets syfte är att bidra med 

kunskap och delaktighet till barn med diabetes. Under examensarbetets gång har 

skribenterna utvidgat sin kunskap om ämnet och nya insikter har tillkommit berörande barn 

som i tidig ålder insjuknar med typ 1 diabetes. Detta examensarbete har lagt fokus på att öka 

barns kunskap och delaktighet i vardagen med diagnosen. Skribenterna har åstadkommit 

detta genom att lyfta fram barns syn på att leva med diabetes. För att syftet ska uppnås måste 

skribenterna vara pålästa om ämnet och inse att det enda sättet att få barn delaktiga är genom 

att lyssna på dem samt utgå från barnets egna erfarenheter och upplevelser av vardagen med 

diabetes. Det är väldigt svårt att förse barn med kunskap och bidra till barns delaktighet om 

barnet inte får vara med i processen. Barn har rätt att bli hörda och det är genom att lyssna 
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till barn som förändringen möjliggörs. Skribenterna har analyserat forskningar där barns 

erfarenheter och tankar lyfts fram och utgående från de utvecklat ett hjälpmedel, vars avsikt 

är att bidra med kunskap och öka delaktigheten hos barn med diabetes. 

5.1 Barns upplevelser 

De första upplevelserna för barn som diagnostiserats med typ 1 diabetes är att situationen 

känns främmande och omtumlande. Barn har svårt att se situationer ur ett helhetsperspektiv, 

en sjukdom är inte ett undantag. Eftersom barn inte har förmågan att se situationer ur ett 

helhetsperspektiv är det föga överraskande att de upplever känslor såsom ilska, rädsla samt 

förvirring. Barn kan uppleva att de bestraffas med en sjukdom på grund av en förbjuden 

handling eller gärning. Då diagnosen uppenbarar sig är det inte bara barnet som påverkas 

utan även barnets sociala omgivning, till exempel vårdnadshavarna, syskonen och vännerna. 

Diagnosen får inte utgöra ett hinder i barns vardag. Barn med diabetes upplever att de leker 

på andra villkor, det vill säga att de till exempel är tvungna att avbryta leken för att 

upprätthålla de rutiner som sjukdomen förutsätter. Den nya vardagen förutsätter 

anpassningar i anslutning till sjukdomen, men barnet kan fortfarande delta i den dagliga 

verksamheten. Rädsla att falla offer för mobbning är något som barnet fruktar, till exempel 

att bli utfryst ur vängruppen. Vuxna bär här ett stort ansvar att värna om barns välmående, 

genom att stöda dem till att vara öppna med sin sjukdom. 

5.2 Social omgivning 

Den sociala omgivningen påverkar barns inlärning och kunskap samt barns bemästring i 

vardagen. Barn vill inte och ska inte avvika från mängden på grund av sjukdomen. Barns 

välmående och trygghet främjas genom att den sociala omgivningen känner till basfakta om 

diabetes och diabetesbehandlingen. 

Vårdnadshavarnas primära uppgift är att ansvara för barns omsorg. Uppmärksamma, 

stödjande och trygghetsskapande vårdnadshavare uppmuntrar barn till bemästring och 

självständighet. Syskonen ska inte glömmas bort fastän den nya vardagen för med sig 

utmaningar och förutsätter ökad uppmärksamhet för det barn som insjuknat. Syskonen ska 

inte åta sig för mycket ansvar, endast det som hens mognadsnivå klarar av. Syskonen kan 

till exempel uppmuntra barnet som insjuknat att vara aktivt genom att leka tillsammans. En 

öppen dialog möjliggör att samtliga familjemedlemmars känslor tas i beaktande. 
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Vänner har ett enormt inflytande då det kommer till att normalisera sjukdomen. Barn som 

drabbas av diabetes upplever att det är de små handlingarna som gör skillnad, till exempel 

att vännerna vet hur de ska agera då barnet mår dåligt. Okunskap är ett av de största 

problemen gällande diabetes. Den främsta orsaken till att jämnåriga behandlar det 

insjuknande barnet illa är på grund av att de inte besitter basfakta om sjukdomen diabetes. 

