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“Hospitalteaching for children with diagnosis cancer, brain tumor” 

Abstract 

By: Josefin Merinder, Autumn term of 2012 

Supervisor: David Gunnarsson 

Teacher Education, University College Södertörn 

Background: Studies have shown that 66 children and teenagers in Sweden suffers from 

brain tumor every year. Children and teenagers who can´t participate in the regular school for 

a longer time for whatever reason, have by the school law the right to education in hospitals 

or institutions. Education that take place in other places than school most try to follow the 

same guidelines as his/hers usual school.  This applies to students in elementary school, 

compulsory school, special school, Sami school, secondary school and upper secondary 

school. 

Purpose:  The purpose of this study was to find out how three teachers at a hospital school 

plans their work with children in grade from 1 to 3, who suffer from cancer, especially brain 

tumor.  How can the teachers at the hospital school plan and organize their teaching so that 

it´s possible for the children whit brain tumor to feel as normal as possible. How does the 

common work between the consultant nurse, teachers at the hospitals and their ordinary 

school prevent the children to feel like an outsider? 

Method: I have chosen to do a qualitative study followed by three interviews whit three 

informants who works at a hospital school. One interview with the head of the unit, one 

interview with the special education teacher and one interview with the consultant nurse who 

works as a contact for the affected students.  

Conclusions: The result of my thesis is primarily that it`s important to have a good contact, 

communication and attitude to the students, so that their time at the hospitalschool will be as 

normal as possible. And in that way minimize the risk to feel and bee seen as a outsider. 

Result: Hospitalschool is a very god communal operation for those students who needs it. 

Keywords: Hospital school, child cancer, normality, exclusion 

Nyckelord: Sjukhusskola, barncancer, normalitet, utanförskap 
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1. Inledning & bakgrund 

 
Sjukhusskolan är en plats dit elever kan komma för att kunna följa med i den undervisning 

som sker på elevens hemskola, via olika hjälpmedel. Sjukhusskolan är viktig för att eleverna 

inte ska tappa skolmotivationen. Det är en plats där de också får träffa andra elever som 

befinner sig i en liknande situation. 

Sjukhusskolan är en kommunal verksamhet men ligger i angränsning till sjukhuset och ägs av 

landstinget. Skolan bedrivs genom att landstinget lånar ut lokalerna gratis. 

I Sverige insjuknar varje år 232 barn och ungdomar upp till 15 års ålder i flera typer av 

cancer. 66 av de 232 barnen som drabbas av cancer får diagnosen hjärntumör (Kreuger 

2000:13).  

Eva Gärdsmo Petterson (2012) har skrivit vilka symptom som kan uppkomma vid tecken på 

hjärntumör. Hos ett litet barn kan det vara, svårigheter att äta, sen utveckling och irritation. 

Indikation på hjärntumör hos ett skolbarn kan vara försämrad skolprestation, trötthet, 

personlighetsförändring samt regelbunden och återkommande huvudvärk. Huvudvärk, 

illamående och balanssvårigheter är de vanligaste symptomen vid en hjärntumör. Detta beror 

på att tumören skapar ett ökat tryck i hjärnan. 

Att 66 barn och ungdomar drabbas av den specifika cancertumören, hjärntumör, är en mörk 

siffra. Det är viktigt för dessa barn som drabbats, att visa att det finns en sjukhusskola som 

eleverna erbjuds att bli undervisade på. 

Enligt 24 kap. 17-19§§ skollagens särskilda undervisning (2010:800) har elever som vårdas 

på sjukhus eller annan institution, på grund av sjukdom eller liknande, som inte kan delta i 

ordinarie undervisningen under en längre tid rätt till särskild undervisning som anordnas på en 

institution eller ett sjukhus. Undervisning på sjukhusskolan ska i bästa möjliga mån motsvara 

den undervisningen som sker på elevens skola. Detta gäller elever i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Om 

elevens läkare avråder från den särskilda undervisningen som erbjuds måste detta följas. Den 

särskilda undervisningen ordnas av kommunen där institutionen eller sjukhuset är beläget. 
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Ingela Kristiansen som är specialist inom barnmedicin har tillsammans med specialpedagogen 

Cristina Eklund skrivit en handbok Metodhandbok- pedagogiskt stöd för elever med förvärvad 

hjärnskada (2010:33) som kan användas när en elev drabbats av en hjärnskada. Kristiansen 

och Eklund beskriver i kapitel 3 att det är vanligt att självförtroendet hos elever sjunker vid en 

tillbakagång till skolan efter en tids sjukdom.  Detta kan bero på att eleven känner osäkerhet 

och inte vet hur hon/han ska bete sig i klasskamraternas närvaro. Därav kan självförtroendet 

svikta och eleven som efter en viss tids behandling har blivit friskförklarad känner oftast att 

hon/han vill återgå till livet som det var innan sjukdomen så snabbt som möjligt. Eleven 

kommer då tillbaka till skolan med stor lust men kan själv märka att hon/han inte riktigt 

hänger med i klasskamraternas tempo. Reaktionen från skolkamraterna kan vara att de inte 

riktigt känner igen deras skolkamrat och blir då osäkra. Denna osäkerhet kan resultera i att 

kamraterna håller sig undan och blir tystlåtna i elevens närhet. I och med att eleven 

fortfarande upplever sig som densamma som innan, är det svårt för henne eller honom att 

förstå varför omgivningen reagerar så här. Detta kan resultera i att eleven blir ensam och 

deprimerad och sätter sig själv i ett utanförskap. Eklund och Kristiansen (2010:33) menar att 

det är omgivningens uppdrag att förhindra detta. Det är därför viktigt att förbereda 

återgången. 

Barncancerfonden (2011) definierar en konsultsjuksköterskas arbetsuppgifter. Ett barn eller 

elev som fått diagnosen hjärntumör kommer under sin sjukdomstid att ha en kontaktperson 

vid sin sida, denna kallas för konsultsjuksköterska. Konsultsjuksköterskan ansvar är främst att 

förmedla och tolka information om elevens sjukdom till exempel till hemskola och 

klasskamrater. Konsultsjuksköterskan utgör ett arbete som underlättar för elevens 

återanpassning till hemskolan och vardag. Det kan även handla om att eleven själv slipper 

svara på klasskamraternas frågor.  Som blivande förskollärare känner jag att detta är något 

som jag aldrig reflekterat över under min utbildning. Det är frågor som är relevanta för oss 

som blivande lärare, då det inte är alldeles omöjligt att vi kan komma att möta elever som fått 

en medicinsk diagnos. Jag hoppas att detta examensarbete ska kunna bidra med något i vår 

framtida yrkesroll så att vi kommer att få en bättre insikt om vi skulle hamna i den situationen 

och veta vilka resurser som finns att tillgå. Denna studie riktar sig främst till lärarstudenter 

men även till professionen.  

Utanförskap skapas av oss vuxna på grund av att vi gör skillnad på elever och elever.  Detta 

beror på att vi inte vet hur vi ska reagera och agera. En stor okunskap om detta finns ute i 

samhället, enligt Barncancerfonden (2004:31). Överläkare Olle Björk har tillsammans med 
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Barncancerfonden framtagit en broschyr vid namn ”Cancer hos barn och tonåringar”. I 

kapitel 4 beskrivs hur barnet är i stort behov av att få träffa sina klasskamrater kontinuerligt, 

främst för att inte bli gjord till någon annan samt att inte hamna i ett utanförskap. Detta 

återkommer i analysen.  

 

Unicef beskriver utanförskap som att man befinner sig utanför de sociala delarna i samhället, 

till exempel skola. Vad utanförskapet kan bero på har flera olika anledningar, bland annat 

segregation eller diskriminering. Detta gäller inte alla barn. Unicef menar att ett utanförskap 

drabbar de mest marginaliserade barnen, till exempel barn i samhällsvård, barn med 

funktionshinder och barn som tillhör minoriteter. Unicef hävdar och anser att det är viktigt att 

man måste komma ihåg att det inte har någon betydelse vem barnet är eller var hon/han 

kommer ifrån. Det handlar istället om hur barnet själv upplever utanförskapet och chansen till 

delaktighet. Barn som hamnar i ett utanförskap löper större risk att utvecklas senare än sina 

kompisar och på grund av de inte når ända fram till sin totala potential. Utanförskapet kan 

även leda till mobbning och diskriminering. Har man en gång hamnat i ett utanförskap är det 

väldigt svårt att ta sig ur det. Det blir en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta. (2010, 

2006 och 2010, 2008). 

 

I studien kommer begreppen ”normala skolbarn” och ”normal undervisning” att användas. 

Normala skolbarn definieras i studien som elever inskrivna i skola enligt skolverkets läroplan 

för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 . Den normala undervisningen definieras i 

studien  med de normala skolbarnen som har en kontinuerlig kontakt med kamrater och 

klassföreståndare. Ovanstående definitoner av dessa begrepp är av tidgare teoretiker, tidigare 

forskning och informatörer. 

 

 

 

 

 

http://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap%20(2010
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2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en enhetschef, en specialpedagog 

samt en konsultsjuksköterska arbetar för att eleverna på sjukhusskolan skall få en så 

normal skolgång som möjligt. Analysen ska även visa hur arbetet går till för att 

eleverna inte skall hamna i ett utanförskap, både under behandling men även vid 

återgång till hemskolan. 

 

 Hur kan sjukhusundervisningen organiseras för att göra det möjligt för elever med en 

cancerdiagnos, närmare bestämt hjärntumör, att få en så normal skolgång som möjligt? 

 Hur samarbetar konsultsjuksköterskan och sjukhusläraren med hemskolan för att 

motverka ett utanförskap när eleven återkommer/återgår till hemskolan? 
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3. Teoretisk  ram 

Inom denna studie har jag valt att inrikta mig på två teoretiska begrepp. Dessa begrepp är; 

normalitet och utanförskap. 

- Normalitet 

 

Jag har valt att skriva om normalitet på grund av att sjukhusskolan är en institution där elever 

med olika typer av medicinsk diagnos undervisas. I och med att undervisningen inte sker i 

hemskolan tillsammans med elevernas klasskamrater och klasslärare, inte heller i den 

klassiska skolmiljön så är denna undervisningsmetod inte egentligen den ordinarie för eleven.  

På grund av detta riskerar eleven att inte få en likvärdig skolgång som sina klasskamrater på 

hemskolan. 

Docenten Lars H Gustavsson (2009:91-92) beskriver begreppet normalitet som att vi 

människor i samhället har skapat begreppet tillsammans, att vi bestämt vad som ska rymmas 

inom det. Gustavsson menar att vi människor tillsammans utgör normen för vad som anses 

vara normalt. Normen av vad som inte är normalt bestämmer vi också. På grund av det så 

skapar vi även ”onormalitet”, annorlunda och avvikelse. Vi tar nämligen bort det som inte 

ryms inom begreppet och gör det till något annorlunda, något mindre normalt. 

Etnologen Helena Hörnfeldt (2009:14-15) förklarar begreppet normalitet i sin avhandling med 

hjälp av en filosof vid namn Ian Hacking. Hörnfeldt har använt sig av Hackings beskrivning 

av normalitet som ”allt”. Begreppet normalitet har två sidor. Å ena sidan ser vi det som är 

mest vanligt, det vi kallar det normala. Vänder vi på det och ser det från andra sidan så ser vi 

det vi vill eftersträva till att bli normalt. Hörnfeldt beskriver Hackings val av att dela upp 

begreppet normalitet i tre delar med en avgränsning mellan det genomsnittliga och det ideala. 

