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Sammanfattning 

Titeln på denna studie är ett citat från en klasslärare. Som titeln indikerar syftar denna studie till 

att se hur verksamma lärare på sjukhusskolan och klasslärare arbetar för att elever med diagnosen 

cancer ska uppnå kunskapskraven. Forskningen om detta ämne är begränsad varför det behöver 

utforskas mer. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa intervjuer med verksamma lärare 

genomförts. Resultatet visar att det är svårt för klasslärare att göra en bedömning av en elev som 

är sjuk och därmed inte kan delta i den ordinarie undervisningen. Samtidigt beskriver lärarna att 

det viktigaste är att eleven blir frisk och att kunskapskraven kommer i andra hand. Intervjuerna 

vittnar också om att lärarna arbetar med att anpassa undervisningen för de cancersjuka eleverna 

för att de så lätt som möjligt ska kunna återgå till den ordinarie skolan efter avslutad behandling. 

Studien är viktig för att sprida kunskap om sjukhusskolan och dess funktion för cancersjuka 

elever. 
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Inledning	  

Under min utbildning till lärare har jag stött på specialpedagogik och även om det var en kort 

kurs blev intresset för ämnet mycket stort. Intresset handlade framförallt om att det finns elever 

ute i skolan som inte har samma förutsättningar att kunna få en lika bra skolgång som sina 

kamrater. Utifrån detta väcktes intresset för elever som har sådana svåra sjukdomar att de inte 

kan närvara i skolan. Hur kan dessa elever få en likvärdig utbildning?  

Att intresset föll på just dessa elever bottnar i att jag själv behandlades för leukemi som barn. 

Jag var för liten för att få undervisning på sjukhuset men jag fick delta i lekterapin. Lekterapin 

blev som en frizon från min sjukhussäng. Innan kursen i specialpedagogik har jag aldrig 

reflekterat över lekterapin och vad den innebar, men i samband med den började jag förstå att det 

måste varit något speciellt med den. Främst funderade jag över vilken roll den hade i min 

utveckling som barn och hur jag påverkades av den. Insikten om att det var en plats för oss sjuka 

där man kunde få vara barn och bara få leka av sig och där vi som var inlagda skulle få lite distans 

till den situation vi var i, ökade. Dessa tankar har lett mig vidare till hur undervisningen på 

sjukhusskolor ser ut och hur läraren ser till att de sjuka elevernas kunskapskrav uppnås.  Hur kan 

lärare på sjukhusskolor få elever som är inlagda att hitta någon slags motivation för att vilja göra 

sina uppgifter? 

Mot bakgrund av detta har jag ofta tänkt att jag vill skriva mitt examensarbete om 

sjukhusskolor och deras arbete för att få elever att möta kunskapskraven. Ämnet är väldigt smalt 

och det finns inte så mycket forskning gjord på området.  Därför vill jag undersöka hur det ser ut. 

När jag diskuterat frågan med vänner har jag dessutom blivit uppmärksam på att det är många 

som faktiskt inte vet om att det finns en skola för de barn som är svårt sjuka och inte kan delta i 

den vanliga undervisningen.  
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Bakgrund	  

Enligt Unicefs barnkonvention har alla barn rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis 

(www.unicef.se). Att svårt sjuka barn ska ha samma rätt till utbildning som andra barn kommer 

att ligga till grund för denna studie. Detta är något som tydligt finns reglerat i den svenska skolan.   

I läroplanen för grundskolan står det:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 8) 

Vidare finns det i kapitel 3 10 § i skollagen (2010:800) inskrivet att elever med särskilda behov ska 

ges det stöd som krävs för att eleven minst ska klara kunskapskraven (www.riksdagen.se). 

Fokus för denna studie är svårt sjuka elever som har ett behov av undervisning på 

sjukhusskola. När jag använder beteckningen ”svårt sjuka” elever kommer jag att utgå från barn 

med sjukdomen cancer då det framförallt är de som finns representerade på sjukhusskolorna 

(intervju med sjukhuslärare). Under 2010 var det 422 barn och unga upp till 20 år som 

diagnostiserades med cancer. De vanligaste typerna av barncancer är hjärntumörer och leukemier 

(Cancerfondsrapporten, 2012). 

Ett barn med cancer får sin behandling under ett halvår upp till två år. Eftersom behandlingen 

är lång är det viktigt för barnet att försöka gå så mycket som möjligt i skolan, detta för att inte 

tappa det sociala sammanhanget med klassen. Med behandlingen kommer dock trötthet för 

eleven som kan leda till att hen inte orkar med skolarbetet och hamnar efter (Nordlund, 2003, s. 

47). Det är därför viktigt att skolans personal är medvetna om att eleven har cancer så att 

skolgången kan anpassas efter elevens behov. Exempelvis kan det vara bra om eleven kan ha en 

plats i klassrummet dit hen kan gå och vila vid trötthet. Om eleven får stark medicin kan detta 

medföra att eleven tappar håret och för att inte visa det alltför mycket kan eleven använda sig av 

keps och då är det viktigt att skolpersonalen vet om det och inte försöker få eleven att ta av sig 

den (Nordlund, 2003, s. 47). 

Det är mycket viktigt att som lärare prata med klassen om den elev som är sjuk för att eleven 

inte ska bli utfrågad av sina klasskamrater eller bli utstött. Vidare gäller det för skolan att de ser 

till att eleven som är sjuk inte känner att hen tappar kontakten med klassen. Här kan man som 

lärare till exempel skicka en videohälsning till eleven. Det är även viktigt att som lärare framföra 

att skolan kommer i andra hand och att uppgifterna som delas ut genomförs när hen orkar. Målet 
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att sträva efter ska vara att undvika att eleven behöver gå om ett eller flera år i skolan (Nordlund, 

2003, s. 13).  

Eleven, som kommer att spendera mycket tid på sjukhus eller i hemmet, har rätt till ett 

åtgärdsprogram och skollagen skriver följande om det i kapitel 3 9 §: 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

(www.riksdagen.se) 

Skolan är en plats som för eleven upplevs som normal och skolan spelar därför en stor roll i 

att eleven får ett någorlunda normalt liv både under och efter behandlingen (Nordlund, 2003, s. 

47). När det blir för jobbigt för eleven att gå till skolan kan hemundervisning vara ett alternativ. I 

sådana fall kan eleven tillsammans med läraren lägga upp en plan på vad som ska göras samt hur 

det ska göras. Det finns en del fördelar med hemundervisning. Att ha hemundervisning kan vara 

befriande för en elev som är sjuk då det blir något annat än vad eleven är van vid. Genom att vara 

hemma slipper den sjuka eleven ses utifrån sin sjukdom och kan undvika konstiga blickar på 

skolgården. Den främsta nackdelen kan vara att eleven känner sig utsatt då det bara är eleven och 

läraren som sitter tillsammans. Det kan därför vara bra att någon klasskamrat är med ibland för 

att få bort den känslan för eleven (Nordlund, 2003, s. 52). 

För elever som är inlagda på sjukhus under en längre period finns det möjlighet att få 

undervisning där. Dessa elever brukar uppskatta denna undervisning då det ofta bara är ett par 

enstaka elever tillsammans med en lärare. Undervisningen blir på så sätt mer individanpassad. Det 

finns många teorier om varför det är bra för elever som är svårt sjuka att få undervisning under 

deras behandlingstid. Genom att de får undervisning under behandlingstiden visar man bland 

annat att de inte är bortglömda, att man tror på dem samt att man tror att de kommer att bli 

friska från sin sjukdom (Nordlund, 2003, s. 54).  

Denna studie kommer att undersöka hur lärare ser på kunskapskraven för elever med svåra 

sjukdomar, i detta fall olika typer av cancer.  
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Litteraturöversikt	  

Tidigare	  forskning	  

I följande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Som tidigare nämnts är detta ämne 

smalt och relativt outforskat. I jämförelse med exempelvis ADHD och autism finns det sparsamt 

med forskning som rör skolan och elever med cancersjukdomar. Trots detta har jag försökt att 

ringa in några områden som kan vara av relevans för detta ämne. Dessa områden är likvärdighet, 

skolplikt, sjukhusskolor, specialpedagogik, normalitet och konsultsjuksköteskor. 

Likvärdighet	  	  	  

Under de senaste åren har mycket forskning gjorts om likvärdig utbildning i svensk skola. 

Framförallt har forskningen behandlat hur likvärdigheten i utbildningen förändrats i samband 

med de reformer som har skett inom skolan sedan 1990-talet (Blomqvist och Rothstein 2008, 

Vlachos 2011, Skolverket 2012). De reformer som ligger till grund för forskningen är framförallt 

kommunaliseringen, valfrihetsreformen, skolpeng samt läroplansreformen (Skolverket 2012, s. 9). 

I Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? (2012) beskrivs och analyseras 

elevernas möjligheter till en likvärdig utbildning över tid. Där är utgångspunkten att elevens 

bakgrund eller vilken skola eleven går på i så liten utsträckning som möjligt ska påverka 

möjligheterna att uppnå bra resultat (Skolverket 2012, s. 13). Slutsatsen som dras i rapporten är 

att likvärdigheten har försämrats i de svenska grundskolorna under den period som rapporten 

behandlar. Bedömningen grundar sig på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat 

kraftigt och att resultaten för eleverna i större utsträckning styrs av elevsammansättningen på 

skolorna (Skolverket, 2012, s. 8).  

Fokus för denna studie är cancersjuka elevers rätt till en likvärdig utbildning. I Skolverkets 

rapport beskrivs att skolsystemet inte bara har ett ansvar att se till att skolorna håller en jämn 

kvalitet utan de har även ett kompensatoriskt uppdrag (Skolverket 2012, s. 6). Detta kan jämföras 

med sjukhusskolan som arbetar på ett kompensatoriskt sätt för att förbättra svårt sjuka elevers 

förutsättningar till en likvärdig utbildning. Mot bakgrund av detta är det viktigt att förstå vad som 

menas med en likvärdig utbildning. I skollagen (2010:800) behandlas likvärdig utbildning i 1 kap. 

8 och 9 §: 
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8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 
(www.riksdagen.se) 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”(www.riksdagen.se) 

Utifrån denna lagstiftning och tillhörande proposition menar Skolverket att 

likvärdighetsbegreppet kan delas in i tre olika aspekter, nämligen lika tillgång till utbildning, lika 

kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande (Skolverket, 2012, s. 11). 

Särskilt intressant är aspekten att utbildningen ska vara kompenserande. I skollagen beskrivs detta 

i 1 kap. 4 §: 

4 § I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (www.riksdagen.se) 

Skolverket menar att lagstiftningen innebär att alla elever trots olika förutsättningar ska få stöd 

och stimulans för att kunna nå så långt som möjligt i sin utbildning. Även de elever som har 

andra förutsättningar ska ges möjlighet att klara målen. Skolverket understryker att ansvaret att 

sträva efter är att elever med andra förutsättningar når målen, ligger hos skolan. De menar att 

skolan ska anpassa skolgången utifrån varje elevs behov och förutsättningar vad gäller de 

resurser, metoder och arbetssätt som används. 

Viktigt att poängtera är dock att likvärdig utbildning inte betyder att all undervisning ska vara 

lika, tvärtom ska den anpassas till varje enskild elev. Skolverket anser att undervisningen ska 

behovsanpassas till elevers olika förhållanden såsom sociala hemförhållanden, skiftande 

språkkunskaper, kön och funktionshinder (Skolverket, 2012, s. 12). 

Skolplikten	  	  

Förutom att det i lag finns reglerat att alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning finns det även 

i Sverige en skolplikt. Skolplikten innebär att på höstterminen det året ett barn fyller sju år ska 

hen börja i skolan. Det finns omständigheter, som gör att barnet kan börja tidigare eller senare än 

det året man fyller sju (Skolverket, 2012, s. 1). 

Skolplikten gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Man har 

skolplikt fram tills man går ut det nionde året och man har klarat av kunskapskraven. I fall då en 

elev har gått om en eller flera terminer, gäller skolplikten tills man fyller 18 år. Ansvariga för att 

en elev slutför sin skolgång är kommunen och vårdnadshavaren (Skolverket, 2012, s. 2). 

”Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i deras grundskola 

och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt.”(Skolverket, 2012, s. 4) 
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”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.” 

(Skolverket, 2012, s. 4)  

 

Sjukhusskolor	  	  

Sjukhusskolan bör ses som ett sätt att anpassa undervisningen till cancersjuka barn. Det är därför 

viktigt att förstå hur sjukhusskolan arbetar och hur situationen för elever med cancersjukdom ser 

ut. I Skolverkets rapport Översyn av särskild undervisning på sjukhus görs en redogörelse av 

sjukhusskolan. Sjukhusskolor började anordnas på 1920-talet och 1962 blev verksamheten 

reglerad i lag (Skolverket, 2005, s.13). När rapporten gjordes fanns sjukhusskolan i 42 kommuner 

och det fanns sammanlagt 92 skolor. Läsåret 04/05 fanns det 8700 elever som gick på 

sjukhusskolan i Sverige (Skolverket, 2005, s. 23). I rapporten beskrivs att när en elev är inlagd på 

sjukhus för behandling är denne både en patient som omfattas av hälso- och sjukvården och en 

elev som omfattas av skolförfattningen. Dessa två instanser jobbar nära varandra med eleven 

(Skolverket, 2005, s. 13). 

I rapporten beskrivs att undervisningen på sjukhus brukar delas upp i två olika vårdområden. 

Det ena området berör barn- och ungdomspsykiatrin och den andra berör det somatiska barn- 

och ungdomssjukvården. Det sistnämnda innebär att undervisningen är förlagd på sjukhus eller i 

hemmet. De flesta eleverna på sjukhusskolorna i Sverige går i grundskolan och har därigenom 

fortfarande skolplikt. I rapporten lyfts det dock att bara för att eleverna är på sjukhuset betyder 

det inte att de alltid kan närvara vid sjukhusskolan.  

Sjukhusskolan som har hand om de elever med somatiska sjukdomar och har sin undervisning 

både för de som ligger inne under en längre period och för dem som bara kommer in några dagar 

för behandling. De flesta elever meddelar i samspråk med föräldrarna sjukhusskolan om när det 

kommer att ligga inne på sjukhuset och skulle vilja ha undervisning. Om man som elev går i 

sjukhusskolan kan man även ordna så att syskonen kan få komma och ha undervisning samtidigt.  

Många sjukhusskolor jobbar efter arbetssättet att de får gå och söka upp sina elever och visa 

att de finns tillgängliga. Bara för att lärarna uppsöker eleven betyder det dock inte att eleven själv 

kan delta i undervisningen. Läraren får tillsammans med läkaren göra en bedömning av 

situationen, men i så stor utsträckning som möjligt försöker lärarna få eleven att komma till 

sjukhusskolan om eleven ska ligga inne under en period (Skolverket, 2005, s. 13-16). 

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala ser man på sjukhusundervisning på följande sätt:  
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Alla barn och ungdomar som är inskrivna på sjukhus har rätt till skola. Varje elev som är patient 
har rätt att bli sedd och respekterad som elev. Skola på sjukhus motverkar isolering och gör att 
eleven i möjligaste mån kan följa sin klass. Sjukhusskolan står i kontinuerlig kontakt med ordinarie 
skolan för planeringar, åtgärdsprogram samt uppföljning efter färdig behandling. Det är 
sjukhuslärarens uppgift att anpassa studierna till elevens dagsform (www.uppsala.se) 

Specialpedagogik	  	  

Att undervisningen för cancersjuka barn ska anpassas efter deras förutsättningar riktar också 

fokus mot specialpedagogik. Brodin och Lindstrand beskriver i boken Perspektiv på en skola för alla 

att begreppet specialpedagogik är ett mycket svårdefinierat begrepp, detta på grund av att 

specialpedagogik bygger på olika teorier från den vanliga pedagogiken samt teorier från andra 

ämnen såsom sociologi och psykologi (Brodin, 2013, s. 97). 

Till skillnaden från den vanliga pedagogiken innebär specialpedagogiken att man sätter in 

resurser för den enskilda eleven för att bemöta de problem som kan tänkas finnas. I arbetet med 

detta utgår man inte bara från den enskilda eleven utan även från omgivningen, detta för att få en 

helhetsbild av situationen. Brodin och Lindstrand förklarar att insatserna ges när den vanliga 

pedagogen inte räcker till (Brodin, 2013, s. 98). 

För att få en mer inkluderande skola anser de båda författarna att alla lärare, inte bara de som 

är speciallärare, ska ha en grundläggande utbildning i specialpedagogik. Att elever, på olika sätt, 

har problem kommer alltid vara en del av skolans vardag. De menar därför att det är viktigt att de 

arbetsmetoder som används är till för dessa elever och på så sätt behöver metoderna bli speciella 

(Brodin, 2013, s. 97). 

I boken Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv förklarar Vernersson att enligt lagstiftning har 

elever som behöver särskild stöd rätt att få det stöd som krävs för att klara kraven. Hur skolan 

väljer att hjälpa eleven beror på vilka resurser som skolan har tillgång till.  Huvudmålet är att den 

särskilda undervisningen ska ske på skolan men om det inte går ska det lösas på annat vis, till 

exempel att eleven får hemundervisningen men även en del av sin undervisning i skolan 

(Vernesson, 2002, s. 22). 