Genom att förse barnets jämnåriga med kunskap om diabetes samt genom lyfta fram att 

barnet fortfarande är samma person som tidigare. Sjukdomen begränsar inte barnets 

möjligheter att leka och finnas till med vännerna. 

5.3 Barns delaktighet 

Delaktighet ökar då barns behov och önskemål tas i beaktande. Barn som insjuknat i diabetes 

ställs inför en stor omställning och det gäller att vara noga med att ta hänsyn till barns åsikter 

och tankar. Vården påbörjas på en diabetesmottagning och ska tillföra självförtroende till 

familjen. Oavsett hur mycket råd och stöd som familjen får från professionella så är det upp 

till familjen att hitta balansen i vardagen. 

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att delta i beslutsfattande som berör dem själva, 

med beaktande av ålder och mognadsnivå. Enligt grunderna för planen för 

småbarnspedagogik har barn rätt att må bra, få omvårdnad och skydd och vara delaktiga i 

frågor som berör dem. Det är viktigt att förmedla rätt kunskap om diabetes för att öka 

delaktighet hos barn och alla i barnets sociala omgivning. Med hjälp av kunskap tryggar vi 

goda förutsättningar till fysiskt och psykiskt välmående hos barnet som insjuknat. 

Utnyttjandet av kreativa metoder såsom sagoberättande, stöder barns praktiska färdigheter 

och ökar intresset hos barn. Inlärningen underlättas då barnet själv är intresserat och 

motiverat att lära sig, vilket ökar barns delaktighet. 

5.4 Slutprodukt - Diabetesvännen 

Slutprodukten för detta examensarbete ska stöda och möjliggöra att barn kan bemästra 

vardagen. Skribenterna har valt att namnge slutprodukten ”Diabetesvännen”, detta för att 

lyfta fram att barn är intelligenta och unika individer som med stöd av vuxna växer och 

utvecklas till att fungera självständigt i vardagen. Slutproduktens namn syftar till att barnet 

som insjuknat i diabetes ska se på sjukdomen som en vän och behandla sjukdomen med 

respekt och omsorg. ”Diabetesvännen” är precis som alla andra vänner och förutsätter att 

barnet tar hand om sig själv och sjukdomen. Slutproduktens namn syftar till att vägleda 
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barnet och barnets sociala omgivning samt bidra med en positiv attityd i förhållande till 

sjukdomen. Slutproduktens innehåll baserar sig på analys av de valda vetenskapliga 

artiklarna som gav upphov till de tre kategorierna som genomsyrar examensarbetet: ”barns 

upplevelser”, ”den sociala omgivningens betydelse” samt ”barns delaktighet”. 

Slutprodukten ”Diabetesvännen” riktar sig till alla vuxna som kommer i kontakt med barn. 

Slutprodukten fungerar som ett hjälpmedel till vuxna som behöver handledning för att 

förklara för barn vad diabetes innebär. Slutprodukten kan utnyttjas på olika arenor både med 

det individuella barnet och i stora barngrupper. Barns förståelse ska fördjupas genom att 

inspirera dem med en saga som definierar diabetes hos barn. För barn bidrar hjälpmedlet 

med stöd för att förstå innehållet och förståelse bidrar i sin tur med meningsfullhet. 

Hjälpmedlet stimulerar även barns språkliga utveckling och ökar begreppsbildningen. 

Hjälpmedlet ”Diabetesvännen” består av följande rekvisita: en låda som föreställer ett hus 

och dockor som representerar barns viktigaste resurspersoner. Utöver detta består lådan även 

av två pinnar, en gräsmatta samt en saga. Sagan som ingår i hjälpmedlet ska stöda barn med 

diabetes och lyfta fram kategorierna: ”barns upplevelser”, ”den sociala omgivningens 

betydelse” samt ”barns delaktighet”. Rekvisitan gör det möjligt för barn att lättare förstå och 

hänga med i sagans händelseförlopp. Sagan är anpassad till barn i åldern 0–5 år, men kan 

även användas med äldre barn genom att anpassa hjälpmedlet till barns mognadsnivå. 

”Diabetesvännen” är ett exempel på hur en saga kan se ut, men det är upp till den vuxna som 

utnyttjar hjälpmedlet att avgöra hur sagan ska se ut och tas sig uttryck. Hjälpmedlet kan 

anpassas till olika åldrar samt till olika behov hos barn. 

