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Abstract 
 
I denna kvalitativa intervjustudie undersöks fyra verksamma sfi-lärares erfarenheter av att 

undervisa elever med PTSD. Studien ämnar besvara hur lärarnas kännedom om PTSD ser 

ut, om lärarna tänker på att det skulle kunna finnas elever med PTSD i deras 

undervisningsgrupp, och huruvida det görs några anpassningar utifrån det, samt vad som 

ligger till grund för de anpassningar som görs i undervisningen. Resultaten visar att lärarna 

kan redovisa för de vanliga symtomen av PTSD, och att samtliga tänker på att det kan finnas 

elever med PTSD i undervisningsgruppen. Lärarna anpassar sin undervisning i olika grad, 

och det framkommer att flera av lärarna är osäkra på huruvida deras anpassningar 

egentligen gynnar elever med PTSD. Det som ligger till grund för de anpassningar som görs i 

undervisningen är främst tanken på elevernas hälsa och tillstånd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, trauma, andraspråksinlärning, sfi, 
anpassning 
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1. Inledning 

Under 2018 fick över 41 000 personer med flyktingbakgrund uppehållstillstånd i Sverige 
(Migrationsverket, 2019). Enligt Migrationsverkets uppgifter var Syrien det vanligaste 
medborgarskapslandet bland de beviljade uppehållstillstånden (Migrationsverket, 2019). Lärarna 
som arbetar inom kommunal vuxenutbildning med svenska för invandrare (SFI) i vårt land möter 
dagligen många av dessa personer i sin undervisning. År 2017, då den senaste mätningen gjordes, 
deltog över 163 000 personer i kommunal SFI-undervisning (Skolverket, 2018). I kursplanen för 
den kommunala vuxenutbildningens syfte står det att språkutbildningen ämnar ge grundläggande 
kunskaper i det svenska språket till vuxna invandrare (Skolverket, 2018). I syftet ingår det att 
eleverna ska få redskap för att kunna skapa ett fungerande andraspråk att använda i sitt vardagliga 
liv, samt i samhället och i sitt framtida arbete. Skolverket (2018) skriver att undervisningen ska 
anpassas efter bland annat elevens kunskaper, intressen och erfarenheter, och även planeras 
tillsammans med eleven.  
 
Flera elever inom sfi kan förmodas ha utsatts för trauman. I en studie gjord bland flyktingar från 
Syrien bosatta i Sverige uppfyllde nära 30% av deltagarna kriterierna för posttraumatiskt 
stressyndrom, förkortat PTSD (Tinghög m.fl., 2017). Detta innebär att SFI-lärare med stor 
sannolikhet kommer möta och undervisa elever med speciella behov relaterade till trauman. 
Personer med diagnosen PTSD, som kommer till följd av traumatiska upplevelser (Angel & 
Hjern, 2004), tampas bland annat med återkommande minnesbilder från traumat, sömnproblem 
och ångest (Gerge & Lander 2012, Borgå & Al-Saffar 2012). Angel och Hjern (2004) tar upp 
traumatiska upplevelser som en avgörande faktor när det kommer till svårigheter i att tillägna sig 
ett nytt språk. Tidigare forskning visar på att de kognitiva funktionerna, som är nödvändiga vid 
inlärning, är nedsatta hos personer med PTSD (Schuitevoerder m.fl., 2013). Finn (2010) tar upp 
svårigheterna i att som lärare hjälpa vuxenstuderande andraspråkselever, med PTSD, med de 
kognitiva problemen, såsom kort- och långtidsminne. Finn (2010) menar på att det finns många 
aspekter att ta i beaktande vid undervisning av dessa elever, och att det krävs anpassning för att 
främja den språkliga utvecklingen. Nordström och Sezayesh (20l2) förespråkar justeringar både i 
klassrumsmiljön, lärarens förhållningssätt och själva undervisningen. 
 