Normalitet	  

Förutom likvärdighet, skolplikt, sjukhusskolor och specialpedagogik kan teorin om normalitet 

anses relevant för cancersjuka barn. I boken Elevhälsan börjar i klassrummet skriver Gustafsson om 

begreppet normalitet. Han förklarar att för att det ska finnas något som är normalt krävs det att 

något anses som onormalt. Att ett barn får en svår sjukdom gör att denna elev blir klassad som 

onormal för att hen inte anses vara normal. Hade de inte fått dessa sjukdomar hade de räknats 

som normala. För att tydliggöra detta resonemang ytterligare använder sig Gustafsson av 
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normalfördelningskurvor för att beskriva det normala och det onormala. Han menar att inom 

dessa kurvor finns de som är normala. Dock befinner sig barn som ligger i utkanten av dessa 

kurvor mellan det som anses normalt och onormalt. Till exempel beskriver han att det alltid finns 

någon som är bra på matematik och någon som är sämre på matematik, men de båda räknas som 

normala (Gustafsson, 2009, s 96). Vad som anses normalt och vad som inte anses normalt 

bestäms i samspel med den miljö som man befinner sig i (Gustafsson, 2009, s. 98). 

Gustafsson förklarar att en elev som inte klarar kunskapskraven anses som onormal. 

Myndigheten som utformat kunskapskraven tar dock inte med i beräkningen att elever med olika 

hinder inte kommer att uppnå dessa. Eftersom det inte är lärarna som beslutar om 

kunskapskraven kan de inte heller bestämma vad eleverna ska kunna. Gustafsson anser därför att 

för elever som behöver särskilt stöd krävs det att resurser sätts in, detta för att motverka att de 

uppfattas som onormala. Med resurser menar han personal, anpassade lokaler och anpassad 

undervisning (Gustafsson, 2009, s. 98).    

Learning between schools and hospitals – young people and curriculum of (dis)connection är en av få artiklar 

som berör området sjukhusskolor och svårt sjuka barn. I artikeln försöker Dixon förstå 

situationen för barn och unga som är patienter vid sjukhus utifrån deras perspektiv. Dixon 

förklarar att syftet var att förstå hur barn ser sig själva och vad som är viktigt för dem med 

avseende på bland annat återkoppling till utbildning, identitet och sociala relationer. (Dixon, 

2014, s. 270). En viktig aspekt som framkom i artikeln är att svårt sjuka barn vill uppfattas som 

normala. I artikeln beskrivs hur barn inte vill att fokus bara hamnar på sjukdomen och de 

problem som kommer med den, utan betonar vikten av att få vara en ”vanlig” ung person med 

”vanliga” problem. Dixon uppger att detta synsätt lett till att det skett en utveckling vad gäller de 

yrkeskategorier som arbetar med svårt sjuka barn mot att se dem som ”normala” elever istället 

för en ”sjukdom med ben” (Dixon, 2014, s. 273).   

Konsultsjuksköterskor	  	  

Slutligen är en viktig kategori som framkom i samband med studien konsultsjuksköterskor. På 

barncancerfondens hemsida kan man läsa om konsultsjuksköterskor och hur de arbetar. En 

konsultsjuksköterska uppger följande om sitt arbete; ”Eva Turup hoppas att hennes jobb ska leda till att 

barnen ska slippa känna att de kommer tillbaka till skolan. De ska aldrig behöva lämna den.” 

(www.barncancerfonden.se) 

Konsultsjuksköterskornas jobb handlar om att, när de får reda på ett barn som fått en 

cancerdiagnos stämma av vilken årskurs och skola denna elev går på. Därefter informerar de 

familjen om att det finns en sjukhusskola som de kan få ta del av.  Konsultsjuksköterskorna 
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erbjuder sig även att, tillsammans med en lärare från sjukhusskolan, göra skolbesök för nya elever 

som läggs in på sjukhuset, där de informerar den sjuka elevens klass och eventuellt syskon på 

skolan. Informationen som eleverna får handlar om sjukdomen och är åldersanpassad. I samband 

med detta kan sjukhusläraren berätta om sin verksamhet. Lärarna på skolan får också information 

om sjukdomen och hur sjukdomen kommer påverka eleven. Konsultsjuksköterskorna är således 

en länk mellan familj, skola och sjukhuset (intervju via mail med en konsultsjuksköterska). 

”Samarbetet mellan familj och skola brukar flyta på utan problem, men när det inte fungerar åker hon eller en 

sjukhuslärare ut för att föra barnets och föräldrarnas talan inför skolledning och lärare.” 

(www.barncancerfonden.se) 

På ett av barncancercentrumen träffas konsultsjuksköterskorna och sjukhuslärarna en gång i 

veckan för att gå igenom vilka elever som ligger inne för tillfället och för att få en uppdatering 

kring elevernas framsteg. Vid dessa möten brukar även en neuropsykolog vara med som kan 

sammanfatta medicinska utredningar, allt för att underlätta för sjukhuslärarna så de vet hur långa 

pass de kan ha med eleven (intervju via mail med en konsultsjuksköterska). 

En gång om året anordnar konsultsjuksköterskorna tillsammans med sjukhusskolan en 

temadag där de bjuder in skolpersonal som har elever med cancer. Detta anses vara en mycket 

uppskattad dag där tvärprofessioner bidrar med en helhetsbild kring barnets/familjens situation 

och hur man från skolans sida kan stötta. Konsultsjuksköterskornas profession står för en viss 

kontinuitet vilket betyder att när barnet är färdigbehandlat och eventuella skolbekymmer uppstår 

är det ofta till dem familjen hör av sig. De kan då få hjälp från sjukhusskolan med att tackla 

"problemen" (intervju via mail med en konsultsjuksköterska). 

Teoretiska	  utgångspunkter	  

Den teoretiska utgångspunkt som denna studie kommer att utgå ifrån är ett hermeneutiskt 

synsätt. Hermeneutik betyder läran om tolkning där grunden är att man tolkar, studerar och 

försöker att förstå den mänskliga existensens grundbetingelser (Patel och Davidson, 2011, s. 28).                      

Hermeneutiken är motsatsen till positivismen och dessa utgångspunkter skulle kunna delas 

upp i två olika grupper. Till skillnad från hermeneutiken handlar positivismen om kvantitativa, 

statistiska analyser och den har sin grund i det empiriska och naturvetenskapliga synsättet. Inom 

positivismen brukar man undersöka smådelar för att förstå helheten, till exempel kan varje del i 

kroppen undersökas för att förstå kroppens funktion. Forskarens roll i denna grupp är objektiv 

och mer osynlig (Patel och Davidson, 2011, s. 29). 

 Hermeneutiken däremot handlar om att forskaren visar mer engagemang och har en mer 

subjektiv roll. Grunden till hermeneutiken utvecklades i början på 1600-talet och fram till 1700-
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talet användes det som en metod för att tolka olika bibeltexter. Under 1800-talet blev detta 

synsätt dock mer inriktat på humanvetenskapen. Idag ser forskare denna metod som fruktbar för 

att studera mänskliga handlingar och livsyttringar (Patel och Davidson, 2011, s. 28). 

När man använder sig av hermeneutik som teoretisk utgångspunkt menar man att forskare 

utgår ifrån sin egen förförståelse, det vill säga tankar och kunskap som forskaren har.  Detta, 

tillsammans med studien som ska göras, bildar en helhet och man ser sin förförståelse som ett 

hjälpmedel istället för ett hinder för skrivandet (Patel och Davidson, 2011, s. 28).  Författarna 

menar att om man har ett hermeneutiskt perspektiv kan forskaren som gör sin studie lätt hoppa 

mellan rollerna som respondent och forskare, man använder sig av sin förförståelse som verktyg 

för att kunna tolka problemet. När forskaren byter roll är det viktigt att kunna visa empati och 

medkänsla för objektet som blir intervjuat, att visa att man förstår vad objektet menar (Patel och 

Davidson, 2011, s. 30). 

En viktig del inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen 

innebär att man läser något, man tolkar detta på sitt sätt och får på så sätt en förförståelse. När 

man sedan läser en ny text har man redan en förförståelse och så går det vidare i en spiral. På så 

sätt utvecklas hela tiden helheten av studien och man lär sig nya saker under vägens gång (Patel 

och Davidson, 2011, s. 30). 

Att välja det hermeneutiska synsättet som utgångspunkt känns naturligt med tanke på att jag 

själv varit en patient på sjukhus under en lång period när jag var ett barn. Jag kommer därför att 

använda mig av min förförståelse när jag gör denna studie.  
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Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare på sjukhusskolor och vanliga 

skolor ser på hur kunskapskraven ska nås för elever med cancersjukdomar.  

• Vad gör lärare på sjukhusskolor för att eleverna ska uppnå kunskapskraven? 

• Vilka svårigheter och möjligheter ser sjukhusläraren för eleven att nå kunskapskraven? 

• Vad gör klassläraren för att eleven ska klara av kunskapskraven?  

• Vilka för- och nackdelar ser klasslärarna med sjukhusskolans arbetssätt för att eleven ska 

uppnå kunskapskraven?  