Sagan som ingår i ”Diabetesvännen” har som syfte att fungera som ett konkret exempel på 

hur en saga kan se ut, vilka personer som kan ingå samt hur händelseförloppet kan ta sig 

uttryck. Hjälpmedlet har inte som avsikt att styra hur vuxna ska gå tillväga utan vill istället 

ge utrymme för de vuxna att skräddarsy en egen saga utgående från barns behov. Dockorna 

som ingår i lådan behöver inte representera samma personer och bostaden behöver heller 

inte vara densamma som i exempel sagan. Vuxna som producerar en egen saga på basen av 

barns behov kan utöver att ändra på sagans händelseförlopp även välja att lägga till objekt 

som behövs beroende på barns behov (se anvisningar och sagokort till Diabetesvännen 

Bilaga 3). 
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”Det var en gång ett barn som hette Charlie. Charlie är ett glatt och aktivt barn, precis 

som alla andra. En dag leker Charlie med sin storebror på bakgården, då hen plötsligt 

börjar må dåligt i kroppen. Charlie rycker då tag i storebrors ärm och ber om hjälp. 

Storebror springer då in i huset och hämtar föräldrarna. Charlie förklarar för föräldrarna 

att hen mår dåligt och då åker hela familjen till doktorn. Doktorn undersöker Charlie och 

berättar att hen har diabetes. Doktorn förklarar för Charlie att diabetes är en sjukdom 

som hen behöver ta medicin för. Charlie behöver sin medicin för att orka leka och ha det 

roligt. Charlie känner sig rädd och orolig för att ta medicinen, men också för vad 

vännerna kommer att tycka. 

En dag går Charlie till parken med sin familj och där träffar hen sin vän som också leker i 

parken. Då Charlie kommer till parken är vännen glad över att se hen. Charlie går med 

och leker med vännen och föräldrarna påminner hen att berätta om hen börjar må dåligt. 

Efter en stund ropar Charlies föräldrar att hen skall komma och äta ett litet mellanmål och 

ta medicin. När Charlie kommer tillbaka till leken frågar vännen varför hen fick ett 

mellanmål. Charlies föräldrar förklarar för vännen att Charlie behöver mellanmål oftare 

än andra barn och ibland också medicin för att må bra. Vännen förstår och leken kan 

fortsätta.” 

 

Figur 2: Bild på slutprodukten "Diabetesvännen" 
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6 Kritisk granskning 

I detta kapitel granskas skribenternas examensarbete kritiskt. Skribenterna granskar den 

allmänna litteraturöversiktens tillförlitlighet samt validitet. Skribenterna granskar ifall syftet 

och frågeställningarna besvarats och om målet uppnåtts. Det etiska förhållningssättet 

diskuteras och skribenternas barnsyn uppmärksammas. 

Det kräver disciplin för att kunna utföra en kritisk granskning som visar att skribenterna med 

förstånd och eftertanke har gått igenom vad som gjorts inom ett visst område (Haywood & 

Wragg, 1982, s. 2). Kritisk granskning ska ge läsaren en tydlig bild av arbetets innehåll och 

besvara frågeställningarna som är viktiga inom ämnet diabetes hos barn (Bell, 2000, s. 77). 

Kritisk granskning påvisar att skribenterna känner till ämnesområdet och att skribenterna 

kan göra jämförelser med annan forskning och komma fram till en slutsats. Skribenterna 

motiverar och stöder de argument som de för fram och använder ett regelrätt språk. (Blaxter, 

Dodd, & Tight, 1996, s. 115) 

Examensarbetets syfte är att bidra med kunskap och öka delaktighet hos barn med diabetes. 

Syftet har besvarats genom målmedvetet arbete som resulterar i att stöda barns delaktighet 

samt dess resurser att kunna bemästra vardagen med sjukdomen. Examensarbetets 

frågeställningar är följande: 

• Hur stöda barn att bemästra vardagen med diabetes? 

• Hur stöda delaktigheten hos barn med diabetes? 