Del 1 ses som den statistiska normalfördelningen, del 2 ses som frånvaron av avvikelse, del 3 

ses som det ideala. Hörnfeldt menar att normaliteten endast går att nå med en jämförande 

beskrivning av det som är avvikande. För att man ska känna igen ett avvikande barn eller en 

avvikande elev, menar Hörnfeldt att det kännetecknas av att barnet eller eleven befinner sig 

utanför ramarna inom normalitet. Dessa ramar bestäms utifrån barns fyraårskontroll, där vi 

jämför en individs utveckling med flera individers resultat. Tillsammans utgör dessa barn 

normen av normaliteten. Om ett barn nu ställs utanför den bestämda normaliteten tenderar 

hon eller han att bli annorlunda enligt Hörnfeldt. 
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- Utanförskap 

 

Jag har valt att skriva om utanförskap på grund av att eleverna som undervisas på 

sjukhusskolan riskerar att hamnar utanför samhället och kan tappa en del av sitt sociala 

nätverk. Professorn Mikael Stigendal (2011-2012) har en egen teori angående hur ett 

utanförskap kan skapas. Det grundar han i egna erfarenheter som han varit med om.  

 

Psykologen Ingrid Tonning Olsson har tillsammans med Barncancerfonden utarbetat en 

informationsskrift ” Kognitiva och psykosociala sena komplikationer till följd av barncancer” 

(2006:19) där det informeras om vad barncancer är och hur man som närstående till det 

drabbade barnet, kan hantera situationen. Med utanförskap menar Tonning Olsson att det 

finns en svårighet att hitta ett sammanhang där eleven känner sig som hemma. En anledning 

kan vara att eleverna själva tror att de ska hinna och orka med klasskamraternas tempo. När 

och om eleven känner sig ”som hemma”, för det är absolut inte omöjligt, så tar det bara lite 

längre tid. Detta är något som kan uppmärksammas vid elevernas återgång till hemskolan, 

enligt henne. 

 

Vid en direkt mailkontakt med Eva, Hjörne (2012-11-10), anser hon att kommunikation är en 

viktig faktor för en elevs återgång till hemskolan.  Hon betonar också vikten av att 

kommunicera med eleven under hennes/hans sjukdomstid om en återgång till hemskolan, så 

att eleven är beredd. I kommunikationen kan det mesta ingå, det kan handla om 

utseendeförändringar, att eleven inte alltid kommer att orka lika mycket som klasskamraterna 

eller att svaren på klasskamraternas frågor kan besvaras av någon annan, exempelvis 

konsultsjuksköterska, innan tillbakagången sker. Hon menar även att skolor brukar erbjuda 

extra stöd för att eleven så snabbt som möjligt kan komma tillbaka till hemskolan efter 

sjukdomen. Detta för att minska risken att eleven ska hamna i ett utanförskap. 

 

Inom ramen för utanförskap kan man sammankoppla begreppet med ”gruppintegrering”. I 

boken ”Perspektiv på en skola för alla” skriver forskarna Jane Brodin och Peg Lindstrand 

(2004:72) om hur en specifik mindre grupp elever med funktionshinder sätts in i en vanlig 

klass. Eleverna som tillsammans sätts in i klassen har själva berättat att de kan känna en 

tillhörighet till varandra (eleverna med funktionshinder) och på så sätt kunna stärka sin 

identitet och självuppfattning. Klasskamraterna som tillhörde den vanliga klassen har vid 

senare kontakt förklarat att de såg detta som positivt, då de i efterhand kunde se på sin egen 
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situation ur ett nytt perspektiv. Brodin och Lindstrand menar att eleverna som redan gick i 

klassen nu kunde öppna synfältet och få förståelse och känna empati med de elever som hade 

något slag av funktionshinder. Här höjs alltså självuppfattningen samtidigt som identiteten 

stärks hos de elever som är funktionshindrade. Det gör så att de kan känna samhörighet med 

varandra, enlig Brodin & Lindstrand. 

4. Tidigare forskning om normalitet 

  
Författarna Eva Hjörne och Roger Säljö har skrivit boken ”Att platsa i en skola för alla” 

(2008:141-142) som handlar om hur barn med svårigheter förstås samt hur de kan finna sig 

till rätta i skolan. Hjörne och Säljö menar att det alltid har funnits och kommer alltid att finnas 

barn som har svårigheter med att inte passa in och kunna identifiera sig med elevrollen. Det 

kan finnas flera orsaker till att elever känner att de inte passar in i ett klassrum eller att de inte 

kan identifiera sig med rollen som elev. Men en gemensam faktor finns, det är att eleverna 

inte klarar av de krav som förväntas i ett vanligt klassrum. Genom detta skapas avvikelse. 

Skolan har i och med detta, elevhälsoteam som tar hjälp av ”troubles talk”, där diskuteras det 

hur skolan ska gå till botten med problemen och se vilka lösningar skolan kan finna. Tanken 

med dessa ”troubles talk” är att eleverna ska kunna normaliseras igen så att de kan komma 

tillbaka till den vanliga klassen. Hjörne och Säljö menar dock att den lilla forskning som 

tidigare gjorts om miljö- och normalitet, visar att elever som i tidig ålder inte kan vistas i den 

normala miljön, som istället måste infinna sig i annorlunda och specifika miljöer, oftast 

misslyckas med normaliseringen. 

I en avhandling av Larsson Abbad, Gunvor (2007:138-141) har en intervjustudie gjorts om 

elever som diagnostiserats med Asbergers syndrom, om hur de uppfattar normalitet och 

avvikelse. I studien visar det sig att några av eleverna antingen har känt att deras omgivning 

utgör sig för att vara annorlunda än de själva, medan andra elever i studien berättar att, så 

länge de kan minnas har känt att de på något sätt är avvikande från de normala. Eleverna 

beskriver det som att de känner att de skiljer sig som från majoriteten på något vis. Senare i 

texten beskrivs hur ”Magnus” alltid har sett på sin omgivning som knepiga, men att han nu på 

senare år har kommit på att det är hans normer som har varit annorlunda. Magnus menar att 

han har accepterat att det är hans normer som är avvikande och att detta har gjort honom till 

en mindre normal elev. Deltagarna som deltagit i Larsson Abbads studie menar att de anser att 

de duger som de är och att de inte ser någon anledning att ändra på sig så omgivningen ska bli 

nöjda. Flera av de intervjuade håller med om det men att de inte haft den känslan innan de 
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själva har accepterat diagnosen. En flicka vid namn Birgitta menar att efter hon fått diagnosen 

Asbergers syndrom accepterar att vara annorlunda. Hon menar att diagnosen blir som ett 

bevis. Larsson, Abbad menar att personer med diagnostiserad Asbergers syndrom kan ha svårt 

att tolka omgivningens signaler i annat fall feltolka dessa. Vad detta kan resultera i kan vara 

att personen beter sig annorlunda och uppfattas som avvikande och där med hamnar i ett 

utanförskap. 

I en avhandling skriven av Joakim, Isaksson (2009:79-80) framkommer det att elever som är i 

behov av särkilt stöd i den vanliga skolan, riskerar att ses som avvikande från normen. Detta 

beror på, enligt Isaksson att stödinsatser som sätts in förklarar för omgivningen att eleven 

skiljer sig från vad som utgör sig för att vara normalt. Han menar vidare att avvikelsen och 

behovet av specialpedagogik kan bero på medicinska diagnoser som bidrar till 

skolsvårigheter. Isaksson beskriver att avvikelser växer fram, utan avvikelser och utanförskap 

kan specialpedagogiken varken finnas eller synas. Detta menar Isaksson är synd. Elever som 

behöver extra hjälp eller stöd på grund av exempelvis medicinsk diagnos är nästintill tvingad 

att blotta sig som en avvikande elev. I avhandlingen framkommer även att elever som får stöd 

med hjälp av specialundervisning eller speciella insatser har visat en tendens till att de inte vill 

ha den extra hjälpen, framförallt inte när specialläraren kommer in i klassrummet och hämtar 

henne/honom inför sina klasskamrater.  Dessa elever känner att de blir avvikande, elever som 

avviker från populationen som utgör sig för att vara normal. Isaksson fortsätter att skriva om 

hur särskolan kan ses som något som avviker från det normala. Dock påpekar han att eleverna 

som undervisas där kan identifiera sig med varandra och känna trygghet. När grunden för 

identifikationen sätts så kan avvikelsen istället komma att sätta grunden för en gemenskap, 

där man i gruppen inte behöver känna sig avvikande från det normala. 

       4.1 Tidigare forskning om utanförskap 
 

Varför utanförskap är viktigt inom detta examensarbete beror på att risken att hamna i ett 

utanförskap på grund av att man har vistats i en annan miljö under en längre tid, som är 

avskild från sitt sociala nätverk kan komma att leda till ett utanförskap. 

Tonning Olsson (2006:19) menar att de elever som under längre perioder vistas på sjukhus 

och sjukhusskola har hamnat i en situation där denne tvingas att träffa fler vuxna än barn. 

Detta kan framöver leda till att eleven i möte med jämnåriga kamrater har svårare att 

socialisera sig med dem än vad hon eller han har med vuxna och äldre personer. Att visa 
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hänsyn till att alla kamrater skall få komma till tals och att få synas kan likväl vara svårt för 

eleven på grund av att denne är ”van” vid att få ensam uppmärksamhet, eller i alla fall i 

mindre grupp. Efter behandling kan eleven få kroppsliga defekter som gör att denne känner 

sig mindre attraktiv. Eleven kan börja fundera på om hon/han är mindre attraktiv än sina 

klasskamrater, på grund av detta menar Tonning Olsson att eleven själv går undan sina 

klasskamrater och sätter sig i ett utanförskap. Utanförskap och ensamhet är en vanlig åkomma 

som barn som drabbats av cancer kan känna och uppleva. 

Anders Garpelin som är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik har 

skrivit en bok vid namn ”Skolklassen som ett socialt drama” (1998:102,232). I boken 

förklarar han att elever som hamnar i en klass där risken finns att de inte känner att hon/han 

hör hemma, kan leda till att eleven marginaliseras och ses som en avvikande elev. Vad som i 

klassrummet kan leda till utsatthet kan i sin tur leda till segregering. Detta beror på hur den 

utsatta personen reagerar och agerar. Om eleven vid tillbakagången till hemskolan känner att 

hon/han inte hör hemma i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater så kan hon/han 

reagera och agera på flera olika sätt. Agerar eleven genom att själv stänga sig ute från 

klasskamraterna så skapar denne själv ett utanförskap som hon/han hamnar i. Agerar eleven 

med att göra uppror ökar risken med att klasskamraterna kommer att ta avstånd från eleven på 

grund av att de inte känner igen klasskamraten. Detta gör så att både utanförskap och utsatthet 

kan skapas, enligt Garpelin. 

Docenten Anders Kreuger är redaktör för boken Barnet och sjukvården – erfarenheter från 

barnonkologin. I boken har Karin Enskär skrivit ett kapitel om Livssituationen hos barn och 

ungdomar med cancer och deras föräldrar (2000:133). I kapitlet framkommer att elever som 

vistas på sjukhuset och på sjukhusskolan i vissa skeden är så pass sjuka och deras 

immunförsvar är så dåligt, att de tvingas hållas isolerade i mindre grupper, eller ensam, på 

grund av smittorisk. Under denna period har flera barn i senare kommunikationer förklarat att 

detta har känts av. De saknade bland annat få leka med sina kompisar som de tidigare kunde 

göra i ordinarie klass och skola. Eleverna menar att klasskompisar och kontinuerlig kontakt är 

bra under tiden man behandlas och är sjuk, Enskär (2000:133). 