Enligt Läroplan för vuxenutbildning, ska vuxenutbildningen ”alltid möta varje elev utifrån hans eller 
hennes behov och förutsättningar.” (Skolverket 2017, s. 5). Vid den senaste granskningen 
Skolinspektionen (2018) gjorde av kommunal sfi, framkom det att flera av de undersökta 
verksamheterna behöver utveckla just den individanpassade undervisningen. Då mycket talar för 
att det ligger en utmaning i att undervisa elever med denna diagnos, görs i denna kvalitativa studie 
intervjuer med fyra SFI-lärare för att ta reda på hur de arbetar med elever med posttraumatiskt 
stressyndrom.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Studien ämnar till att ge insyn i fyra sfi-lärares uppfattningar om arbete med elever med 
posttraumatiskt stressyndrom. Frågeställningarna lyder: 
 
1. Vilken kännedom har de fyra sfi-lärarna om PTSD? 
 
2. Tänker lärarna på att det kan finnas elever med PTSD i elevgruppen, och anpassas  
undervisningen utifrån det på något sätt? 
 
3. Vad ligger till grund för de eventuella anpassningar lärarna väljer att göra? 

 
 

3. Bakgrund 
I detta kapitel följer en kort beskrivning av PTSD och dess symtom, samt ett avsnitt om de 
anpassningar man, enligt Skolverket (2015), kan göra i undervisningen för elever i behov av stöd. 
 

3.1 Posttraumatiskt stressyndrom 
Posttraumatiskt stressyndrom förkortas många gånger som PTSD, och kommer från engelskans 
benämning ”Post Traumatic Stress Disorder”. Angel och Hjern (2004) berättar att posttraumatisk 
stress, eller PTSD som det även förkortas, kommer till följd av en överraskande händelse som 
upplevs som livshotande antingen för personen i fråga eller för en anhörig. Vidare nämns att 
denna upplevda nödsituation utan lösning tvingar personen in i en känsla av total maktlöshet och 
skapar ett psykiskt trauma.  
 
Återupplevande, undvikande och förhöjd vakenhetsgrad är de tre symtom som främst utgör 
PTSD (Gerge & Lander 2012). Borgå och Al-Saffar (2012) beskriver att återupplevande betyder 
att personen får en s.k. flashback, vilket innebär att något i omgivningen framkallar minnesbilder 
från traumat. Det kan räcka med att personen förnimmer en lukt eller ett ljud för att skräcken 
som associeras till själva traumat återupplevs. 
 

Det undvikande beteendet tjänar till att undvika allt som kan tänkas förknippas med händelsen 
som framkallade den psykiska chocken. Personen tar avstånd från allt som associeras till smärtan, 
och däribland även saker som förut var lustfyllt för individen. Detta leder inte sällan till förluster 
inom relationer och gemenskaper, och som i sin tur kan ge upphov till depression (Angel & 
Hjern, 2004).  
 
Den förhöjda vakenheten innebär att personen har svårt för att slappna av (Gerge & Lander 
2012). Psykoterapeuterna Gerge och Lander (2012) menar att tillståndet ger upphov till 
sömnproblem, både i form av uppvaknande och insomningssvårigheter. Vidare nämner de att 
personer med PTSD bland annat upplever ångest, bristande impulskontroll, samt koncentrations- 
och minnesproblematik. 
 

3.2 Extra anpassningar 
Skolverket (2015) hävdar att vuxenutbildningens utgångspunkt är elevens behov och 
förutsättningar, och att det är varje elevs rättighet att få ledning och stimulans för att nå framgång 
i sitt lärande och klara av kursens mål. Eleven har även rätt till extra anpassningar i de fall där 
eleven befaras att inte nå de kunskapskrav som minst krävs i kursen. Vidare nämns det att det är 
rektorns ansvar att ge personalen den kompetensutveckling som behövs för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt. Skolverket (2015) konkretiserar och lyfter de 
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anpassningar man som lärare inom sfi kan göra i undervisningen för elever i behov av stöd. Ett 
formellt beslut behövs inte fattas av skolan för att göra de extra anpassningarna inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. 
 