• På vilka sätt samarbetar klassläraren med sjukhusläraren? 
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Metod	  

Metod	  för	  datainsamling	  

För att uppnå syftet med denna studie använde jag mig av kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Teorell och Svensson behandlar i sin bok Att fråga och att svara relationen mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder. De betonar de båda metodernas relevans och menar att valet mellan dessa 

bör utgå från uppsatsens syfte. Kortfattat förklarar de att kvantitativa undersökningar syftar till 

att finna lagbundna samband där generaliserbarhet, hypotesprövning samt orsak och verkan är 

viktiga inslag. Kvalitativa undersökningar syftar istället till att förstå verkligheten utifrån 

människors egna perspektiv där varje fenomen måste betraktas utifrån sina unika förutsättningar, 

utan generaliserande ambitioner (Teorell och Svensson 2007, s. 10-11). Då syftet med studien 

handlar om att ur ett lärarperspektiv undersöka hur kunskapskraven ska nås för elever med svåra 

sjukdomar fann jag kvalitativ metod vara det mest lämpliga tillvägagångssättet. 

För att uppnå syftet genomfördes två intervjuer med lärare vid ett cancercentrum och två 

intervjuer med lärare vid de ordinarie skolor som har haft cancersjuka barn i sina klasser. Samtliga 

fyra intervjuer pågick cirka 40 minuter. Dessutom gjordes en kort intervju per mail med en 

konsultsjuksköterska, vilken fungerar som en länk mellan sjukhusskolorna och elevernas 

ordinarie skolor. Då området är relativt outforskat ansåg jag intervjuer vara en lämplig metod, 

detta för att få en djupare och tydligare uppfattning om hur sjukhusskolor och vanliga skolor 

arbetar med svårt sjuka barn. Esaiasson m.fl lyfter att en fördel med att använda intervju som 

metod är att man kan få svar som inte var väntade. Vidare skriver de att, till skillnad från 

exempelvis enkäter, är det lätt att ställa uppföljningsfrågor som uppkommer under tiden intervjun 

framskrider (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012 s. 251). 

Genomförande	  	  

En viktig del när man genomför intervjuer är förberedelserna. En del av förberedelserna bör 

bestå av att en intervjuguide utformas. Genom intervjuguiden är det lättare att se till att intervjun 

går i den riktning som är tänkt (Danielsson, 2014-01-28).  I utformningen av en intervjuguide är 

det viktigt att tänka på att inleda med neutrala frågor som är lätta för respondenten att besvara. 

På så sätt blir stämningen mer avslappnad och respondenten mer bekväm med att besvara 

frågorna. Därefter fokuseras intervjun till att handla om de frågor som man vill ha svar på. 

Avslutningsvis är det lämpligt att avrunda med frågor som rör innehållet och om det är något 

som ska läggas till något eller ifrån (Patel och Davidsson, 2011, s. 77). 
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Inför mina intervjuer utformade jag två intervjuguider: en för intervjuerna med lärarna vid 

sjukhusskolorna och en för lärarna vid de ordinarie skolorna (se bilaga 1). Intervjuguiderna gjorde 

jag halvstrukturerade med ett antal huvudfrågor som jag ville få svar på. De båda intervjuguiderna 

började med neutrala frågor om respondenternas erfarenheter för att skapa en bra stämning. 

Därefter riktade jag intervjun mot undervisningsmetoder, hur man arbetar för att eleverna ska nå 

kunskapskraven samt svårigheter och möjligheter. Mot slutet utformade jag några avrundande 

frågor för att få en bra avslutning. Intervjuerna inleddes med att jag presenterade min studie och 

dess syfte. Det är viktigt att lyfta fram är att jag i samband med detta berättade om mina egna 

erfarenheter av att som barn ha cancer och vara inlagd på sjukhus. Jag upplevde att stämningen i 

och med detta blev ännu mer avslappnad och lärarna fick ytterliga glöd i sin berättelse om arbetet 

med cancersjuka elever. Gällande den kortare intervjun med konsultsjuksköterskan skrev jag ett 

antal frågor per mail som hon svarade på.  

En annan viktig faktor för en lyckad intervju är miljön. För att respondenten ska känna sig 

avslappnad och bekväm i att besvara frågorna är det viktigt att intervjun sker i en miljö där de 

känner sig hemma (Danielsson, 2014-01-28). Samtliga intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser. Jag upplevde att detta var en fördel då de alla kändes avslappnade 

när de besvarade mina frågor. Ytterligare en fördel var att jag kunde ta del av material som de 

visade mig. Dessutom gjorde detta att jag, i fallen med lärarna vid sjukhusskolan, fick möjlighet 

att få en uppfattning om den miljö som de arbetade i. 

Förutom intervjuguide och miljö är det viktigt att ha med sig rätt utrustning till intervjun 

(Danielsson, 2014-01-28). Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från respondenterna. 

Fördelen med att spela in intervjuerna var att jag kunde vara mer delaktig i intervjun och uppfatta 

ansiktsuttryck och gestikuleringar eftersom jag inte behövde ägna tid åt att anteckna. Dessutom 

kunde jag i lugn och ro lyssna på intervjuerna igen vilket underlättade arbetet med att transkribera 

dem. 

Urval	  	  

Urvalet av lärare har skett både genom strategiska val och snöbollsurval. För att hitta lärare som 

arbetar på sjukhusskolor kontaktade jag ett onkologiskt centrum. Onkologi handlar om läran om 

tumörsjukdomar och eftersom studien avgränsats till att handla om barn med cancer ansåg jag att 

det var ett bra sätt att hitta lärare vid sjukhusskolor.  

Sjukhusskolan kontaktades både via mail och telefon där jag fick intervjuer med två olika 

lärare. Jag har valt att hålla de två sjukhuslärarna konfidentiella i denna studie och deras namn 

kommer därför vara fiktiva. 
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Den första sjukhusläraren kallar jag Pernilla och hon har jobbat på sjukhusskolan i ungefär 

fyra år. Hon är utbildad i matematik och NO för årskurserna 4-9. På sjukhusskolan har hon hand 

om de elever som går i årskurs 5-6 upp till gymnasiet. Pernilla läste inte någon specialpedagogik 

på sin utbildning men har däremot läst till kurser i efterhand.  

Den andra sjukhusläraren kallar jag Gudrun och hon har jobbat på sjukhusskolan i ungefär sju 

år. Gudrun är i grunden förskolelärare men har läst upp till mellanstadielärare där hon har läst 

matematik, svenska och svenska som andraspråk. På sjukhusskolan har hon hand om de elever 

som går i förskoleklass upp till årskurs 4. Gudrun har läst en termin specialpedagogik. 

För intervjuerna med lärare på ordinarie skolor ville jag komma i kontakt med lärare som har 

eller har haft cancersjuka elever i sina klasser. En av dessa lärare kunde jag själv hittat då jag kom 

i kontakt med henne under en av mina tidigare praktikerperioder på lärarprogrammet. Till en 

början var det tänkt att ytterligare en lärare som jag kommit i kontakt med via min praktikperiod, 

och som också haft en cancersjuk elev, skulle vara med men hon tackade nej. För att hitta den 

andra läraren använde jag mig därför av så kallat snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att en 

respondent pekar ut en annan person som man kan intervjua (Trost, 2010, s. 141). För att 

komma i kontakt med den andra läraren vid en vanlig skola frågade jag sjukhuslärarna om 

kontaktuppgifter. En nackdel med snöbollsurval kan vara att den person som pekar ut nästa 

respondent har en bakomliggande tanke och väljer en person som den har en bra relation med 

och som kanske delar samma värderingar (Esaiasson m.fl. 2012, s. 180). I fallet med att hitta en 

annan lärare som har eller har haft en cancersjuk elev fann jag dock inget annat alternativ än att 

använda mig av ett snöbollsurval. Även i fallet med klasslärarna har jag valt att hålla dem 

konfidentiella och de har därför fått fiktiva namn 

Den första klassläraren kallar jag Sofie och hon har jobbat som lärare i ungefär sex år. I 

grunden är hon lärare i matematik, svenska och NO upp till årskurs 6. Sofie har tidigare haft en 

elev i årskurs 2 som hade en hjärntumör.  

Den andra klassläraren kallar jag Marie och hon har jobbat som lärare i sex år. Hon är utbildad 

F-7 lärare.  Marie har tidigare jobbat i förskolan och denna klass är hennes först årskurs 1. I 

denna klass har hon en elev som har en hjärntumör.  

Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Viktigt att tänka på vid en studie är dess validitet och reliabilitet. Validitet innebär frånvaron av 

systematiska fel och innebär mer precist att studien mäter det den avser mäta. Ett sätt att stärka 

validiteten är att genom tidigare forskning få en uppfattning om området och vilka teorier som 

kan förklara olika problem. (Trost, 2010, s. 133). Som nämndes i inledningen är forskningen på 



 20 

området begränsad. Jag har dock valt att se studien som ett fall av rätten till en likvärdig skola och 

därför, i syfte att stärka validiteten, valt att utforma mina frågor efter det, i syfte att få en ökad 

kunskap. Till skillnad från exempelvis enkäter är fördelen med kvalitativa intervjuer att det finns 

möjlighet att utveckla frågan eller ställa om frågan om respondenterna inte förstår den (Trost, 

2010, s. 132). Reliabilitet innebär istället frånvaron av slumpmässiga fel. För att stärka 

reliabiliteten är det viktigt att vara transparent i hur man gått tillväga för att uppnå syftet (Trost, 

2010, s. 131). Genom att tydligt redogöra för hur jag genomfört mina intervjuer hoppas jag stärka 

reliabiliteten. 