Bengt Persson som är professor inom specialpedagogik har skrivit boken Elevers olikheter 

och specialpedagogisk kunskap (2001:99). Han menar att elever som är i behov av en 

specialpedagog riskerar att hamna i ett utanförskap är inte alls omöjligt. Detta beror på att en 

specialpedagog inte utgör sig för att klassas som att arbeta med normala elever och barn. 
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Specialpedagogen arbetar med elever som är i behov av speciellt stöd. Det kan handla om 

elever som har fått en diagnos och det kan handla om elever som sitter i rullstol som behöver 

extra hjälp med olika saker. Synen som klasskamrater kan ha på specialpedagoger kan vara att 

de finns där på grund av att eleven inte klarar sig med den ordinarie klassläraren, alltså utgör 

sig eleven inte sig för att vara ”en av dem”. Detta kan dessvärre bli ett dilemma som tyvärr 

kan leda till segregation och exkludering, att eleven som specialläraren arbetar med hamnar i 

ett utanförskap på grund av att hon eller han ses som någon som avviker från det normala 

enligt Persson. 

Barnpsykologen Elisabeth Nordin Hultman har i sin doktorsavhandling ”Pedagogiska miljöer 

och barns subjektskapande” (2004:51) skrivit om hur miljön kan vara en faktor som påverkar 

barn och elever att hamna i ett utanförskap, men att det är de vuxna som skapar detta. Nordin 

Hultman menar att elever beter sig olika beroende på i vilken miljö de befinner sig. Hon 

menar att vi människor som idag lever i det svenska samhället med svenska skolor redan har 

en bild av hur de pedagogiska rummen på skolan ska se ut. Detta förutsätter enligt henne att 

alla barn är lika, men i och med att Sverige är ett växande land där befolkningen ökar med 

flera olika människor med olika erfarenheter så kan man inte ha denna redan bestämda bild 

där elever förväntas passa in. I och med att alla elever och människor inte är lika på grund av 

tidigare erfarenheter och bakgrund så måste vi se dessa olikheter hos barnen istället för att 

tolka det till att eleverna inte passar in i den förbestämda miljön i skolan, och på grund av det 

blir en avvikare som hamnar utanför normaliteten. På grund av detta menar Nordin Hultman 

att risken för att bli en avvikande elev ökar. Nästa steg skulle i sådana fall leda till att eleven 

hamnar i ett utanförskap. 

I en avhandling skriven av Ulrika Wigg (2008:115,117-118) framkommer att barn som inte 

känner sig hemma eller välkomna i miljön de vistas i kan känna att de hamnar i ett 

utanförskap på grund av att de inte kan identifiera sig. I avhandlingen beskrivs även en 

situation om en pojke vid namn Edin, hur han hamnar i ett utanförskap i sin klass på skolan på 

grund av att han inte kan prata och skriva svenska. Edin kunde inte kommunicera och inte 

förstå vad hans klasskamrater sa. Därför kände han sig utanför populationen som utgjorde sig 

för att vara normal. I studien framkommer det att Edin, som ursprungligen är från Bosnien, 

flyttat runt om i världen, bland annat till tyskland och Sverige. Som tidigare nämnt kände 

Edin sig utanför i Sverige på grund av att han inte kunde förstå eller prata det svenska språket, 

likadant var det i Tyskland. När Edin sedan återvände till skolan i Bosnien kände han även 

utanförskap där, även fast han var i sitt hemland. Detta berodde på att hans klasskompisar i 



14 
 

Bosnien arbetade i ett högt tempo som Edin inte hann med i, detta gjorde så att han hamnade i 

ett utanförskap. I efterhand menar Edin att han fick mest förståelse och stöd av klasskamrater 

och klasslärare i Tyskland och Sverige. I och med at Edin har flyttat och bytt skola så många 

gånger menar han att han har lärt sig hur man ska bete sig och hur man ska tackla olika 

situationer så att han ska slippa känna sig annorlunda och hamna i ett utanförskap. 

4.1.1 Tidigare forskning om barn med cancer, deras vistelse på 

lekterapi i samband med sjukhus 
 

Angående min tidigare forskning skriven av Charlotte, Ångström-Brännström, (2010:42-54) 

så bör läsaren ha i åtanke att det i ursprungskällan inte framgår var någonstans eleverna 

undervisas. Vad som inte heller framgår är i vilken ålder lekterapin är anpassad. 

I avhandlingen som skrivits av Charlotte, Ångström-Brännström (2010:42-54), har hon gjort 

en studie om cancersjuka barn som vistas på ett sjukhus under en längre tid. Studien har tagits 

fram med hjälp av intervjuer med sjuksköterskor, föräldrar och barn som fått olika typer av 

cancerdiagnoser, barnen är mellan tre och nio år. Studien handlar till stor del om hur de 

involverade personerna till barnet behövs, gärna för tröst. Denna avhandling blir intressant 

inom mitt ämne som jag har valt att skriva om på grund av att det i avhandlingen framkommer 

hur elevernas skolundervisning på sjukhuset kan variera från dag till dag på grund av olika 

påverkande faktorer. Det beskrivs även hur elevens sociala omgivning är en viktig del hos den 

drabbade eleven. 

I en del av studien beskrivs hur de sjuka barnen är i stort behov av sina föräldrar under 

behandlingen på sjukhuset, främst på grund av tröst. För att eleven ska kunna känna trygghet 

så framkommer det i studien att tröst är en bidragande faktor som gör så att eleven kan känna 

sig trygg. Sjuksköterskan som arbetar med barnet är även en av de personer som kan komma 

barnet väldigt nära, vissa av barnen kallar sjuksköterskan för ”min”. Sjuksköterskan är likväl 

som föräldrarna en person som får en nära kontakt med barnet så att hon/han kan känna 

trygghet. För att inte barnens syskon (om de finns) ska hamna i ett utanförskap inom familjen, 

eller känna sig bortglömda på något sätt så föredrar sjukhuset att en av föräldrarna till barnet 

är hemma tillsammans med barnets syskon under vistelsen på sjukhuset. Dock tilläggs det att 

de får komma på besök när som helst.  

Ett exempel i avhandlingen handlar om en pojke som kallas Victor. Victor går i vanliga fall i 

skolan men i och med att han har fått diagnosen cancer så gör han sina skoluppgifter på 
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sjukhuset. Uppgiften handlar om en groda som han sedan ska skriva något om. Victor 

förklarar att han inte vill göra detta, han vill åka hem nu, han längtar efter sina syskon. 

Sjuksköterskan till Victor menar att det inte kan vara glada och positiva miner varje dag, det 

får man ta hänsyn till. Studien visar att Victor tycker om att rita, han ritar drakar och riddare 

som beskriver hur han själv uppfattar sin sjukdom. Med tanke på vad Victor tycker om att 

göra, i detta fall att rita, så utgör teckningar och beskrivningar en del av hans skolarbete. 

Någon dag senare ska Victors syskon komma på besök, han längtar efter dem och vill 

fortfarande åka hem. Victor förklarade att hans syskon betydde mycket för honom. När de 

besökte honom på sjukhuset tog de hand om honom och lekte med honom på olika sätt, inom 

familjen så pratades det öppet om Victors situation. Studien som gjordes tillsammans med 

Victors familj visar att Victors sociala omgivning, så som syskon, klasskompisar och andra 

närvarande, även är i behov av tröst och närhet. Det betydde mycket för Victor när hans 

klasskompisar och lärare kom och hälsade på honom. Föräldrarna har även berättat att de 

kände styrka och blev uppmuntrade när Victors lärare visade att hon tänkte på dem. Detta 

berättade sjuksköterskan och Victors mamma självmant. Studien fortsätter att visa resultat 

som säger att föräldrarna till barnen fann tröst genom att ligga nära och ”en närhet som 

upplevdes som att bli ett med sitt barn” (2010:48). Föräldrarna hävdar även att de upplevde att 

barnen sökte mer närhet till dem under sjukdomstiden än annars.  

På lekterapin har föräldrar till de cancersjuka barnen berättat att, hur sjuka barnen än var så 

ville de gå till lekterapin för att träffa andra barn som befann sig i samma situation som de 

själva gjorde. De barn som befann sig på lekterapin skulle komma att bli nya kompisar. Även 

om barnen just den dagen inte orkade leka så gjorde det mycket att bara få gå eller åka ner till 

lekterapin för att se på när kompisarna lekte. Barnen som vistades på lekterapin tröstade och 

lekte med varandra. De kunde känna igen sig i varandra, ett exempel visar att detta kunde 

göras i en jämförelse då en av pojkarna sa något i stil med att han också hade haft en likadan 

frisyr som en annan pojke. Det han syftade på var att han just då inte heller hade haft något 

hår. 
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5. Material och metod 

För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt att arbeta med en kvalitativ metod. 

Med en kvalitativ metod menas att man gör till exempel intervjuer för att få en djupare bild 

och förståelse för människor och deras sociala realitet som studien berör (Dalen, 2007:11). En 

kvalitativ studie kännetecknas även av att informanten formulerar sina egna svar med flera 

meningar istället för att kryssa/svara till exempel ja, nej eller kanske. Jag har valt att använda 

mig av ostrukturerade intervjuer, det vill säga att frågorna som ställs under intervjufrågorna 

inte är färdigformulerade, Larsen (2009:83). Denna kvalitativa intervjuform är viktigt för mitt 

examensarbete för att jag vill få en djupare förståelse för hur mina informanter arbetar för att 

eleverna som undervisas på sjukhus ska få känna sig som normala skolbarn samt hur 

konsultsjuksköterskan och sjukhuslärarens gemensamma samarbete med elevens hemskola 

går till så att ett utanförskap kan motverkas. 

Examensarbetet består av tre intervjuer. Första intervjun skedde med enhetschefen som 

arbetar på sjukhusskolan, den varade i 1 timme och 20 minuter. Att jag valde att intervjua 

honom beror på att jag ville få en inblick i hur verksamheten går till, för att sedan skriva ned 

mina intervjufrågor som var tänkt att ha som underlag. Därefter hade jag en telefonintervju 

med specialläraren som arbetar med de yngre eleverna, den varade i 1 timme. 

Telefonintervjun följdes av ytterligare en intervju men på plats på sjukhusskolan, den varade i 

4 timmar. Att jag valde att intervjua henne beror på att hon arbetar med de åldrarna jag har 

valt att rikta in mig på. Till sist hade jag en telefonintervju med konsultsjuksköterskan (som 

arbetar som kontaktperson till elever som drabbats av hjärntumör), hon svarade på frågor som 

berör mina frågeställningar. Intervjun varade i 40 minuter. 

 

Att jag valde att ha telefonintervjuer beror på att det var svårt att finna en tid på dagen då båda 

mina informanter var upptagna med undervisning, därför skedde båda mina telefonintervjuer 

på eftermiddagar efter klockan 15. Jag är dock medveten om att det finns vissa nackdelar att 

ha telefonintervjuer jämfört med direkta intervjuer. Nackdelarna kan vara att jag inte ser mina 

informanters ansiktsuttryck som kan vara av data jag i annat fall kunnat använda mig av. En 

annan nackdel kan vara att jag egentligen inte vet om jag talar med rätt person, i och med att 

jag inte ser ansiktet, A, Bryman (2001:129) (jag kan vara säker på att det var specialläraren 

jag intervjuade på telefon på grund av att jag tidigare hade talat med henne på plats). 
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Mina intervjuer analyseras med hjälp av relevant litteratur som tillhör forskning kring detta 

ämne, alltså om hur sjukhusundervisning kan organiseras för elever med hjärntumör att få en 

sådan normal skolgång som möjligt, samt hur dessa elever skall slippa känna utanförskap.  