Frågeställningarna besvaras genom hela arbetets gång och framgår även som en röd tråd i 

arbetet. Skribenterna har varit noggranna med att se till att frågeställningarna kontinuerligt 

uppmärksammats, med avsikt att läsaren ska påminnas om vad arbetet ska behandla. Syftet 

och frågeställningarna i examensarbetet har utgjort grunden för slutprodukten och även för 

det slutgiltiga resultatet. 

Diabetes är en omfattande sjukdom som förekommer i flera olika typer, därav var 

skribenterna tvungna att avgränsa. Skribenterna valde att definiera typ 1 diabetes hos barn 

på grund av att det är den vanligaste typen av diabetes hos barn i åldern 0–5 år i Finland. 

Skribenterna följer projektplanen ”Resursstarka barn” och har utgående från planen inriktat 

sig på att öka barns delaktighet samt dess resurser att kunna bemästra vardagen med diabetes. 
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Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt och analysmetoden är en innehållsanalys. 

Analysmetoden är lämplig då litteraturen och de vetenskapliga artiklarna analyserats för att 

uppnå ett tillförlitligt resultat som skribenterna strävat till. Skribenterna har under 

arbetsprocessen aktivt upprätthållit en sökprocess, vilket har bidragit till relevant och 

trovärdig litteratur och forskning. Avgränsningen av litteratur och vetenskapliga artiklar har 

gjorts utgående från innehållets relevans till examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Skribenterna har även valt att göra en artikelsökning och en artikelöversikt för att ge läsaren 

en bättre förståelse av sökprocessen samt analysen av de vetenskapliga artiklarna som valts 

ut (se artikelsökning Bilaga 1) (se artikelöversikt Bilaga 2). 

Examensarbetet följer Novias skrivanvisningar och skribenterna har strävat till en logisk 

uppbyggnad. Examensarbetets rubriker ska ge läsaren en övergripande helhet av arbetets 

ämnesområde, diabetes hos barn. Skribenterna har strävat till att uppnå ett sammanhängande 

arbete där alla de väsentliga delarna ingår och bidrar till en övergripande helhet. 

Examensarbetets struktur ska underlätta för läsaren att bilda en förståelse för ämnesområdet 

och bidra med kunskap om diabetes hos barn. 

Skribenterna definierar examensarbetets syfte och frågeställningar genom att kategorisera 

resultatet i tre kategorier: ”barns upplevelser”, ”den sociala omgivningens betydelse” samt 

”barns delaktighet”. Dessa kategorier ger skribenterna möjlighet att uppnå målet i 

examensarbetet samt uppbyggnaden av slutprodukten. Barns första upplevelser som 

diagnostiserad med typ 1 diabetes är främmande och omtumlande. Barn har svårt att se 

situationen ur ett helhetsperspektiv, vilket kan påverka barns upplevelser. Barn kan känna 

känslor av ilska, rädsla och förvirring. Vårdnadshavarna kan även uppleva att situationen är 

omtumlande och kan utveckla känslor av frustration, men det är viktigt att vårdnadshavarna 

agerar som lugna förebilder för barnet. Barn ska få uttrycka positiva och negativa känslor. 

Den sociala omgivningen påverkar barns inlärning och kunskap samt barns bemästring i 

vardagen. Den sociala omgivningen önskas känna till basfakta om diabetes och dess 

behandling. Barns välmående och trygghet främjas genom att omgivningen har en viss 

kunskap. Vårdnadshavarna har ansvar för barns omsorg och bör vara uppmärksamma, 

stödjande och trygghetsskapande för att stöda barn till bemästring och självständighet. Barn 

som insjuknat i typ 1 diabetes påverkas av syskons och vänners inflytande då det kommer 

till att normalisera sjukdomen. Små handlingar i vardagen är de som gör skillnad hos den 

insjuknades upplevelser, till exempel att syskonen och vännerna vet hur de ska agera då 

barnet mår dåligt. 
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Barns delaktighet ökar då hens önskemål tas i beaktande. Insjuknandet i diabetes orsakar en 

stor omställning för barnet. Barns åsikter och tankar ska tas i hänsyn redan i början av 

diabetesbehandlingen. Diabetesmottagningen påbörjar vården med barnet och familjen som 

ska tillföra självförtroende och tillit av att familjen tillsammans bemästrar vardagen. 