Etiska	  aspekter	  	  

I Forskningsmetodikens grunder menar författarna att det är viktigt att, i samband med intervjuer, 

framföra syftet med studien och hur viktig de intervjuades roll är i studien. Respondenterna ska 

känna sig motiverade att svara på frågorna istället för att känna att de bara blivit slumpmässigt 

utvalda (Patel och Davidson, 2011, s. 74). När intervjun genomförs är det är viktigt att tänka på 

att inte döma personen genom att man kommenterar vissa utlåtanden som personen gör och 

även att vara tydlig i sitt kroppsspråk (Patel och Davidson, 2011, s. 75). Jag inledde samtliga 

intervjuer med att presenterna min studie och dess syfte. Eftersom området är relativt outforskat 

upplevde jag att de blev glada över att ämnet uppmärksammades och att de därmed blev påtagligt 

engagerade i att besvara frågorna. När jag dessutom nämnde att jag tidigare haft cancer 

förstärktes engagemanget ytterligare.  

Vidare beskriver Esaiasson m.fl. att när intervju används som metod ska intervjuobjektet vara 

medvetet om att svaren kommer att ingå i en forskningsstudie. Som forskare måste man 

respektera ett nej även om det kommer efter att intervjun är slutförd.  Det kan gå att komma runt 

detta nej genom att fråga om respondenten vill läsa igenom den transkriberade texten eller genom 

att använda citat i studien (Esaiasson m.fl. 2012, s. 257). I min studie var samtliga respondenter 

positivt inställda till att deras svar skulle komma att ingå men eftersom intervjuerna med lärarna 

har handlat om svårt sjuka elever har jag varit försiktig i hanteringen av information gällande 

dem. Istället har jag fokuserat på lärarna och hur de arbetar med svårt sjuka elever. I intervjun 

med konsultsjuksköterskan ville hon dock gå igenom den del som behandlade dem för att 

kontrollera att jag uppfattat deras arbetsuppgifter korrekt.  

I Forskningsmetodikens grunder tas frågan om anonymitet upp och vad som ska vara 

konfidentiellt. Det första innebär att författaren av studien inte vet vem som har svarat på 

frågorna, och används enklast vid enkäter. Det andra innebär att endast författaren vet vem som 

har blivit intervjuad och att den informationen stannar där (Patel och Davidson, 2011, s. 74). Som 
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tidigare nämnts har jag valt att hålla de intervjuade lärarna konfidentiella. På grund av att svårt 

sjuka elever är ett känsligt ämne har jag också valt att inte nämna vilken sjukhusskola eller vilka 

ordinarie skolor som ingått i studien.  

Databearbetning	  och	  analysmetod	  

När intervjuerna var gjorda lyssnade jag igenom de en första gång för att sedan lyssna igenom 

dem igen och transkribera dem, detta för att det skulle bli lättare att få fram svaren som samlats 

in. När alla intervjuer var transkriberade skedde det en genomomgång mellan de olika lärarnas 

svar för att hitta likheter och olikheter i svaren.  

Reflektion	  över	  metod	  

Intervjuerna som gjordes spelades in för att lätt kunna transkriberas. Mina fyra intervjupersoner 

var mycket seriösa och ville i så stor utsträckning som möjligt svara på mina frågor. 

Sjukhuslärarna svarade utförligt och jag fick väldigt mycket information av dem. De hjälpte mig 

även med att få kontakt med andra personer som var viktiga för min studie. Mina ordinarie lärare 

var väldigt öppna med sina svar vilket underlättade transkriberingen efter intervjuerna. Under 

intervjuer med de ordinarie lärarna blev vi avbrutna några gånger för vi satt i klassrummen och 

där skulle det bli fritidsverksamhet men intervjun kom snabbt tillbaka på rätt spår igen.  

Alla intervjuer avslutades med en återkoppling till vad som hade sagts under intervjun för att 

se om det var något som skulle tilläggas. 
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Resultat	  och	  analys	  

I följande kapitel presenteras resultaten utifrån intervjuerna med de två verksamma lärarna på en 

sjukhusskola samt de två verksamma lärarna inom den ordinarie skolan som har eller har haft 

elever med cancer. Resultaten tematiseras och presenteras efter studiens frågeställningar. I 

samband med presentationen kommer en analys av resultaten att göras. Till att börja med 

redovisa sjukhuslärarnas svar och därefter klasslärarnas svar.  

Undervisningen	  på	  sjukhusskolan	  

På sjukhusskolan som intervjuerna skedde har man ungefär mellan 200 och 250 elever på ett 

år. Personalstyrkan bestod av fyra heltidstjänster och en halvtidstjänst (Pernilla). Sjukhusskolan 

följer samma läroplan som den ordinarie skolan. ”Och vi är också en kommunal verksamhet, man skulle 

ju kunna tro att vi är landstingsverksamhet. Men vi är kommunalverksamhet och vi lyder under samma regler. ” 

(Gudrun). 

Sjukhusskolan är öppen mellan klockan 09:00-15:00 och under den tiden får eleverna komma och 

gå lite som de vill. Detta innebär att arbetsdagen kan vara stressig för sjukhuslärarna och de 

upplever ibland att allt går i ett. På grund av stressiga dagar är det ibland svårt att hitta tid att 

kontakta de ordinarie skolorna och/eller föräldrarna. Gudrun förklarar att det är viktigt att vara 

effektiv på morgonen innan skolan öppnar och när den har stängt för att hinna med så mycket 

som möjligt.   

Både Pernilla och Gudrun beskriver början på sina dagar på liknande sätt. Det börjar med att 

de får ett mail där det står vilka som är inlagda på sjukhuset och vilka elever som ska vara hos 

vem av dem.  Pernilla förklarar att en viktig skillnad från den ordinarie skolan är att sjukhusskolan 

arbetar med uppsökande verksamhet vilket försvårar undervisningen.  

”Vi har problem med att vi måste ha en uppsökande verksamhet eftersom att det inte är så många 
som känner till vår verksamhet. Så vi får liksom och gå och jaga våra elever kan man säga. Så 
drömscenariot är ju såklart att alla kände till oss. Och alla kom ner hit men så är det ju inte. Så vi 
går runt och försöker fånga elever. ” (Pernilla) 

När eleverna är på sjukhusskolan är det fokus på dem och lärarna hjälper dem med lite olika 

ämnen. Ibland följer syskon med till den cancersjuka eleven, fokus ligger dock på de sjuka 

eleverna och det är de som får mest hjälp. Sjukhuslärarna är i första hand där för dem. Gudrun 

beskriver att den svåraste tiden är i början av sjukdomen och att syskon då vill vara med mer på 

sjukhusskolan för att få vara nära sitt syskon. 
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 ”Jag försöker få det att vara så normalt som möjligt men i början är det ofta kaos. Världen är upp 
och ner, men sen när de har landat i det här så försöker jag föreslå lite fint att syskon ska vara mer 
hemma i sin skola för det är ingen normal vardag för dem här. ” (Gudrun) 

Gudrun beskriver att efter lunch brukar hon söka upp de elever som inte har dykt upp under 

dagen.  

”För alla orkar inte komma om det har varit på operation eller annan behandling. Detta tar väldigt 
mycket tid så vi försöker få hit eleverna istället. För man sitter ungefär 45 min hos var och en. Det 
blir lätt så för när man har kommit dit, då vill man ju inte bara gå direkt.”(Gudrun) 

De båda sjukhuslärarna lyfter fram att sjukhusskolan ska vara en plats som skiljer sig från den 

övriga sjukhusverksamheten. Sjukhuslärarna brukar gå med på ronder för att få lite mer 

information om eleverna. Pernilla påpekar att det är viktigt att de skiljer på orden patienter och 

elever. Hon menar att det blir ett sätt att få dem att känna sig som elever när de är på skolan och 

inte som patienter. Hon fortsätter med  

”Vi säger alltid elever och det blir väldigt uppskattat av både eleverna själva och föräldrarna för vi 
har ju försökt att skapa en fristad, vi har tillexempel inte arbetskläder utan vi går civilklädda. Här 
ska man inte möta vita kläder.” (Pernilla). 

 Gudrun utvecklar detta och säger att detta uppskattas av föräldrar och elever  

”Många säger det att vi bara går ner en trappa men det är som att komma till en helt annan värld. 
Vi har också sagt att detta är en fristad, man får till exempel ingen medicinsk behandling, inte ett 
minsta nålstick ska ske här inne.”(Gudrun) 

Pernilla menar att de finns mycket positivt med att komma till sjukhusskolan; att de får ett 

miljöombyte, komma ur sina sjukhuskläder och att man som elev får komma ifrån sina föräldrar. 