Viktigt att ha i åtanke i detta examensarbete är att det inte finns någon tidigare forskning om 

sjukhusundervisning för barn med cancer, främst inte specifikt angående normalitet och 

utanförskap i kontext med sjukhusundervisning. På grund av detta är jag begränsad och har i 

min tidigare forskning om sjukhusskola använt mig av tidigare forskning närmare barns 

vistelser på lekterapin, då barnen behandlas för sin cancerdiagnos på sjukhuset. 

Jag har även valt att använda mig av tidigare forskning som berör mina ovanstående begrepp, 

normalitet och utanförskap för att få en djupare och bredare förståelse för dessa inom mitt 

ämne. 

    5.1 Urval 

Varför jag valde att arbeta med en specifik sjukhusskola samt barn med just hjärntumör har 

många anledningar. När jag startade med att efterlysa flera sjukhus som har en sjukhusskola 

som undervisar sjuka barn visste jag inte om jag ännu ville skriva om en specifik sjukhusskola 

eller om jag ville jämföra två. Till en början tog jag kontakt med flera sjukhus över hela 

landet. De flesta av svaren var avvisande, någon svarade att det inte fanns tid, någon annan 

svarade att det inte fanns resurser. Dessa avvisande svar gjorde så att jag nu kunde avgränsa 

mig från cirka tjugo sjukhus till endast tre, varav två av dessa belägna i Stockholm och ett 

norr om Stockholm. Under mitt första besök på sjukhusskolan norr om Stockholm så blev jag 

väldigt positivt bemött och överraskad, nu ville jag definitivt skriva om denna sjukhusskola, 

med anledning av detta kunde jag dra åt snaran ytterligare en gång till så att jag nu endast 

hade två sjukhusskolor att fokusera på. Jag valde bort den ena i Stockholm på grund av att den 

andra är större och har en hel byggnad som är avsedd endast för barn. Det jag nu hade att 

välja mellan var en sjukhusskola i Stockholm eller en norr om Stockholm. Jag bokade in en 

tid för en intervju med två speciallärare på sjukhusskolan i Stockholm. Jag kom dit och kände 

ganska snabbt att jag inte fick ut det jag ville ha, även fast jag försökte styra intervjun till att 

återkomma till min utgångspunkt, om barn med hjärntumör, men det ville sig inte. Nu och 

därför beslutade jag mig för att skriva om en specifik sjukhusskola, den norr om Stockholm.  

Att jag har valt att inrikta mig på just hjärntumörens typ av cancer beror på att tumören 

påverkar de kognitiva delarna som finns i hjärnan, det ger en nedsatt intellektuell funktion, 

enligt Gärdsmo Petterson (2012). 
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I och med att det påverkar barnets kognitiva förmåga så påverkar det även barnets skolgång 

där de kognitiva delarna används, därför kan barnets utveckling i skolan vad gäller 

problemlösande, tänkande och memorerande etcetera bli påverkat. Jag har valt att fokusera på 

eleverna mellan sex och tio år på grund av att de är de åldrarna jag själv vill arbeta med som 

lärare. 

Jag har tagit del av samt informerat mina informanter om de etiska principer som jag anser 

vara betydelsefulla i detta examensarbete. Informationskravet informerade jag först om på 

grund av det berättar för informanten att deltagandet är frivilligt och att går att avbryta när 

som helt. Här redovisade jag även mitt syfte med arbetet. Jag har även informerat mina 

informanter om konfidentialitetskravet på grund av att detta är ett känsligt ämne. Kravet 

handlar om att jag måste ta hänsyn till mina informanters anonymitet och på så sätt förklara 

att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, om vi inte kommer överens om något 

annat. Jag har även informerat om nyttjandekravet som säger att information jag samlat in 

med hjälp av mina informanter endast kommer att användas för ändamål som gäller 

forskning, Stukát (2005:131-132). 

    5.1.1 Sjukhusskolan  

Sjukhusskolan där jag gjort mina intervjuer startade i mitten på 1950-talet. Den tar emot barn 

och ungdomar mellan sex och sexton år men i specifika fall tar man emot något yngre eller 

äldre. På sjukhusskolan arbetar idag fyra lärare heltid, samt en enhetschef som arbetar deltid. 

Aktiva är även de två konsultsjuksköterskorna som arbetar på sjukhuset och skolan, varav en 

är informant i denna studie. Informanten arbetar specifikt med elever som drabbats av 

hjärntumör. Den andra sköterskan är inriktad på elever med andra typer av cancer. 

Det finns ett sinnesrum som är ett rum för barnen som vistas på sjukhuset. Där finns en soffa 

och ett bollhav som skiftar färg. Det finns även böcker och musik att lyssna på. Här vistas     

elever, föräldrar, lärare och vårdpersonal. Detta är rum där man kan få utlopp för sina känslor, 

ett rum som ”man kan gråta i”, som enhetschefen uttryckte det. Varje elev som vistas på 

sjukhusskolan har en konsultsjuksköterska som kontaktperson som hjälper honom eller henne 

och dennes familj. Som tidigare nämnt av Barncancerfonden (2011) fungerar 

konsultsjuksköterskan likt en kontaktperson som bland annat åker ut till elevens hemskola för 

att informera klasskompisar och lärare vad som har inträffat (i samråd med de inblandade), 

detta görs framförallt så att eleven vid (den förhoppningsvisa) tillbakagången till skolan skall 

slippa svara på alla frågor. 
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6. Analys och resultatredovisning 

6.1 Normalitet 
 

För att beskriva vad specialläraren menar med att eleverna som undervisas på sjukhuset ska få 

en sådan normal skolgång som möjligt berättar hon att hon arbetar på ett liknande sätt som 

lärare gör i vanliga skolor. De arbetar med 1-timmes lektioner, en per dag. Ibland i mindre 

grupper mellan 2-5 elever, ibland sker undervisningen individuellt. Detta menar 

specialpedagogen är det närmaste de kan komma för att eleven ska känna sig så nära ett 

normalt skolbarn som möjligt.  

 6.1.1 Skolmiljö/sjukhusmiljö 
 

Enligt 24 kap. 17-19§§ skollagen särskild undervisning (2010:800) säger att alla elever som 

vårdas på sjukhus eller annan institution, som på grund av sjukdom eller liknande skäl har rätt 

till undervisning i alla ämnen. Specialläraren berättar att eleverna på sjukhusskolan kan få 

undervisning i alla ämnen om de så önskar och behöver, men att de verksamma lärarna på 

sjukhusskolan lägger fokus på vad elevens klass i hemskolan arbetar med just nu. Arbetar 

klassen med matematik, då arbetar även eleven med matematik på sjukhusskolan. Detta för att 

eleven ska känna en gemenskap med klassen oberoende av att hon/han befinner sig i en annan 

miljö än sina kamrater. För att eleven ska kunna känna sig så delaktig i hemklassen som 

möjligt så arbetar sjukhusskolan och även skolan mycket med elektroniska hjälpmedel, ett 

exempel är Skype. Det finns tillgång att läsa alla ämnen på sjukhusskolan eftersom att det 

finns flera lärare som är utbildade i olika ämnen. Hur sjukhusskolan väljer att arbeta 

tillsammans med elevens hemskola där ett av syftena är att eleven ska få en sådan normal 

skolgång som möjligt anser jag vara av stor vikt, exempelvis att de arbetar med de material 

som eleven i annat fall skulle ha gjort i hemskolan. I och med att eleven har byggt upp 

relationer med sina klasskamrater så tolkar jag det som att samarbetet får eleven att känna sig 

trygg med sitt eget material som i sin tur gör så att eleven kan känna att hon/han får en sådan 

normal skolgång som möjligt. 

Utifrån speciallärarens svar under första intervjun menar hon, att vad och vilka personer som 

ses som normala, ha mycket att göra med i vilken miljö vi befinner oss i just då. Inget barn på 

sjukhusskolan är eller klassas som onormalt eller mindre normalt, alla elever befinner sig 

någonstans i samma situation oberoende av sjukdom, men i och med att de vistas i den miljö 
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de gör, så befinner sig eleverna i en population där denna utgör sig för att vara normal 

(populationen utgör sig då för att majoriteten av de som vistas i miljön är sjuka). 

Även Gustavsson (2009:91-92), menar att det är vi människor som bestämmer vem och vilka 

som idag ses som normala. Detta gör vi när vi tillsammans bestämmer vad som skall införas i 

just det begreppet. Medan vi inför vad som ska sättas inom ramen för utanförskap så strävar vi 

och förstärker vår eftersträvan om vad som ska ses som normalt, enligt Gustavsson. 

En underförstådd tanke kring detta är att om vi jämför eleverna på sjukhusskolan med elever i 

en vanlig skola så utgör sig de förstnämnda eleverna sig för att vara annorlunda (på grund av 

att eleverna i den vanliga skolan är en större population), men att vi eftersträvar att de ska ses 

som normala. Detta kan vi göra genom att bland annat erbjuda eleverna en likvärdig skolgång 

som eftersträvar den normala som sker i elevens hemskola. Slutsatsen är i alla fall att 

normalitet blir vad vi gör det till. 

Specialläraren på sjukhusskolan menar att normaliteten kan skapas av miljön. Befinner vi oss 

i en sjukhusmiljö, där majoriteten av patienterna eller eleverna är sjuka, då utgör normaliteten 

sig för att vara sjuk. Därför blir det inte konstigt eller annorlunda för eleverna att bli 

undervisade på sjukhusskolan. Specialläraren påpekar dock att detta förutsätter att eleven 

själv tycker att det känns bra att bli undervisade i sjukhusets skollokaler tillsammans med 

andra elever i samma ålder och situation. Detta kan kopplas ihop med Hörnfeldt (2009:15), 

som tolkat Hackings beskrivning av normalitet till ”allt”. Hon menar att det finns något att 

eftersträva, något som ännu inte innebär normalitet men som man vill ska vara eller bli det. 

Hörnfeldt som vidareutvecklat och tolkat begreppet normalitet menar att vi måste jämföra 

med det som inte är av normalitet, alltså med det som istället är avvikande. Hon menar att vi 

människor har en önskan och vilja om vad vi vill uppfatta som normalt, tillsammans skapar vi 

normaliteten, med hjälp av vad vi vill ska vara det. Jag tolkar detta som att det är viktigt att 

eleverna på sjukhuset träffar varandra så att de inte känner sig ensamma i situationen att vara 

sjuk. Jag tror även att det är viktigt på grund av att eleverna kan arbeta i grupp och på grund 

av det få en känsla som hamnar närmare den normala skolgången. 

Forskning enligt Hjörne & Säljö (2008:142) visar som tidigare nämnt att elever som inte kan 

vistas i sin normala miljö under en längre tid låter se en tendens till att eleverna misslyckas att 

normaliseras. Hjörne och Säljö menar att elever som inte kan vistas i den miljö som utgör sig 

för att vara den normala för eleven, alltså vanliga skolor och förskolor, har visat en tendens, 

att vid en tillbakagång från den ovanliga miljön till den normala, riskerar att misslyckas med 

att normaliseras. Detta är något som specialläraren arbetar emot. Hon menar att under tiden 
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eleven befinner sig på sjukhusskolan så arbetar specialläraren med att eleven hela tiden ska 

hålla en kontinuerlig kontakt med sin sociala omgivning, till exempel klasskamrater. Till hjälp 

använder de sig bland annat av ”modern teknik”. Detta kan till exempel ske via videosamtal 

med hjälp av Skype. Ofta sker det även att arbetsmaterial hämtas direkt från elevens hemskola 

så att han eller hon kan arbeta med det som dennes klasskamrater arbetar med samtidigt. 