Professionella ska vara ett stöd för familjen och uppmuntra familjen till att hitta balansen i 

vardagen på egen hand. Barns delaktighet ökar då det möjliggörs goda förutsättningar till 

kunskap som tillför med gott fysiskt och psykiskt välmående. Kreativa metoder såsom 

sagoberättande, stöder barns praktiska färdigheter och ökar intresset hos barn att lära sig om 

vad diabetes är. Barns inlärning underlättas då barnet själv är intresserad och motiverad att 

lära sig, med andra ord innebär det att barns delaktighet ökar. 

Examensarbetets slutprodukt ska stöda och möjliggöra att barn med diabetes kan bemästra 

vardagen. Slutproduktens syfte är att fungera som ett hjälpmedel för vuxna som behöver 

hjälp med att förklara för barn vad diabetes innebär. Slutprodukten som även är ett 

hjälpmedel för barn ska bidra med fördjupad förståelse, stöd för att förstå innehållet och 

stimulans för barns språkliga utveckling och begreppsbildning berörande diabetes. 

Skribenterna har strävat till att namnet i sagan ska vara könsneutralt och i sagan benämns 

huvudpersonen som ”hen” eftersom skribenterna inte vill lägga någon vikt på könet. Under 

arbetets gång har skribenterna valt att benämna föräldrar vårdnadshavare, men i sagan har 

skribenterna medvetet benämnt vårdnadshavare föräldrar eftersom barn eventuellt saknar 

förståelse för vad vårdnadshavare betyder. Skribenterna känner till att det finns många olika 

familjekonstellationer i dagens samhälle, men de har valt att utgå från en kärnfamilj. Sagan 

som skribenterna har författat är endast ett exempel som får utnyttjas, men sagan får även 

skräddarsys enligt behov. Skribenterna har strävat till att rekvisitan för slutprodukten ska 

vara så barnvänlig som möjligt och ska även bidra med kunskap och öka delaktighet hos 

barn (se anvisningar och sagokort till Diabetesvännen Bilaga 3) (se bild på slutprodukten 

Diabetesvännen Figur 2). 

Skribenterna har sedan de kom på idén till slutprodukten funderat kring potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Skribenterna har medvetet strävat till att uppnå en slutprodukt som 

inte ska styra brukaren. Slutprodukten ska istället ge utrymme för brukaren att skräddarsy 

det material som slutprodukten innefattar, brukaren kan t.ex. anpassa familjekonstellationen 

enligt behov. Slutprodukten kan även tillämpas för andra sjukdomar och då bör sagan 

produceras för att möta det behov som finns. 
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I examensarbetet har de etiska frågeställningarna beaktats under hela arbetsprocessen. De 

källor som skribenterna utnyttjat har hänvisats på korrekt sätt och källorna har angetts även 

i källförteckningen. Skribenterna betonar etiska principer som grundar sig på barnets 

rättigheter och välmående. Alla barn har rätt till regelbunden interaktion med närstående 

som tryggar fysisk och psykisk integritet samt uppväxtmiljön. Enligt FN:s kommitté för 

barnets rättigheter understrykes följande allmänna principer; icke diskriminering, 

prioritering av barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt 

att höras. Examensarbetet följer god vetenskaplig praxis enligt Forskningsetiska 

delegationen och baserar sig på ett noggrant och tillförlitligt tillvägagångssätt samt en etisk 

hållbar datainsamlingsmetod. 
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sjukdomen 

- Litteraturöversikt - Barn upplever att 

delaktighet ökar deras 

kunskap och trygghet 

- Undervisningen av 

kunskapen ska vara 

ålders anpassat 

- Artikeln bidrar med 

viktiga synvinklar om 

barns delaktighet 

samt hur viktigt det är 

med kunskap om 

sjukdomen 

2018 Rankin David, Harden 

Jeni, Barnard D. 

Katharine, Stephen 

John, Kumar Simita, 

Lawton Julia 

Pre-adolescent 

children’s 

experience of 

receiving diabetes 

related support 

from friends and 

peers: A qualitative 

study 

- Identifiera hur barn på 

bättre sätt kunde stödas av 

vänner för att åta sig 

självhantering 

- Djupanalys 

intervjuer 

- Vänner bidrar med 

flera typer av stöd till 

barn med diabetes. 