Hon menar att eleven och föräldrarna kan bli alltför sammanflätade. Pernilla anser att det är extra 

viktigt för de lite äldre eleverna att komma ifrån sina föräldrar, eftersom de kanske var i ett skede 

då de höll på att frigöra sig från sina föräldrar. Hon menar att sjukhusskolan finns för att 

föräldrarna ska slippa ta hand om skolarbetet också.   

Pernilla och Gudrun uppger också att de har möten där de träffas flera personer från olika 

sjukhusskolor i Sverige för att diskutera och få nya tankar och idéer. Sjukhuslärarna menar att 

detta ska ses som ett led i strävan efter att få en likvärdig undervisning för eleverna på 

sjukhusskolan. ”Vi jobbar på olika sätt för att få en så likvärdig skola på alla sjukhusskolor, så även om du 

hamnar uppe i landet eller långt ner ska undervisningen vara bra och någorlunda lika.”(Gudrun)  

Analys	  	  

Sammanfattningsvis beskriver de båda sjukhuslärarna undervisningen på liknande sätt och menar 

att det kan vara väldigt svårt att vara förberedd. Om de exempelvis har planerat något med en 
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elev kan det hända att denna elev är på någon slags behandling. Detta leder till att deras arbete 

kan vara stressigt och de beskriver att helt plötsligt kan det stå en elev i dörren med eller utan 

böcker, som vill delta. Att sjukhuslärarna måste ha en uppsökande verksamhet försvårar 

undervisningen ytterligare.  

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna är det viktigt att lyfta fram att jag gick in med en viss 

förförståelse om deras verksamhet. När själva intervjuerna genomfördes ökade min förförståelse 

från varje intervju som var. När jag gjorde min andra intervju, med Gudrun hade jag en större 

kunskap kring sjukhusskolan vilket ledde till att mina frågor var bättre och de svar jag fick var 

lättare att förstå. Genom min nya kunskap försökte jag skaffa mig en helhetsbild av hur 

undervisningen bedrivs på en sjukhusskola. Det var väldigt bra att jag började mina intervjuer 

med sjukhuslärarna för att sedan gå vidare till klasslärarna.  

Svårigheter	  och	  möjligheter	  på	  sjukhusskolan	  

Gudrun menar att det finns både svårigheter och möjligheter men att det kan vara ett mycket 

krävande arbete och att man måste vara väldigt kreativ.  

”Ibland så står det bara en elev i dörren och som fått komma hit som ny och de inte har någonting 
med sig. Och då får ju jag börja undersöka vad eleven har gjort innan, om han har med sig några 
böcker” (Gudrun).  

Hon fortsätter med att det är bra att det finns bra digitala möjligheter nu och att man lätt kan gå 

in på internet och hitta en planering och material. De har även ett litet bibliotek med en del 

vanliga läromedel för att kunna ta fram om det skulle behövas. 

Pernilla menar att en fördel är att de är lärartäta och att de ofta sitter ensamma med en elev 

plus att eleverna för det mesta är mycket studiemotiverade. Det blir något roligt att vara på 

skolan. Hon menar även att för klassläraren kan det vara svårt att hitta tiden för det där lilla extra. 

”Och så kommer vi från vår sida och säger; hallå hallå, den här eleven behöver veta vad han eller hon ska göra! 

Det kanske inte är jättelätt för läraren att hitta den där extra tiden.” (Pernilla).  Hon tror även att det 

kommer att bli bättre ju mer tekniken utvecklas då man kan börja använda förinspelade 

genomgångar och på så sätt inte missar just dessa.   

Analys	  

Båda sjukhuslärarna menar att teknikens framväxt gör att det blir lättare för både dem och för 

klassläraren. Det går att lägga upp uppgifter på nätet som är lätta att komma åt för alla och det 

går att spela in genomgångar som har varit i skolan. Ytterligare en möjlighet, och framförallt en 
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fördel är att undervisningen på sjukhusskolan är lärartät och därför blir individanpassad. De sitter 

själva tillsammans med eleven i väldigt stor utsträckning.    

Svårigheterna som de ser är att klassläraren ibland har så mycket att göra på sin skola att de 

inte hinner göra ett individanpassat material till den sjuka eleven. Vidare är undervisningen svår 

att planera eftersom dagarna varierar mycket. 

Min förkunskap kring detta var liten. Jag trodde att de hade hela grupper med elever och att de 

hade scheman som de följde. Efter dessa intervjuer hade min förkunskap blivit till ny kunskap 

som jag bar med mig till nästa intervju med konsultsjuksköterskan. 

 

Samarbete	  och	  återkoppling	  till	  den	  ordinarie	  skolan	  

Samarbetet mellan sjukhusskolan och den ordinarie skolan kan se väldigt olika ut. För det mesta 

fungerar samarbetet bra. Ibland är klasslärarna snabba med att höra av sig och meddelar vad som 

man ska jobba med men det händer även att kontakten inte är bra. De båda sjukhuslärarna lyfter i 

och med detta fram sina konsultsjuksköterskor, vilka hjälper dem med kontakten med den 

ordinarie skolan. ”Konsultsjuksköterskorna är navet, de är spindeln i nätet.  De styr så att den ordinarie 

skolan gör sitt och att vi gör vårat.” (Gudrun).  

Gudrun menar även att de har ett visst ansvar för eleverna, om klassläraren inte hör av sig så 

får de höra av sig och meddela vad de gjort och om klassläraren tycker det finns något speciellt 

som eleven behöver jobba med.  

Pernilla säger att de försöker ha veckokontakt med den ordinarie skolan och hon rapporterar 

när de har gjort klart något på sjukhusskolan. Det är nämligen klassläraren som sätter betygen, 

”men vi är med i betygssituationen förstås men vi får inte enligt regelverket sätta betyg.  Men vi har ju samma 

styrdokument.” (Pernilla) 

Gudrun beskriver samarbetet angående bedömningen såhär: 

Bedömningen går till så att vi sitter och gör några uppgifter, läser, räknar eller skriver och sedan 
rapporterar jag det till klassläraren och det är hen som gör bedömningen sen.  Vi är noggranna 
med att meddela hur vi upplever situationen när de är här och jobbar. Jag hade en flicka för ett tag 
sedan som gjorde en diagnos och jag tittade på den och vi har inte pratat om den men jag sa till 
henne att det här får din lärare rätta. Jag såg väldigt tydligt att det fanns saker som behövdes jobba 
med.  Och då meddelade jag läraren om att vi kunde jobba med de sakerna här på 
sjukhusskolan(Gudrun).  

Analys	  

Det är klassläraren som är ansvarig för eleven även att hen är på sjukhusskolan. Intervjuerna med 

sjukhuslärarna vittnar om att kontakten mellan sjukhusskolan och hemskolan ibland kan vara 
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bristande. Här kommer konsultsjuksköterskorna in och är de som ska se till att den ordinarie 

skolan är medveten om att det är den som har ansvaret. Det jag inte visste var att sjukhuslärarna 

inte har makten att sätta betyg utan att bedömningen sker i samarbete med klassläraren. Här blir 

det ännu viktigare att kontakten mellan sjukhusskolan och klassläraren fungerar. Bedömningen 

blir bristfällig om klassläraren inte får reda på vad eleven har åstadkommit. Därför är det ännu 

viktigare att kontakten är god för att inte eleven ska komma i kläm. 

 

 

 

 

Undervisningen	  på	  den	  ordinarie	  skolan	  för	  den	  sjuka	  eleven	  

Här nedan kommer resultaten och analysen från intervjuerna av klasslärarna.  

Sofies elev som var sjuk tyckte det var både roligt och lättsamt att vara i skolan då hon inte 

blev förknippad med sjukdomen som det lätt blev i hemmet. ”Innan det här hände var hon en flicka 

som låg bra till i skolan, hon hade mest problem med det sociala men kunskapskraven nådde hon.” (Sofie) 

Eftersom eleven var en god läsare blev det lättare att sätta upp mål för henne, hon var en god 

läsare. Sofie försökte att få flickan att närma sig kunskapskraven så mycket som möjligt. Hon fick 

samma material som övriga klassen men med rimliga uppgifter för att nå samma mål som de 

övriga kamraterna.  

Jag gjorde vissa uppgifter till henne men när hon var på behandling då orkade hon inte göra 
någonting, men de fanns där ifall hon skulle hitta ork. Hennes ryggsäck innehöll lite olika böcker 
som hon kunde använda när hon orkade.  När hon var i skolan brukade jag läsa lite extra för 
henne och när hon jobbade i matteboken strök vi uppgifter som vi ansåg att hon kunde. Allt för 
att göra det så smidigt som möjligt.  