Specialläraren på sjukhusskolan menar att detta arbetssätt som sker, kan vara en av de delar 

som leder till att eleven känner mer samhörighet med klassen på grund av att denne får vara 

delaktig i det som sker i hemskolan. Detta leder till att eleven fortfarande kan känna 

samhörighet med sin klass i hemskolan och utifrån detta känna sig som ett normalt skolbarn 

som tillhör sin ordinarie klass. Alltså behöver eleven inte känna sig bortglömd eller utanför. 

Specialläraren menar även att eleven minskar risken att känna sig annorlunda på grund av att 

klasskamraterna får se och följa sin klasskamrat kontinuerligt under perioden som hon/han 

vistas på sjukhuset, till exempel vid utseendeförändringar som håravfall. Den kontinuerliga 

kontakten som sker bidrar till en större förståelse hos klasskamraterna som i sin tur inte gör 

eleven till någon annan än vad hon/han var innan sjudomen. Min uppfattning angående detta 

är att sjukhusskolan och skolan som bland annat arbetar med Skype minskar tendenserna till 

att elever som tvingas vara borta från sina klasskamrater under en längre tid, misslyckas med 

att normaliseras, som Hjörne och Säljö (2008:142) förklarade.  

 6.1.2 Socialt nätverk 

 

Att eleverna på sjukhusskolan bör få en sådan normal skolgång som möjligt på sjukhuset som 

i vanliga fall skulle ske i ordinarie klass menar specialläraren som arbetar på sjukhusskolan 

vara ytterst angeläget. Att eleven inte ska behöva känna sig annorlunda på grund av att 

undervisningen behöver ske någon annanstans än i hemskolan. Konsultsjuksköterskan menar 

att eleven inte ens ska behöva tänka i de banorna, att bli gjort till annorlunda eller att inte få 

känns sig som ”en i klassen”. Detta menar hon beror på att eleven aldrig ska ha behövt lämna 

sin klass och sina klasskamrater och där av inte behöva känna sig utanför eller annorlunda. 

Här kan en koppling göras till Eklund och Kristiansens (2010:33) vidare erfarenheter som 

visat att återgången till elevens ordinarie klass i hemskolan är den bästa rehabiliteringen. På 

sjukhusskolan arbetar specialläraren individanpassat och menar att undervisningen som har 

tagits fram tillsammans med klassläraren på hemskolan är någonting som sker på grund av att 

eleven ska kunna identifiera och känna sig att hon/han får en sådan likvärdig skolgång som 

möjligt. Detta tolkar jag som att sjukhusskolan arbetar med vad elevens hemskola samtidigt 
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arbetar med på grund av att hon/han ska kunna känna sig som en elev som får en normal 

skolgång, som framöver vid tillbakagången ska kunna befinna sig där sina klasskamrater 

befinner sig (i till exempel läroböcker). Att detta kan ske via olika hjälpmedel anser jag kan 

leda till att eleven aldrig behöver ha lämnat sin klass, istället kan eleven vara delaktig i 

undervisningen. Återgången som den bästa rehabiliteringen, som Eklund och Kristiansen 

(2010:33) skriver om utgör sig på så sätt inte för att förhållandet med elevens klasskompisar 

ska hamna på kant. 

Specialläraren berättade under telefonintervjun att hon anser det vara bra att de arbetar med 

grupper på sjukhusskolan där eleverna får studera och umgås med varandra. Hon menar att 

detta är en grund för att eleverna ska stärka sin identitet och sitt självförtroende samt att kunna 

få en normal skolgång. Detta menar hon kan göras när eleverna på sjukhusskolan träffas och 

umgås med varandra, de vet att det finns flera som befinner sig i samma situation som dem 

själva. Specialläraren tillägger att hennes stöd som speciallärare inte ses som speciallärare av 

eleverna, hon beskriver sig själv som lärare. Detta i sin tur menar hon utgöra en minskad risk 

att känna sig som en annorlunda elev. Detta är något som kan kopplas ihop med avhandlingen 

av Isaksson (2009:79-80) som handlar om normalitet och avvikelse. Isaksson menar att elever 

som fått ”bekräftat” att de är i behov av stödinsatser av exempelvis specialpedagogik kan se 

sig själva som elever som avviker från vad som ses som normalt. I den vanliga skolans miljö 

är det populationen av normala elever som elever jämför sig med. Isaksson menar att en grupp 

som ser sig som avvikande från de normala, tillsammans kan sätta grunden för en gemenskap 

där de tillsammans inte behöver känna sig annorlunda, alltså kan de känna sig normala. 

Isaksson förklarar även att specialpedagogik tolkas av omgivningen som något som avviker 

från det normala. Det vill säga att elever som hämtas av specialläraren från klassrummet blir 

för det första avvikande och ses som mindre normal jämfört med klasskamraterna. För det 

andra känner sig eleven utanför, mer annorlunda och mindre normal på grund av att hon/han 

är medveten om vilken syn klasskamrater och andra personer i elevens sociala omgivning har 

på specialundervisning.  

Om Isakssons beskrivning av hur elever kan känna sig annorlunda och avvikande och kan 

leda till utanförskap på grund av att elever med en medicinsk diagnos får extra stöd och hjälp 

av specialpedagoger på hemskolan så anser jag att skolan bör vara vaksam med detta. Jag 

menar att det i sådana fall kan vara skolans arbetssätt som skapar ett utanförskap för eleven. 

Vad gäller specialläraren på sjukhusskolan så anser jag det vara bra av henne att se sig själv 

som lärare och inte speciallärare på grund av att eleverna kan koppla speciallärare till att det 
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är någon som ”kommer till undsättning” vid speciella behov. Om skolan använder sig av 

specialpedagogik som kan leda till att eleven känner sig avvikande från det normala, anser jag 

som sagt att de bör vara vaksamma. 

 6.1.3 Kompetens  
 

Konsultsjuksköterskan menar att samarbetet som sker mellan sjukhusskolan och elevens 

hemskola är otroligt viktigt med tanke på att eleven inte ska bli behandlad på ett annorlunda 

sätt än förr, på grund av sjukdomen. Samarbetet kan handla om konsultsjuksköterskans 

förmedling till elevens hemskola och omgivning. Det kan handla om att ”Pelle” inte behöver 

springa lika många varv som sina klasskamrater gör på gymnastiken, det kan även handla om 

att det är viktigt för kompisarna att fråga ”Pelle” om de undrar något så slipper de prata 

bakom hans rygg. Samarbetet kan även handla om att göra eleven så delaktig som möjligt i 

klassen på hemskolan, med hjälp av olika hjälpmedel, exempelvis Skype. 

Konsultsjuksköterskan menar att eleven aldrig ska behöva oroa sig för att bli behandlad 

annorlunda, på grund av att hon/han aldrig ska behöva gå tillbaka till hemklassen, hon menar 

att eleven aldrig ska behövt ha lämna den. Detta är något som kan komma att styrka 

forskningen som (Hjörne & Säljö (2008:141–142) skrivit om, att just elever som av någon 

anledning inte kan vistas i normala miljöer som sina klasskompisar, har visat en tendens till 

att misslyckas framöver i skolan. Jag tolkar detta som att eleverna på sjukhusskolan kan få en 

relativt likvärdig skolgång med hjälp av exempelvis Skype. Dock är jag rädd att förmedlingen 

som når fram till elevens sociala nätverk kan komma att bidra till att eleven blir sedd som 

annorlunda vid en tillbakagång, det är ju ganska tydligt att ”Pelle” förmodligen inte kommer 

att orka lika mycket som innan, det är något som kommer att vara annorlunda. Jag tror att man 

inte ska vara rädd för att förmedla detta, jag tror snarare att man ska vara tydlig och ärlig. 

Att det arbetar många specialpedagoger på sjukhusskolan anser enhetschefen vara en riklig 

tillgång som finns, dock ser det inte ut så på alla sjukhusskolor för barn i Sverige. Detta kan 

bland annat bero på ekonomiska omständigheter samt vad man anser vara viktiga resurser. 

Resurserna som finns tillgängliga på skolan är något som enhetschefen har sett som en viktig 

tillgång för en fungerande verksamhet. Att yrkesutövarna på sjukhusskolan lägger stor vikt på 

att eleverna ska få en normal skolgång, oberoende av att dem befinner sig i den miljö de gör, 

blir en motivation till att använda sig av de specialpedagogiska åtgärder som finns, enligt 

informanten. Enhetschefens syn på specialpedagogernas arbete som resulterar i en verksamhet 

som leder till att eleverna inte behöver känna sig som annorlunda skolbarn är något som 
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styrker Perssons (2001:28-29) utlåtande vad gäller makten att normalisera någon. Han menar 

nämligen på att det är yrkesutövarna inom medicin, överläkare, specialistläkare, AT- läkare 

med flera (i detta fall) har makten att tolka normalitet. Det är i sin tur, på grund av dessa 

personer som visar att det är viktigt att använda sig av de resurser som finns, till exempel 

speciallärare/specialpedagoger, som kan hjälpa elever som fått en medicinsk diagnos. Hur 

dessa maktutövare väljer att tolka normaliteten resulterar i en motivation att använda sig av 

dessa specialpedagogiska åtgärder. Specialläraren som är verksam inom sjukhusskolan 

berättar samtidigt att miljön är viktig för att kunna tolka normalitet. Hon menar att 

normaliteten på sjukhusskolan är självklar på grund av att de elever som vistas där är i samma 

situation. Vid övergången till hemskolan kan det brista eftersom att populationen av individer 

på hemskolan är elever som inte har kommit tillbaka till skolan efter en viss tids sjukdom. 

Därför menar hon att det är viktigt med en kontinuerlig kontakt mellan sjukhusskolan och 

hemskolan där kontakten med klasskompisarna finns.  

Att vi använder yrkesutövare som har makten att tolka normalitet, som en motivation till att 

använda oss av specialpedagoger eller speciallärare för att kunna hjälpa barn och elever som 

fått en medicinsk diagnos, anser jag vara orätt. Jag menar att elever som fått en medicinsk 

diagnos bör ha rätt till specialpedagogik utan högre yrkesutövares utlåtande, om det behövs. 

 6.1.4 Förmedling 
 

Samarbetet som finns mellan konsultsjuksköterska och hemskola är oerhört viktig därför att 

kontakten och förmedlingen som finns är kontinuerlig och berättar för omgivningen vad som 

har skett hos den drabbade eleven. Arbetet som konsultsjuksköterskan utför hoppas hon ska 

leda till att den drabbade eleven inte kommer att känna sig som någon annan vid 

tillbakagången till hemskolan. Det leder förhoppningsvis även till att eleven inte kommer att 

misslyckas längre fram i skolan, på grund av att konsultsjuksköterskan har förberett elevens 

skolomgivning (klasskamrater likväl som matsalspersonalen) om elevens tillstånd, att de i sin 

tur visar hänsyn och förståelse för detta. 

Varför det är viktigt att informera hela lärarteamet kan vara till exempel personerna som 

arbetar i matsalen, att det nu kan vara okej för ”Pelle” att ha kepsen på sig i matsalen. 

Konsultsjuksköterskan menar att detta ”förarbete” som sker kan vara en ingång för den 

drabbade eleven att minska den tendensen, som Hjörne & Säljö (2008:141-142) nämnt, att 

framöver misslyckas i skolan. Denna kontinuerliga kontakt och förmedling till elevens sociala 

omgivning som sker förstår jag skapar förståelse och empati. Risken jag ser med detta är att 
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samtalen istället kan leda till att eleven blir annorlunda behandlad, eller känner sig det. Det 

kan handla om ”Pelles” situation i matsalen. Likväl som jag nämnde på sidan 21, så borde 

”Pelles” sociala omgivning behandla honom som innan han blev sjuk. 