- Vårdpersonal kan 

hjälpa 

vänskapsgrupper att 

genomföra 
övervakning & 

uppmana, hjälpa samt 

normalisera roller 

- Artikeln bidrar med 

viktiga synvinklar 

gällande den sociala 

omgivningens 

betydelse och betonar 

vännernas roll som 

resurspersoner då 

barn insjuknat i 

diabetes 
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- Föräldrar kan 

utforska 

självhanteringspraxis 

för att bättre stödja 

barn 

2008 Harjustalo Valma, 

Sjöberg Lena och 

Tuomilehto Jaakko 

Time trends in 

incidence of type 1 

diabetes in Finnish 
children: A cohort 

study 

-  Finland har den högsta 

incidens av typ 1 diabetes 

ville forskarna kolla över 
trenden som framkommit 

från slutet av 2000-talet i 

finska barn under 15 års 

åldern samt förutse antalen i 

framtiden 

- Kohortstudie - Före 14 års åldern 

konstaterades det att 

det kommer att ske en 
rejäl ökning inom de 

kommande 15 år samt 

ålders gränsen 

kommer att sjunka 

dvs. yngre barn 

kommer insjukna 

- Artikeln betonar 

Finlands höga 

incidens av diabetes 
samt skildringen som 

skett och kommer att 

ske under åren 

- Ökningen av 

diabetes påverkar den 

sociala omgivningen 

2002 Gale Edwin The rise of 

childhood type 1 

diabetes in the 20th 

century 

- En ökning av typ 1 

diabetes har framkommit i 

hela världen på 1900-talet  

- Litteraturöversikt 

 

- Ökning av diabetes 

på olika delar i 

världen (England, 

Skandinavien och 

USA) 

- Orsaken till 

ökningen okänd  

- Matvanor, miljö och 

virus är eventuella 

faktorer men direkta 

orsaker finns inte 

- Artikeln betonar 

viktiga synvinklar om 

den sociala 

omgivningens 

levnadsvanor och 

potentiella orsaker till 

den ökade incidensen 

av diabetes i 

Skandinavien 

2014 

 

 

Rankin David, Harden 

Jen, Waugh Norman, 

Barnad D. Katharine & 

Lawton Julia 

Parents’ 

information and 

support needs when 

their child is 

diagnosed with type 

- Beskriva och undersöka 

föräldrars information- och 

stödbehov då deras barn 

diagnostiserats med typ 1 

diabetes samt föräldrars syn 

på tidpunkten och 

- Halvstrukturerad 

intervju 

- Professionella skall 

ta i beaktande 

tidpunkten och 

kronologin för 

stödåtgärder. Detta för 

att säkerställa att 

föräldrars emotionella 

- Artikeln bidrar med 

viktiga perspektiv på 

den sociala 

omgivningens 

betydelse och betonar 

föräldrarnas roll som 

resurspersoner då 
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1 diabetes: a 

qualitative study 

kronologin av den givna 

stödåtgärden 

och informativa behov 

tas upp då deras barn 

diagnostiseras 

- Ytterligare stöd 

tillhandahålls 

utgående från behovet 

och föräldrarnas 

erfarenheter 

barn insjuknat i 

diabetes 

 

2014 Gelder Carole Best practice 

injection technique 

for children ang 

young people with 

diabetes 

- Risken är stor för barn och 

unga att använda fel 

injektionsteknik, stöda 

barnet till bättre teknik och 

uppföljningar för att minska 

komplikationer kring 

glukosnivåerna 

- Observationer och 

intervjuer 

- Då barn lär sig från 

början betydelsen av 

injektionstekniker, 

framkommer en bra 

balans i trygghet och 

välmående då 

glukosnivåerna hålls 
stabila samt rädslan av 

smärtan minskar 

-Artikeln betonar 

barns upplevelser och 

förebyggande 

metoder av att hantera 

smärta 

1991 Adams R, Peveler R.C, 

Stein och Dunger D.B  

Siblings of children 

with diabetes: 