När hon kom tillbaka efter en behandling då låg hon efter och då fick vi sitta på lunchrasten och 
när hon gick på fritids för att checka av hur hon låg till. Var det något som hon halkat efter i då 
fick hon hem lite extrauppgifter på det området. (Sofie) 

Sofie anser att det var mycket viktigt med god kommunikation mellan henne och den sjuka 

elevens föräldrar. Det blir lättare att få flickan till skolan om man visar att man bryr sig om hela 

familjen. Flickan, som tycker det är väldigt roligt i skolan, försöker vara där så mycket hon orkar.  

Marie jobbar mycket med samarbetet mellan henne och föräldrarna för att underlätta 

skolgången för flickan. Hon ser till att de är medvetna om vad som ska göras och vad de håller på 

med i skolan. Flickan har missat ungefär två månader i skolan och med tanke på att det är årskurs 

1 tror hon att det går att ta igen det. Hennes föräldrar är mycket engagerade i skolan och de 

hjälper flickan mycket i hemmet. I hemmet tränar de mer på läsning och på de olika bokstäverna. 



 27 

Nu har flickan börjat gå i skolan igen sedan två veckor tillbaka, på halvtid. Marie har då gjort om 

lite i sitt schema för att det som är lite svårare att göra i hemmet och det som är roligare att göra i 

hel grupp sker på de tider då flickan är i skolan.  

”De lite svårare ämnena som NO då är det lättare att få fokus här, och det måste vara deras idéer 
och frågor som ämnet ska grunda sig på. Det är roligare att sitta här och få all inlevelsen med 
klassen, kolla Powerpoints, ljud, text och läsa ihop än att sitta hem och försöka läsa sig till det.”  
(Marie)  

Analys	  

Båda lärarna jobbade på liknande sätt då de fick individanpassa undervisningen så att den blev 

rimlig för eleverna, tillexempel genom att stryka ett par uppgifter i matteboken. Marie gjorde om i 

klassens schema så att när hennes elev väl var i skolan skulle hon få tillgång till de genomgångar 

som Marie tyckte var relevanta. Det andra som var lite lättare att träna på i hemmet fick elevens 

föräldrar hjälpa henne med när hon orkade.  

Sofie gjorde så att hon stämde av hur det gick för sin elev men hon ansåg att det faktum att 

eleven skulle klara sig ur denna sjukdom var viktigare än att klara kunskapskraven. Om det var 

något speciellt som eleven låg efter i gjorde Sofie uppgifter kring detta område. 

Jag har skapt mig en bred förförståelse för hur undervisningen i en ordinarie klass går till, 

baserat på mina tidigare praktikplatser. Dock är mina erfarenheter om undervisningen till 

cancersjuka barn liten, då jag endast vid ett få tillfällen haft cancersjuka barn i mitt klassrum. Min 

förståelse för hur arbetet sker ökade emellertid tack vare intervjuerna som genomfördes med 

sjukhuslärarna. 

Svårigheter	  och	  möjligheter	  för	  den	  ordinarie	  skolan	  

För Sofie är det svårt att ge eleven undervisning i skolan. Flickans hjärntumör är allvarlig och 

kräver mycket behandling, vilket leder till att hon missar mycket.  Sofie upplever att det är svårt 

att känna sig riktigt nöjd och ställer sig ofta frågan om hon har gjort tillräckligt mycket för eleven. 

Samtidigt måste hon tänka på sin klass som också ska få en bra undervisning.  

Svårigheterna för Marie och hennes elev menar hon är ganska självklara och syftar på att 

flickan tappar massor av lektionstid. ”Man vill ju att hon ska få allt som hon har rätt att få, att lära sig 

nya saker.” (Marie) Trots att behandlingen har gått bra och den inte tog så lång tid så är eleven inte 

tillräckligt stark än för att kunna vara i skolan på heltid.  

Sofie menar att med tanke på elevens svåra sjukdom är det svårt att se något positivt i den 

pedagogiska situationen för eleven. Positivt är dock att hon fått en nära kontakt med eleven, 
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vilket hon uppskattar. Hon anser också att det är positivt att klassen får en erfarenhet som inte så 

många andra får.  Sofie förklarar att hon hade några elever som hade vissa svårigheter men att de 

lugnar ner sig när flickan är i klassrummet. Klassen har varit väldigt förstående och empatiska 

mot henne.  

Marie ser inte heller något positivt för själva eleven utan mer för omgivningen.  

Jag ser flest positiva saker hos omgivningen och klassen. Att de lär sig att det finns saker som kan 
hända som är väldigt allvarliga. Om de har fått lära sig att hantera det, och de gjort det väldigt bra. 
Eleverna är väldigt kärlekssamma mot henne och vill krama henne hela tiden.(Marie).  

Hon tycker även att hon har fått en erfarenhet med sig. Nu vet hon vad som krävs av henne 

om detta skulle hända igen. 

Analys	  

Här är det intressant att båda lärarna återigen tar upp samma saker, både möjligheter och 

svårigheter.  De ser inga personliga möjligheter för eleven med tanke på att eleven tappar väldigt 

mycket lektionstid. Det kan vara svårt att ta igen denna tid även att man får hjälp av elevens 

föräldrar. De båda anser dock att klassen fått en positiv erfarenhet av att ha en sjuk elev i sin 

klass. Klassen får en erfarenhet av hur det verkliga livet kan se ut och även föräldrarna får en 

kunskap kring detta ämne. De båda lärarna anser också att de fått en mycket god kontakt med 

den sjuka eleven och hens föräldrar.  

Detta känner jag igen från min egen sjukdomstid. Jag fick en synnerligt bra kontakt och en bra 

relation med min första lärare på grundskolan. Och även jag hade diskussioner i grundskolan 

kring cancer och vad det innebar. På denna fråga till lärarna kom min förförståelse väl till pass. 

Samarbete	  och	  återkoppling	  med	  sjukhusskolan	  

Sofies elev gick inte så mycket på sjukhusskolan då hon var alldeles för sjuk för att kunna gå där, 

men hon hade alltid med sin ryggsäck med sina böcker så att det fanns material åt henne om hon 

orkade gå dit. Sofie förklarar också att de hade konsultsjuksköterskorna som kom ut och 

berättade för lärarna och eleverna om flickans sjukdom.  ”De var hur bra som helst, gick igenom hennes 

sjukdom på ett sätt som även eleverna förstod.” (Sofie). Sofie hade mailkontakt med dem för att få reda 

på hur det gick med hennes behandling.  

Maries elev gick lite på sjukhusskolan innan sin operation. Hon gjorde så att hon skickade sina 

veckoplaneringar till sjukhusskolan och eleven hade med sig sina böcker dit. Marie skickade mail 

med vad de skulle jobba med så att sjukhuslärarna visste vad eleven skulle träna på. 

Sjukhuslärarna rapporterade till Marie vad de hade gjort så att hon skulle kunna göra en 
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bedömning. ”Det som de gjorde på sjukhusskolan skickade de till mig för att jag skulle kunna göra en 

bedömning. När hon gjort någonting så brukade de skickade de bilder vad hon hade gjort.” (Marie)  

Analys	  

Sofies elev gick mycket på sjukhusskolan men de gånger hon var där hade hon med sig material 

från Sofie. Detta material var utvalt till de uppgifter hon skulle göra för att träna på vissa ämnen. 

Hon såg väldigt positivt på konsultsjuksköterskorna och den information som de gav till både 

lärarna och till eleverna.  

Marie skickade sina planeringar till sjukhuslärarna så att det skulle ha allt material när eleven 

väl kom till sjukhusskolan. Även hon tyckte att konsultsjuksköterskorna var bra då deras 

information var elevanpassad för den unga åldern.  

Utifrån min kunskap och förkunskap kring detta ämne, känner jag att min helhetsbild av 

sjukhusskolan och hur klasslärarna ser på elever med cancerdiagnoser har förändrats och 

fördjupats. Den nya kunskap som jag har fått kommer jag ta med mig i mitt yrke som lärare. Jag 

kan konstatera att jag har fått pedagogiska idéer och om det skulle uppstå en situation där jag får 

en elev med cancer har jag mycket god kunskap kring ämnet. Den hermeneutiska spiralen har 

genomsyrat min studie och varje intervju har bidragit med ny kunskap liksom den litteratur som 

jag tagit del av. 
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Diskussion	  	  

Syftet med denna studie var att undersöka hur verksamma lärare på sjukhusskolor och vanliga 

skolor ser på hur kunskapskraven ska nås för elever med svåra sjukdomar. Att svårt sjuka barn 

ska ha samma rätt till utbildning som andra barn har legat till grund för denna studie Då det inte 

finns så mycket skriver om sjukhusskolor och deras verksamhet kan denna studie ses bidra till att 

sprida kunskap om ämnet.  