Specialläraren berättade under första intervjun att det är viktigt att eleven har en tillit till sig 

själv, att sjukdomen inte ska påverka dem som personer, hon menar att denna trygghet kan 

leda till att de inte behöver känna sig avvikande från de normala. Specialläraren menar att 

eleverna behöver acceptera att de är sjuka men inte att det ska gå så långt så att de känner att 

det är ok att vara annorlunda, för det ska de aldrig ens behöva känna. Hon menar att 

självförtroendet är en bidragande faktor till att de inte känner det. Detta är något som kan 

kopplas till Larsson Abbads (2007:138-141) studie där hon menar att barn och elever som har 

en diagnos, vid hennes fall Asberger syndrom, där det framkommer att eleverna har accepterat 

att det är ok att känna sig annorlunda och avvikande. I Larsson Abbads studie (2007:138-141) 

framkommer det även att eleverna kände att diagnosen blev ett bevis som visade att det var ok 

att inte vara som alla andra. 

Detta tolkar jag som negativt då elever med en diagnos behöver någon typ av ”kvitto” som 

visar att det är ok att vara annorlunda. Utifrån sjukhusskolans arbete så tolkar jag det som att 

eleverna aldrig ska behöva känna sig annorlunda, därför arbetas det mycket med att hålla 

elevernas självförtroende uppe. 

 6.2 Utanförskap 

 Skolmiljö/sjukhusmiljö 

 

Ett utanförskap enligt Stigendal kan alltså bero på mobbning, sämre ekonomi, dåliga betyg 

och en tuff arbetsmarknad. Specialläraren berättar under andra intervjun att det inte är 

ovanligt att hon har stött på elever som är rädda att bli mobbade på grund av att de exempelvis 

har tappat håret eller något liknande. Detta är något som styrker Stigendals teori vad gäller 

utanförskap. Han menar att mobbning kan vara en grund till att en person hamnar i ett 

utanförskap. Därför tror jag att det är bra med den kontinuerliga kontakten eleven har med sin 

klass i hemskolan, så att klassen kan följa med den drabbade eleven under behandling och få 

förståelse för till exempel utseendeförändringar. En förhoppning jag har är att detta kan leda 

till en minskad risk att hamna i ett utanförskap. 
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Psykolog Ingrid Tonning Olsson (2006:19) menar att elevens förmåga att kunna socialisera 

sig tyvärr minskar på sjukhuset. Att eleven får möta fler vuxna än jämnåriga kan leda till att 

eleven framöver får det svårare att interagera med barn i samma ålder men att det istället blir 

lättare att interagera med vuxna och äldre personer. Specialläraren menar därför att det är 

viktigt att sjukhusskolan KAN genomföras i större klasser med cirka fyra till fem elever, 

istället för att alltid genomföras enskilt. Anledningen till detta är att eleven behöver 

klasskamrater samt för att hålla igång den sociala funktionen med jämnåriga kamrater. Utifrån 

detta, är poängen även att eleven fortfarande ska kunna visa hänsyn och komma ihåg att hon 

eller han inte är ensam i klassrummet. På detta sätt kan eleven minska ett framtida 

utanförskap. Tonning Olsson (2006:19) beskriver även att eleven kan uppleva och sätta sig 

själv i ett utanförskap och i en ensamhet på grund av att hon eller han känner sig mindre 

attraktiv. Detta nämner även specialläraren. Att det bland annat är därför 

konsultsjuksköterskans uppgift som informant är så viktig. Att elevens klasskamrater är 

medvetna om detta innan och inte utgör hon/han till någon annorlunda och utanför minskar 

risken för ett utanförskap. Jag hoppas att informationen som når ut till elevens sociala 

omgivning berättar, som överläkare Olle Björk nämnde att det är viktigt att elevens sociala 

nätverk inte behandlar eleven på ett annorlunda sätt än tidigare, då detta i sådana fall kan leda 

till att eleven drar sig undan och inte känner sig hemma i miljön och sätter sig själv i ett 

utanförskap. 

Brodin & Lindstrand (2004:72) nämner att utanförskap kan sammankopplas med begreppet 

integrering. Hur en mindre grupp av elever med funktionshinder kan sättas in i en normal 

klass och att de på så sätt kan känna tillhörighet till varandra. På grund av att eleverna med 

funktionshinder integreras med varandra så kan det stärka deras identitet. Detta stärks av 

arbetet som utgörs på sjukhusskolan. Det gör att eleverna på sjukhusskolan kan känna 

samhörighet med varandra och på så sätt behöver ingen känna sig utanför. Specialläraren 

menar att det finns en poäng med att integrera eleverna som befinner sig i ett 

sjukdomsstadium med varandra. Poängen är att de inte ska känna att de går igenom 

sjukdomen ensamma, att det finns elever som befinner sig i samma situation. När de träffar 

varandra menar specialläraren att självförtroendet hos eleverna stärks, att de känner trygghet 

hos varandra samt att det tydliggörs att sjukhusskolan är en skola där eleverna blir 

undervisade på. Specialläraren menar att, då eleverna märker att sjukhusskolan är en skola där 

det undervisas och studeras på gör att eleverna inte känner sig annorlunda. 

Jag tolkar detta som att sjukhusskolans tanke med gruppintegrering är något som verkligen 



27 
 

bidrar till att skolgången blir normal för eleverna som undervisas där. Gruppintegreringen 

anser jag vara ett arbete som leder till att elevernas självförtroende och identitet kan stärkas, 

som i sin tur motverkar ett (kanske) framtida utanförskap. 

 

Något som specialläraren anser vara viktigt är den dagliga kontakten eleven behöver med 

andra barn som befinner sig i samma situation, alltså elever som undervisas på sjukhusskolan. 

Hon menar att den dagliga kontakten eleven behöver med andra elever i samma situation 

bidrar till att eleverna blir bekräftade på att dem inte är ensamma om att befinna sig i den 

situation de gör. Denna bekräftelse hoppas specialläraren att eleverna tar med sig vid 

återgången till hemskolan så att de inte tappar självförtroendet och riskerar att hamna i ett 

utanförskap. Hon menar även att undervisningen som sker på sjukhusskolan och inte på 

elevens rum på sjukhuset gör så att eleven i alla fall för 1 timme får chans att tänka på något 

annat än sjukdomen. Här kan en koppling göras till Enskär i Kreuger (2000:133) som skriver 

att sjuka elever inte alltid kan vistas tillsammans med andra barn (inte i större grupper) på 

grund av smittorisken och deras låga immunförsvar. Enskär förklarar att senare studier visar 

att elever som varit med om detta, att ha haft en medicinsk diagnos, har saknat att träffa 

jämnåriga kamrater. Jag tolkar detta som att eleverna på sjukhusskolan är i starkt behov av att 

få träffa elever i samma situation. Något jag även vill tillägga är att den timmen som varje 

elev på sjukhusskolan får, brukar jämföras med hur mycket kontakt och hjälp en elev i en 

vanlig skola får under en hel dag, enligt specialläraren. 

Nordin Hultman (2004:51) beskriver hur miljön på skolor och förskolor är en stor faktor som 

kan bidra till att elever ses som avvikande och även ibland hamnar i ett utanförskap. Hon 

menar att detta kan bero på att svenska skolor har stirrat sig blint på miljön och bestämt att de 

elever som inte passar in i miljön som erbjuds är annorlunda och olika elever. Eleverna som 

inte passar in i miljön som erbjuds kan ses som avvikande, som dessvärre kan leda till att de 

hamnar i ett utanförskap. Specialläraren på sjukhusskolan berättade att hon trodde att elevens 

självförtroende och självkänsla skapas i samband med i vilken miljö man befinner sig i. Hon 

lyfter upp sjukhusskolan i detta sammanhang på grund av att det är eleverna där som har 

inflytande på miljön. De verksamma lärarna utgår från elevernas behov som de behöver för 

deras utbildning. Det har till exempel skapats en ”naturkunskapsvagn”, som är anpassad på 

flera olika sätt, bland annat så går den att rulla så att man kan använda sig av den vid 

sängliggande undervisning på skolan. Specialläraren menar att, på sjukhusskolan är det 

eleverna som styr rummen och bestämmer vad som ska ske och hur det ska gå till, det är alltså 
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och inte rummen som avgör om barnen är avvikande. Vidare menar hon att med hjälp av detta 

så finns det ingen chans att eleverna på sjukhusskolan blir avvikande eller hamnar i ett 

utanförskap, i alla fall inte i den miljön. Jag tolkar detta till att sjukhusskolan utgör ett bra 

arbete när det gäller att anpassa miljön efter individen och inte tvärtom. 

 6.2.1 Socialt nätverk 
 

I inledningen skrev jag att Barncancerfonden tillsammans med överläkare Olle Björk har 

utvecklat en broschyr. Björk menar att studier visar att kontakten eleven har med sina 

klasskamrater då de är mellan sex och tio år är väldigt viktig. Detta har kunnat bevisas genom 

att man på senare år ha kontaktat personer som haft en medicinsk diagnos och undervisades 

på sjukhusskola när de var yngre. Det har då framkommit att det var väldigt viktigt med 

kontakten med klasskamraterna på grund av att eleverna ville känna sig som en i mängden, de 

ville inte vara utanför och de ville veta hur det var i hemskolan medan eleven själv vistades på 

sjukhuset. Björk (2004:31) menar att det är viktigt att inte tappa kontakten, man bör 

uppmuntra till att ses, då kan kompisarna till den drabbade eleven till exempel berätta vad 

som har hänt i skolan och hur det går, kontakten kan ske på sjukhuset likväl som med 

brevväxling. Björk menar att en kontinuerlig kontakt med klasskamrater kan bidra till en 

minskad risk att hamna i ett utanförskap, Björk (2004:31). Specialläraren förklarar för mig att 

även hon och hennes lärarteam anser detta vara viktigt. Det är viktigt att eleven inte känner 

sig ensam och bortglömd under tiden hon/han är sjuk. Skulle detta ske så kan eleven själv se 

sig som någon som avviker från det som hon/han egentligen ser som normalt, det vill säga sin 

ordinarie klass i hemskolan. Här hävdar även konsultsjuksköterskan att hennes arbete kommer 

in. Hon besöker elevens hemklass vid sådana här tillfällen, för att berätta vad som har hänt 

och vilka effekter det kan få. Hon poängterar ”Sen att det är viktigt att komma ihåg att ”Pelle” 

fortfarande är ”Pelle””, han kan se lite annorlunda ut nu än innan och han kommer inte alltid 

kommer att orka lika mycket som ni. Någonting konsultsjuksköterskan betonade, var att 

personerna runt om eleven, ska vara ärliga. De att de ska berätta och svara på elevens alla 

frågor även om det är jobbigt, det ska göras för att eleven hela tiden ska känna trygghet och 

öppenhet. Jag håller med specialläraren då hon menar att den kontinuerliga kontakten med 

elevens omgivning är av stor prioritet, främst på grund av att eleven inte ska känna sig 

bortglömd, ensam och utanför sin klass på hemskolan. Jag tolkar det även som att risken att 

göra ”Pelle” till någon annan likväl kan öka. Det är tidigare nämnt att elever som behandlas 

annorlunda än tidigare känner av det och sätter sig själva i ett utanförskap.  
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Hjörne (2012-11-01)
1
 hävdar att skolans kontakt som de har med sjukhusskolans lärare leder 

till att eleven minskar risken att hamna i ett utanförskap vid återgång till den gamla klassen. 