Involvement, 

understanding and 

adaption 

- undersöka delaktighet, 

förståelse och anpassning 

hos syskon till barn med 

diabetes 

- Observation - Syskonen anpassar 

sig relativt bra 

- Syskonen upplever 
rädsla att själv 

insjukna 

- Syskonen ansåg inte 

försämrade relationer i 

hemmet 

- Syskonen upplevde 

mera närhet i familjen 

- Artikeln lyfter fram 

viktiga och relevanta 

aspekter på den 

sociala omgivningens 

betydelse och 

syskonens roll som 

resurspersoner då 
barn insjuknat i 

diabetes 

 

1999 

 

Karvonen Marjatta, 

Pitkäniemi Janne och 

Tuomilehto Jaakko 

The onset age of 

type 1 diabetes in 

Finnish children has 

become younger 

- analyseraförändringar i 

åldersavgränsningar i typ 1 

diabetes hos flickor och 

- Datainsamling - Största ökningen var 

bland barn under 5 år, 

ökningen för pojkar 

påbörjades tidigare än 

- Artikeln lyfter fram 

ökningen av diabetes 

hos barn under 5 år i 

Finland och bidrar 
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pojkar 1–14 år under en 32 

års period i Finland 

vad det gjorde för 

flickor 

- Skillnaderna mellan 

könen har jämnats ut 

därmed till den 

sociala omgivningens 

betydelse 
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Bilaga 3 Anvisningar och sagokort till Diabetesvännen 

Hej och välkommen! 

Du har nu öppnat lådan ”Diabetesvännen” och kommer därmed få ta del av ett 

hjälpmedel vars avsikt är att stöda och möjliggöra att barn kan bemästra vardagen med 

diabetes. ”Diabetesvännen” riktar sig till alla vuxna som kommer i kontakt med barn och 

som är i behov av handledning för att kunna förklara vad diabetes innebär för barn. 

Nedan följer instruktioner och tips på hur du som vuxen kan bidra till förståelse och kunskap 

samt öka delaktig hos barn med diabetes. 

Vad består lådan av? 

”Diabetesvännen” består av:  

• En låda som föreställer ett hus  

• Två pinnar som håller upp hustaket  

• En gräsmatta 

• Sagan om Charlie 

• Dockor som ingår i sagan 

Produkten ”Diabetesvännen” är endast ett exempel på vad lådan kan bestå av. Brukaren 

har möjlighet att utnyttja den färdiga produkten eller sedan utveckla en egen variant. 

Hur använda ”Diabetesvännen”? 

”Diabetesvännen” är ett hjälpmedel som är riktad till vuxna som behöver handledning för 

att kunna förklara vad diabetes innebär för barn. Hjälpmedlet kan utnyttjas av vuxna i 

stora barngrupper eller sedan med det individuella barnet. Hjälpmedlet består av en saga 

som kan utnyttjas som den är eller sedan skräddarsys utgående från behovet som finns. 

Under sagans gång ska den vuxna verbalt berätta vad som sker i sagan och samtidigt visa 

med hjälp av de konkreta objekten som sagan består av. 

Professionella och andra vuxna 

”Diabetesvännen” är huvudsakligen riktad till professionella som arbetar med barn, men 

kan även utnyttjas av andra vuxna som kommer i kontakt med barn. Hjälpmedlet är 

utvecklat för professionella att utgå ifrån och för att få inspiration att använda det givna 

exemplet eller producera en egen variant. Hjälpmedlet är även utvecklat för andra vuxna 

och ska möjliggöra att de kan tillämpa hjälpmedlet. Professionella ska klara av att 

producera egna sagor på basen av behovet som finns, men det kan vara något svårare 

för vuxna som inte är utbildade inom området, därmed finns sagan som fritt kan utnyttjas. 

Hjälpmedlet kan utnyttjas på alla arenor som barn kommer i kontakt med t.ex. på 

daghemmet, sjukhuset och i hemmet. 

Vad främjar ”Diabetesvännen”? 

Hjälpmedlet ska stöda och möjliggöra att barn kan bemästra vardagen med diabetes. 

Hjälpmedlet och de konkreta objekten fångar intresset hos barn och hjälper även barn att 

behålla fokus och motivation. För barn bidrar hjälpmedlet med stöd att förstå innehållet 

och förståelse bidrar i sin tur med meningsfullhet. Utöver det här stimulerar hjälpmedlet 

också barns språkliga utveckling och ökar begreppsbildningen.  
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