Metoden som användes för att uppnå syftet var kvalitativa intervjuer med fyra verksamma 

lärare, två inom sjukhusskolan och två inom den ordinarie skolan. Valet av kvalitativa intervjuer 

gjordes för att få reda på hur de intervjuade lärarna arbetar med elever som har cancer och inte 

bara hur undervisningen ser ut. Jag ville veta hur dessa lärare uppfattar hur elever, som har cancer 

och på så sätt missar mycket undervisningstid, klarar av att uppnå kunskapskraven. Metoden 

kändes relevant för det studien skulle undersöka. Under intervjuerna med sjukhuslärarna 

framkom mycket ny information. Samtliga lärare var tillmötesgående och hjälpsamma med att 

beskriva arbetet med cancersjuka elever.  

Den teoretiska utgångspunkt som användes i denna studie var den hermeneutiska spiralen. 

Mina förkunskaper kring ämnet var en naturlig ingång till studien, och helhetsbilden som skapats 

under arbetet med intervjuerna med verksamma lärare har både fördjupats och nyanserats. Min 

kunskap kring sjukhusskolor och hur man kan lägga upp arbete för en cancersjuk elev har ökat. 

I avsnittet tidigare forskning togs olika vinklar upp gällande undervisningen för barn med 

cancerdiagnos. Den tidigare forskningen behandlade områdena likvärdig utbildning (Skolverket, 

2012), skolplikt (Skolverket, 2012), sjukhusskolor (Skolverket, 2005), specialpedagogik (Brodin, 

2013, Vernesson, 2002), normalitet (Gustafsson, 2009, Dixon, 2014) och konsultsjuksköterskor 

(www.barncancerfonden.se). Likvärdig utbildning innebär bland annat att alla skolor ska ha lika 

tillgång till utbildning och att den ska anpassas efter elevens förutsättningar. Att sjukhuslärarna 

och klasslärarna arbetade för en likvärdig utbildning framkom flertalet gånger i intervjuerna. 

Sjukhusskolan i sig kan ses som ett led i strävan efter en likvärdig utbildning då de arbetar för att 

förbättra cancersjuka elevers förutsättningar. Här kan också specialpedagogik anses spela en 

viktig roll då sjukhuslärarna blir tvungna att individanpassa undervisningen då de inte håller 

lektioner i specifika ämnen. Gudrun tog också upp att de har möten med flera olika 

sjukhusskolor för att få en likvärdig utbildning på i hela landet. Dessutom vittnar intervjuerna 

med klasslärarna om att även de arbetar för att anpassa undervisningen till de cancersjuka 
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eleverna. Marie valde till exempel att ändra klassens schema så att hennes cancersjuka elev skulle 

kunna delta i vissa svårare genomgångar samt uppgifter som bättre genomförs i grupp.  

Likt Skolverket förklarar sjukhuslärarna att de arbetar med uppsökande verksamhet eftersom 

det är få som känner till att de finns. Den uppsökande verksamheten upplevs problematisk och 

tidskrävande. Att som denna studie uppmärksamma sjukhusskolorna skulle kunna leda till att 

sjukhuslärarnas undervisning förenklades genom att de slipper söka upp sina elever.   

Även normalitet behandlas i intervjuerna med sjukhuslärarna och klasslärarna. Båda 

klasslärarna vill att den sjuka eleven ska uppleva att allt känns normalt när de är i skolan. I Sofies 

klass uppskattade hennes elev att bara få vara en elev som var en del av klassen. I likhet med 

Dixon förklarar Sofie att hennes cancersjuka elev tycker att det är lättsamt att gå till skolan 

eftersom hon inte blir förknippad med sin sjukdom på samma sätt som hemma. Även Gudrun 

behandlar normalitet och menade att det var bättre för syskonen till de sjuka eleverna att återgå 

till deras vanliga skola eftersom hon ansåg att det inte var en ”normal vardag” för dem på 

sjukhusskolan. Om en elev är sjuk så ses eleven som onormal för att man inte är frisk.  

Vidare är det är intressant att studera svaren från samtliga intervjuer. Att samarbetet ibland är 

kan vara bristfälligt men överlag går bra är tillfredställande att höra då det är eleverna det handlar 

om och de är unika personer. Det förbättrar dessutom möjligheterna för klasslärarna att göra 

korrekta bedömningar. Här har konsultsjuksköterskorna en väldigt viktig roll då de är kontakten 

mellan de olika skolorna. I början ska konsultsjuksköterskorna se till att den ordinarie skolan gör 

sitt och att sjukhusskolan gör sitt. Eleverna ska inte bli bortglömda av sina klasslärare bara för att 

de inte är närvarande i skolan. 

Ytterligare en intressant aspekt är att klasslärarna säger i intervjuerna att de ser något positivt 

för övriga klasskamrater, att de får en erfarenhet som ingen annan får. De ser dock inga positiva 

fördelar för eleven som är sjuk. Det går att jämföra med vad sjukhuslärarna säger om samma 

fråga. De anser att eleverna är studiemotiverade och att på sjukhusskolan är de lärartäta. Det är en 

intressant skillnad att sjukhuslärarna upplever situationen annorlunda än vad klassläraren gör.  

Jag skriver även om att det är viktigt att klassläraren tar diskussionen med klassen om 

begreppet cancer. Här har jag fått reda på att konsultsjuksköterskorna har en viktig del i den 

informationen. Detta ser jag som något positivt där klassläraren slipper vara den som ska sitta på 

alla svar, det finns uppenbarligen personer som har just detta som sina arbetsuppgifter.  

Slutligen anser de båda klasslärarna att deras elever kommer att klara kunskapskraven fast på 

lite olika sätt. I Sofies fall låg eleven bra till innan sjukdomen och att det bara var för henne att 

göra så mycket hon orkade. Hennes sjukdom var dock allvarlig och långdragen vilket gjort att 

hon kanske kommer behöva gå om något år, även om de strävar efter att slippa det. Maries elevs 
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sjukdom gjorde att eleven var borta i ungefär två månader. Marie såg inte någon anledning till att 

eleven inte skulle klara kunskapskraven. Eleven var med på det viktiga i skolan och i hemmet 

tränade hon tillsammans med föräldrarna mest på läsning. Marie uppgav också att de gjort en 

plan med uppgifter för eleven som hon kan göra under sommaren. Sjukhuslärarna får inte sätta 

betyg men de ger ett omdöme om det som de gjort på skolan och de är med i själva diskussionen 

kring ett betyg.  

Sammanfattningsvis kan det utifrån intervjuer konstateras att lärare med cancersjuka elever 

anser att det viktigaste är att eleven blir frisk från sjukdomen och att kunskapskraven kommer i 

andra hand. Trots det arbetar de för att vägen tillbaka till skolan ska bli så smidig som möjligt. 

Detta gör de genom att anpassa undervisningen utifrån eleven och dess förutsättningar.   
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Konklusion	  	  

Avslutningsvis belyser denna studie att det finns en skolverksamhet på sjukhus för elever som har 

cancersjukdomar och andra svåra sjukdomar. Studien visar att det är skolan som ansvarar för 

elever som blir svårt sjuka och att det är klasslärarna som slutligen sätter betyget eller 

bedömningen även för undervisning som sker på sjukhusskolan. Mot bakgrund av detta är det 

viktigt att det förekommer ett bra samarbete mellan den ordinarie skolan och sjukhusskolan så att 

inte eleverna kommer i kläm. Denna studie har visat att konsultsjuksköterskorna spelar en viktig 

roll i detta arbete då de fungerar som en länk mellan skolorna och familjen.   

Som nämnts upprepade gånger är forskningen på detta område begränsad. Intervjuerna med 

sjukhuslärarna vittnar om att det är få som vet om att det finns möjlighet att gå i skolan på 

sjukhus, något som bland annat försvårar deras undervisning då det kräver uppsökande 

verksamhet. I denna studie har jag beskrivit hur verksamheterna på sjukhusskolorna ser ut och 

hur lärare arbetar med cancersjuka elever. Det finns dock mycket mer att undersöka på detta 

område, till exempel vilken påverkan sjukhusvistelsen kan ha för en elevs fortsatta studier. Hittar 

en elev som har haft cancer mer studiemotivation än en elev som inte har haft cancer? Vidare 

skulle det vara intressant att mer ingående undersöka hur konsultsjuksköterskorna arbetar. 
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Bilagor	  

Intervjuguide	  

Intervjuguide I  

Pedagoger på sjukhusskolan. 

 

• Bakgrund och erfarenheter  

 

• Undervisningsmetoder  

 

• Skillnader och likheter mellan ”vanlig” skola och sjukhusskolan  

 

• Svårigheter och möjligheter på sjukhusskolan  

 

• Återkoppling och samarbete mellan elevens ordinarie skola och sjukhusskolan  

 

 

 Intervjuguide II  

Pedagoger som har haft elever med cancer i den vanliga skolan. 

 

• Erfarenheter  

 

• Den egna pedagogrollen och arbetssätt  

 

• Svårigheter och möjligheter  

 

• Återkoppling och samarbete med sjukhusskolan  

 

 