Att eleven kan riskera att hamna i ett utanförskap menar Hjörne kan hända om skolan och 

sjukhusskolan inte har kontakt med varandra. Exempelvis kontakten där förmedlingen med 

tips, råd och svar på skolans frågor kan besvaras, via konsultsjuksköterskan. Det kan också 

handla om skolans engagemang så att eleven på sjukhusskolan kan arbeta med material som 

skickas från hemskolan som kan motverka ett utanförskap. Varför det skulle kunna leda till ett 

utanförskap menar specialläraren beror på att eleven känner sig bortglömd och behandlad på 

ett annorlunda sätt än sina klasskamrater. Eleven kan då bli osäker och tappa självförtroendet 

och sätta sig själv i ett utanförskap. Både enhetschefen och specialläraren menar att 

kommunikationen är oerhört viktig, även med de som står denne närmast. Att en närvarande 

kommunikation mellan vårdnadshavare, sjukhusskolan och hemskolan bör finnas är av hög 

prioritet så att eleven ska få en sådan normal skolgång som möjligt. Specialläraren och 

konsultsjuksköterskan menar att kontakten med hemskolan är en stor och viktig punkt som det 

aldrig får släppas taget om, i och med att all information sker där emellan. Den kontinuerliga 

kontakten från sjukhusskolan och hemskolan kompletterar varandra och bidrar till att minska 

risken att eleven hamnar i ett utanförskap. Kontakten med hemskolan som sker under tiden 

eleven vistas på sjukhusskolan är ju även den viktig så att eleven inte ska komma efter med 

studierna menar informanterna. Skulle eleven komma efter med studierna så kan det i värsta 

fall vara så att eleven får gå om en klass, vilket sjukhuset rekommenderar i sista hand, på 

grund av att klasskamraterna eleven har i sin ordinarie klass är en trygghet där flera relationer 

har skapats. Konsultsjuksköterskan påpekar återigen att eleven aldrig ska behöva gå tillbaka 

till den ordinarie klassen på grund av att hon/han aldrig ska behöva ha lämnat den. För att det 

ska kunna fungera är det som tidigare nämnt viktigt att ha en kontinuerlig kontakt enligt 

konsultsjuksköterskan. Kommunikation är den starkaste länken att arbeta med när det handlar 

om en elev som drabbats av hjärntumör menar enhetschefen. Specialläraren menar att 

förmedlingen som går ut till bland annat lärarteam och klasskamrater via konsultsjuksköterska 

ska ge en ökad förståelse för vad eleven som drabbats av hjärntumör har varit med om. 

Förståelsen kan handla om att eleven kanske inte kommer att kunna läsa lika snabbt som sina 

kamrater på grund av sjukdomen, eller att idrottsläraren måste tänka på att ”Pelle” inte alltid 

orkar eller kan vara med på idrotten. Via denna förmedling och förståelse hoppas 

                                                           
1
 Personlig kommunikation 
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sjukhusskolans kontakt med elevens hemskola minska risken för att hamna i ett utanförskap. 

Ur den drabbades synvinkel så är det lika viktigt att konsultsjuksköterskan även förmedlar 

denna information till eleven så att hon/han inte ska behöva skyla det vid återgången till 

hemskolan. Fokus är inriktat på att eleven ska känna sig accepterad och inte gjord till mindre 

normal än tidigare, samt en förhindring av utanförskap, enligt konsultsjuksköterskan. 

 

Återigen vill jag här ta upp att risken för att bidra till att eleven hamnar i ett utanförskap 

istället kan öka. Informationen som når ut till elevens omgivning skriker att de bör visa 

förståelse och hänsyn. Dock anser jag att informationen samtidigt är bra, den ges ut i 

samtycke med eleven och elevens familj, främst för att eleven själv ska slippa behöva svara 

på frågor rörande sjukdomen. För mig kan detta bli ett dilemma. 

 

Specialläraren på sjukhusskolan berättar att det är viktigt för elevens klasskamrater på 

hemskolan att ha en förståelse för vad deras kamrat har gått igenom. En förståelse som skapar 

empati samt en förståelse som motverkar ett eventuellt utanförskap. Hon berättar att hon 

tackar konsultsjuksköterskan som arbetar med den uppgiften. Detta kan kopplas ihop med 

Wiggs (2008:115,117-118) avhandling som handlar om Edin och känslan av utanförskapet. I 

avhandlingen framkommer det att elever i den vanliga skolan kan bidra till att ett utanförskap 

skapas, det kan exempelvis bero på att en oförståelse finns. I avhandlingen skriven av 

Larsson, Abbad (2007:138-141) om Asbergers syndrom framkom det att elever med en 

diagnos har svårt att tolka omgivningen, de tycker att det är omgivningen som beter sig 

konstigt och inte de. Här menas att utanförskap på så sätt kan skapas. Jag menar att, denna 

jämförelse som jag har valt att göra mellan Wigg och Larsson, Abbad visar att det är 

omgivningen en elev har som bestämmer om eleven ”får vara med”, eller om eleven hamnar i 

ett utanförskap. Därför tror jag att det är viktigt att konsultsjuksköterskans förmedling som 

bidrar till förståelse på olika nivåer är väl behövd. Vi får inte glömma att tanken med 

förmedlingen INTE är att behandla eleven på ett annorlunda sätt än tidigare men att kompisar 

och lärare inte får glömma bort vad eleven gått igenom. 

 6.2.2 Kompetens 
 

Jag ser Psykolog Ingrid Tonning Olsson (2006:19) beskrivning av utanförskap som en bra 

tolkning av begreppet. Hon menar att utanförskap är en svårighet att hitta ett sammanhang där 

man känner sig som hemma. Det är vanligt att elever som drabbats av cancer känner ett 
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utanförskap vid återgång till skolan. Det kan bero på flera saker, till exempel att de känner sig 

annorlunda på grund av att de inte kan vara med på gymnastiken på grund av sämre ork, eller 

att de inte hinner med sina klasskamraters tempo i matematik. Detta menar alla de tre 

informanterna vara rimligt men att det är det de arbetar starkt mot. Konsultsjuksköterskan 

menar att det är just därför hennes kontakt med elevens hemskola återigen är oerhört viktig. 

Det kan se ut som så att konsultsjuksköterskan åker ut till elevens klass på hemskolan (i 

samråd med elev och vårdnadshavare) för att berätta vad som har inträffat, även vad som kan 

ske vid återgång, till exempel att eleven inte kommer ha lika mycket hår som tidigare eller att 

eleven inte alltid kommer att kunna vara med i skolan hela dagar alla dagar i veckan. På grund 

av denna ständiga kontakt som finns så är förhoppningen att elevens klasskamrater ska få 

förståelse för att den drabbade eleven behöver tid för både psykisk och fysisk återhämtning 

för att känna sig hemma i klassen igen. Som specialläraren uttryckte sig ”Det räcker med att 

ha blivit sjuk, man ska inte behöva gå om en klass också”. Detta anser jag även kan tolkas till 

att elevens klasskamrater får ett krav på sig till att visa hänsyn och empati till att deras 

klasskamrat behöver extra tid för återhämtning för att kunna känna sig hemma i klassen. 

Därmed kan elevens klasskamrater utsätta eleven för att inte känna sig normal. Jag anser ändå 

att informationen som når fram till klasskamraterna är nödvändig. 

Specialläraren på sjukhusskolan berättar att det är lika viktigt att tala om för den drabbade 

eleven vad behandlingen kan ge för bieffekter, till exempel att tappa hår. Detta menar hon 

framförallt bör göras så att eleven är beredd på vad som kan ske. Hon menar att kontakten och 

kommunikationen med eleven skall vara öppen och ärlig på ett pedagogiskt sätt, att tala till 

eleven så att hon/han förstår innebörden och bieffekterna som sjukdomen kan ge. Detta för att 

eleven själv ska kunna förebygga att inte hamna i ett utanförskap på grund av att hon/han har 

tappat självförtroendet. Att eleven kan tappa sitt självförtroende under behandlingen av sin 

cancerdiagnos som i sin tur kan leda till att eleven sätter sig själv i ett utanförskap är ju som 

tidigare nämnt inte ovanligt, enligt Eklund och Kristiansen (2010:33). Detta kan kopplas till 

professorn Anders Garpelin (1998:102,232) som tidigare nämnde att om en elev hamnar i ett 

klassrum där hon/han inte känner sig hemma, kan leda till segregering. Med segregering 

menar Garpelin att eleven själv kan sätta sig i ett utanförskap på grund av att hon/han inte 

känner sig hemma i miljön. Med detta antar jag att kontakten och förmedlingen som sker 

mellan konsultsjuksköterskan och eleven förhoppningsvis kommer att leda till ett 

motverkande av utanförskap på grund av att självförtroendet i sådana fall inte har sänkts. 
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Konsultsjuksköterskan berättar att hon arbetar mycket med förmedling, råd och tips till bland 

annat vårdnadshavare till barn som drabbats av hjärntumör. Hon menar att det är en viktig roll 

som hon har, att berätta för barnets föräldrar att försöka att inte behandla barnet annorlunda på 

grund av att hon/han inte vill känna sig mer annorlunda på grund av sjukdomen. 

Konsultsjuksköterskan menar att det istället kan leda till motsatt effekt där barnet sätter sig 

själv i bakgrunden och på så vis skapar ett eget utanförskap och en egen avvikelse. Detta kan 

kopplas till Barncancerfonden som beskriver hur barn som drabbats av cancer får en 

föränderlig situation, framförallt i hemmet. Det kan handla om att barnet blir behandlat 

annorlunda, som till exempel att barnet inte behöver studera allt som klasskamraterna gör 

Barncancerfonden (2006:6). Med tanke på detta anser jag att informationen av 

konsultsjuksköterskan bör bidra till att föräldrar och barnets sociala omgivning behandlar 

barnet som hon/han tidigare, innan diagnosen blev behandlat. Det borde i sådana fall 

motverka att eleven riskerar att hamna i ett utanförskap, enligt mig. 

 6.3 Analys av Charlotte, Ångström-Brännströms (2010) avhandling 

 Kompetens &socialt nätverk 

 
I C, Ångström-Brännströms (2010:42-54) avhandling har det framkommit att barn som 

drabbats av cancer är i stort behov av tröst. Tröst kan ges på många olika sätt främst av 

barnets familj och sjuksköterska. Detta är något jag vill stärka med hjälp av en av mina 

informanter, specialläraren. Specialläraren menar att det är viktigt för barnet att känna närhet 

och trygghet. Hon menar att närhet och trygghet gör att barnet öppnar sig och vågar prata om 

sjukdomen med de närstående. Detta behövs på grund av att eleverna inte ska riskera att bli 

inåtvända och sätta sig själva i ett utanförskap. Det är alltid de vuxnas ansvar att se till barnets 

bästa. Detta kan återkopplas till psykolog Ingrid Tonning-Olsson (2006: 19:ff) som menar att 

man inte får glömma bort att eleven även bör socialisera sig med jämnåriga kamrater så att 

eleven inte går miste om sin sociala förmåga som i sin tur enligt Tonning-Olsson kan leda till 

utanförskap. Jag tolkar detta som att trygghet verkar vara en viktig del hos en elev som 

drabbats av cancer. Trygghet minskar risken att hamna i ett utanförskap, det sker med hjälp av 

den öppna kommunikation och ärlighet som finns runt om eleven. När eleven känner denna 

trygghet så vågar hon/han också öppna sig, då minskar risken för att eleven stänger in sig och 

sätter sig i ett utanförskap. 

Ångström-Brännström (2010:42-54) visar senare i sin avhandling att pojken vid namn Victor 

arbetar med en skoluppgift som han egentligen inte vill göra utan istället åka hem till sin 
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familj. Han drar sig undan ibland genom att sluta prata och dra ner luvan över huvudet eller 

drar täcket över sig. Han påpekar återigen att han vill åka hem. Specialläraren på 

sjukhusskolan som jag intervjuat menar att eleverna inte alltid har lust eller ork att komma till 

skolan men att de får försöka göra det bästa av situationen.  Specialläraren menar att hon 

gärna vill att eleverna kommer till sjukhusskolan på grund av känslan att få infinna sig vid 

skolbänken och inte vid sjukhussängen kan vara behövd, närmare sagt så slipper eleverna 

tänka på sin sjukdom för en stund. Man får kompromissa genom att exempelvis erbjuda en 

undervisning på 30 minuter istället för en timme. Det är viktigt att lyssna till elevens önskan.  

Av situationer som kan uppstå ska man inte skapa något omotiverat som kan leda till att 

eleven känner sig obekväm.  

Jag förstår detta som att det är viktigt enligt specialläraren att eleven i någon form försöker 

arbeta med något som har med skolan att göra på grund av att inte tappa intresset, samt att 

eleven ska få känna att hon/han är i skolan och inte på sjukhuset. Av att döma vad 

specialläraren anser om att eleverna helst bör komma till sjukhusskolan för att studera och 

komma bort från sjukhuset en stund anser jag detta även vara något som behövs så att eleven 

kan känna sig som ett skolbarn igen. 

I nästa del av studien framkommer att Victors sociala omgivning har en stor betydelse för 

honom under hans behandling.  Detta är något som alla mina tre informanter, enhetschefen, 

specialläraren samt konsultsjuksköterskan stärker under intervjuerna. Den sociala 

omgivningen är särskilt viktigt för barnens rehabilitering, specialläraren menar att eleven 

känner en trygghet med barn som de tidigare har byggt upp en relation till, hon menar att 

eleven kan lita på dessa kamrater. De kontinuerliga kontakterna och besöken leder till en 

obruten kontakt där eleven inte behöver känna sig bortglömd och utanför som i sin tur 

minskar risken att hamna i ett utanförskap.  

Tidigare forskning i avhandlingen fortsätter att ta upp lekterapins betydelse för cancersjuka 

barn. Intervjuer har visat att barn som befinner sig i samma situation leker och tröstar 

varandra på lekterapin. De kunde känna igen sig i varandra. Ett exempel är när den ena pojken 

säger till den andra: ”Jag har haft en likadan frisyr som dig”. Det framkommer även att barnen 

själva ville gå till lekterapin.  Även om inte orkade leka så ville de vara där.  

Specialpedagogen belyser vikten av att eleverna bör få befinna sig i en miljö där de inte 

känner sig ensamma.  Hon menar att platsen är viktig på grund av att eleven byggt upp sina 

relationer i tidig ålder där grundtryggheten läggs.  Den ständiga kontakten gör att man inte 

känner sig ensam och utanför Ångström-Brännström (2010:42-54). Detta tolkar jag som att 
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eleverna som befinner sig på sjukhusskolan är i behov av att få träffa andra barn och elever på 

grund av att det visat sig vara en bra rehabilitering. Den kontinuerliga kontakten och besöken 

av elevens sociala omgivning gör att hon/han inte behöver känna sig bortglömd och utanför. 

Det gör även att eleven känner igen sig hos de barnen som befinner sig i samma situation, så 

att hon/han inte behöver känna sig annorlunda. 

7. Slutdiskussion 

 
I denna diskussion kommer jag att sammanfatta min studie och redovisa mina slutsatser. Jag 

kommer att återknyta arbetet till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Mitt syfte med arbetet var att ta reda på hur mina tre informanter på sjukhusskolan arbetar för 

att eleverna skall få en sådan normal skolgång som möjligt. Syftet var även att se hur mina 

informanter arbetar för att eleven inte ska hamna i ett utanförskap. 

I mina intervjuer tillsammans med mina tre informanter kom jag fram till att sjukhusskolan är 

i stort behov och stöd av den kompetens som finns där, kompetensen som lärarna och 

konsultsjuksköterskorna har. Kompetensen som finns hos de verksamma lärarna på 

sjukhusskolan utgör ett resultat i att vem som helst i åldrarna 6-16 år kan undervisas där. För 

att eleverna som undervisas på sjukhusskolan ska få en sådan normal skolgång som möjligt 

arbetar de som är verksamma inom sjukhusskolan med en nära kontakt med eleven. Detta 

beror på att de vill att eleven ska känna en trygghet till dem. En trygghet skapar öppenhet och 

en bra relation. Detta krävs enligt mina informanter för en bra grund till ett bra arbete mellan 

lärare och elev. Strävan efter en normal skolgång på sjukhusskolan kan ske med hjälp av att 

det är en skola som är anpassad för flera elever i liknande situationer att studera i. Eleverna på 

sjukhuset kan alltså komma ner till sjukhusskolan för att studera när de vill. Under timmen 

eleverna blir undervisade arbetar de som vanligt med det som de egentligen skulle arbeta med 

i hemskolan. Detta leder i sin tur till att eleven kan känna sig delaktig och närvarande i sin 

egen klass. Något som ytterligare kan stärka den närvaron är som tidigare nämnt några olika 

hjälpmedel som exempelvis Skype. Jag har även förstått det som att miljön på sjukhusskolan 

är en faktor som kan skapa normalitet. I miljön på sjukhuskolan befinner sig flera elever i 

samma situation. När de får träffa varandra så får de bekräftat för sig själva att de inte är 

ensamma med en medicinsk diagnos. De kan nu känna igen sig hos varandra och känna en 

trygghet, det blir en gruppintegrering av dessa elever. Tillsammans befinner de sig på 
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sjukhusskolan som vanliga elever och skolbarn, att de är tillsammans har jag förstått vara en 

bidragande faktor till att de inte behöver känna sig som annorlunda skolbarn. 

Att Skype även kan leda till en minskad risk att eleverna på sjukhusskolan hamnar i ett 

utanförskap beror på att det gemensamma samarbetet som sker mellan elevens hemskola och 

sjukhusskolan är aktivt. Elevens klasskamrater kan via Skype följa med deras klasskamrat vid 

exempelvis förändringar av utseende, det kan till exempel handla om håravfall. Det gör så att 

klasskamraterna till eleven skapar en förståelse som leder till att risken för eleven att hamna i 

ett utanförskap minskar. Konsultsjuksköterskans arbete är även en vägledning till att 

motverka ett eventuellt framtida utanförskap på grund av förmedlingen som sker. Dock har 

jag en åsikt om detta. Jag tror nämligen att det i vissa fall kan ha en motsatt effekt, efter att ha 

läst Barncancerfondens broschyr (2006) där det står att man ska komma ihåg att behandla 

eleven likadant som innan sjukdomen på grund av att eleven själv inte vill bli behandlad på ett 

annorlunda sätt. Skulle det ske så kan det i sin tur leda till att eleven känner sig avvikande och 

sätter sig själv i ett utanförskap.  

Nordin Hultman (2006:51) hävdar även hon att miljön bidrar till att man kan hamna i ett 

utanförskap. Hon menar att det är eleven som ska passa in i miljön och inte tvärtom. Medan 

på sjukhuset så tolkade jag, genom mina intervjuer, att det är eleverna som skapar miljön. Att 

kontakten och förmedlingen till eleven och elevens sociala omgivning är medvetna och förstår 

vad som inträffat och hur de ska hantera situationen så att eleven inte ska sätta sig själv, eller 

behöva hamna i ett utanförskap på grund av sjukdomen. Inte heller att eleven ska bli sedd på 

något annat sätt än tidigare. Samt att vid sidan om av detta kunna ge en sådan normal och 

likvärdig undervisning som i annat fall skulle ges vid hemskolan. 

Larsson Abbad, Gunvor (2007:138-141) visade i sin forskning att elever som  fått diagnosen 

Asbergers syndrom ansåg det vara ok att vara annorlunda, så länge man har ett kvitto på det. 

På sjukhusskolan har eleverna också fått en diagnos men som jag förstod det så handlar det 

inte om att eleverna ska få vara annorlunda, det handlar om att sjukhusskolan arbetar för att 

eleverna inte ska behöva känna sig annorlunda eller utanför, därför tas det hjälp av flera 

hjälpmedel, både Skype och konsultsjuksköterskans arbete. Vad jag dock har analyserat och 

förstått i min studie är att informationen borde rikta sig mer till dem vuxna än till barnen på 

grund av att barnen har en förmåga att förstå och kunna sätta sig in i kompisens situation. Det 

är de vuxna som inte vet hur de ska hantera situationen. 
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Som en sammanfattning av Isakssons avhandling vill jag säga till skolor att de bör ha detta i 

tankarna, att inte använda specialpedagogiska åtgärder på ett sätt som kan leda till att eleven 

känner sig annorlunda och känner sig avvikande från det normala som i sin tur kan leda till ett 

utanförskap. Därför hoppas jag att konsultsjuksköterskans arbete som sker när hon kontaktar 

och förmedlar information, tips och råd till elevens hemskola och klasskamrater, så att ett 

eventuellt utanförskap kan motverkas. Jag vill även belysa hur de verksamma lärarna på 

sjukhusskolan resonerat gällande gruppintegrering som kan leda till gemenskap där eleverna 

inte behöver känna sig annorlunda. Eleverna på sjukhusskolan kan samtidigt känna en 

gemenskap som sätter en grund för elevernas identitet och självförtroende, där de tillsammans 

inte behöver känna utanförskap. 

Något jag ser som intressant i denna studie är att Wigg (2008:115,117-118) visat att 

utanförskap kan skapas på olika sätt i olika länder. Jag blir även stolt över att Edin känner sig 

mest välkommen här i Sverige. Samtidigt anser jag att de svenska skolorna bör ta upp arbetet 

som handlar om utanförskap, hur eleverna på skolan faktiskt kan vara med och bidra till att ett 

utanförskap inte kan skapas. Därför tror jag som tidigare nämnt att det är viktigt med 

sjukhusskolans arbete som konsultsjuksköterskan gör, men att det som sagt är viktigt att 

eleven inte känner sig annorlunda behandlat. 

I och med att det inte fanns någon tidigare forskning specifikt inom detta ämne så var jag 

tvungen att hitta en sådan närliggande forskning som möjligt. Mina resultat som framkom i 

den tidigare forskningen är relevant för hur man kan bemöta en elev eller ett barn som 

drabbats av cancer.  

I avhandlingen skriven av Ångstörm-Brännström (2010:42-54), framkommer det hur barnet 

och föräldrarna finner tröst hos varandra. Ångström-Brännström menar att det kan hjälpa att 

”bara” lyssna till barnet och svara ärligt på existentiella frågor som barnet kan ha. Denna 

ärlighet gör så att barnet kan känna trygghet. Som jag tidigare nämnde så behövs denna 

trygghet för att barnen ska våga öppna sig och prata om sjukdomen, som i sin tur kan leda till 

att barnet minskar risken att hamna i ett utanförskap.  

Min slutsats av detta är att sjukhusskolan utgör ett mycket bra arbete för elever som vistas och 

är i behov av den. 

Jag ser detta examensarbete som en början av något som det kan forskas vidare om på grund 

av att detta är ett arbete som ”bara” är skrapat på ytan angående mina begrepp normalitet och 
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utanförskap inom termen cancersjuka barn, närmare bestämt hjärntumör, som undervisas på 

en specifik sjukhusskola. 

Jag vill avsluta med föräldrar till medicinskt sjuka barns uttalande om sjukhusskolan. 

Föräldrarna har berättat för enhetschefen att de ser sjukhusskolan som en frizon. Man får en 

känsla av att man inte längre befinner sig på ett sjukhus, att både de och barnen istället 

befinner sig i skolan. 

Jag vill tacka mina informanter som ställt upp för intervjuer, jag vill tacka de sjukhus och 

sjukhusskolor som var beredda att ta emot mig. 
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