Skolverket (2015) skriver att det är viktigt att kunskapskraven konkretiseras för elever, så att de 
vet vad de förväntas lära sig. Läraren bör också ge elever chans att på olika sätt visa vad de kan, 
och bör således anpassa bedömningssituationerna. Frekvent återkoppling på studierna beskrivs 
som en viktig framgångsfaktor. Formativ bedömning kan ses som ett bra verktyg för att klargöra 
elevens utveckling och vilka behov som finns, och på så sätt kan även undervisningen anpassas 
efter det. Vidare nämns det att elever i behov av stöd ofta behöver hjälp med att planlägga, 
strukturera, samt komma igång med sina studier. Det kan göras genom anpassningar av schemat, 
i form av extra pauser eller extra tid vid prov. Läraren bör också ge kortfattade instruktioner, med 
ord som eleven känner till, både muntligt och skriftligt, och gärna med bildstöd. Det kan även 
vara en god idé att analysera elevers lärstilar och på så sätt anpassa undervisningen efter dessa 
(ibid.).  
 
Vikten av modersmålsstöd tas också upp, bland annat i samband med förståelse av texter. Att få 
texten uppläst via talsyntes är också ett alternativ. Ett ämnesområde kan med fördel förklaras 
med hjälp av praktiska tillvägagångssätt, genom exempelvis studiebesök, film och praktiska 
uppgifter (Skolverket 2015). 
 
Skolverket (2015) skriver att elever som har kognitiva svårigheter, som personer med PTSD ofta 
har (Yehuda m.fl. 2015), kan t.ex behöva korta och väl definierade instruktioner, olika tekniska 
hjälpmedel och extra tid vid provtillfällen. 

 
 

4. Teori 
För att få en djupare förståelse och kunna tolka studiens resultat, presenteras i detta kapitel hur 
PTSD kan påverka inlärningen och hur ett traumamedvetet bemötande kan se ut.  
 
 

4.1 Posttraumatiskt stressyndrom och inlärning 
Ola Wretling (2006), legitimerad psykolog, trycker på det faktum att inlärning kräver många 
grundläggande förutsättningar för att lyckas. Stress och oro försämrar inlärningsprocessen 
avsevärt. Eleven ska först och främst kunna fokusera på undervisningen för att informationen 
ens ska kunna tas in och samlas i korttidsminnet. Det förklaras vidare att korttidsminnet töms 
under natten för att göra plats åt ny information. Den information som anses vara viktig för 
individen flyttas över till långtidsminnet, men då drömmen blir störd riskerar mycket av 
informationen att försvinna. Eftersom personer med PTSD ofta har både koncentrations- och 
sömnproblem, blir inlärningen en kamp. Bara en sådan sak som att komma i tid till 
undervisningen kan vara svårt för en elev med sömnproblem. (Wretling, 2006). 
 
Wretling (2006) beskriver även svårigheterna i att lyckas bibehålla koncentrationen under längre 
stunder. Personer med PTSD har problem med att sortera bort information som inte är 
nödvändig. Alla intryck som når eleven via hens sinnen scannas reflexmässigt av för att på så sätt 
undkomma något som kan upplevas som hotfullt. Detta innebär att eleven ständigt är på sin vakt. 
Ljud, som en person utan PTSD inte skulle reagera på, kan för en person med PTSD medföra ett 
återupplevande av traumat. Eleven förlorar kontakten med omgivningen, och fastnar i det 
överväldigande minnet som är högst ångestframkallande och plågsamt. 
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Även Yehuda m.fl. (2015) tar upp PTSDs negativa påverkan på inlärning. Vid inlärning krävs det 
att en person klarar av att fokusera och upprätthålla uppmärksamheten för att kunskap ska kunna 
tillägnas. Posttraumatisk stress har en negativ inverkan på hjärnans kognitiva funktioner. Personer 
med PTSD har därför problem med arbetsminnet och att avgöra vilka stimuli som är värda 
uppmärksamhet, samt vilka stimuli som bör sorteras bort. Ännu en svårighet ligger i att 
kontrollera tankar, känslor och beteenden.  

 
Perry (2006) förklarar att traumatisk stress är en extrem form av stress. Den förhöjda vakenheten 
gör personen ängslig, och det blir svårare för personen att koncentrera sig. Personer med PTSD 
kan bli mer uppmärksamma på icke-verbala signaler. Istället för att fokusera på det talade, 
fokuserar personen på tonfall, ansiktsuttryck och kroppshållning, och det är inte sällan att dessa 
signaler missförstås på grund av den förhöjda vakenheten. Även om en person lyckats lagra ny 
information, så är informationen inte tillgänglig för personen så länge denne befinner sig i rädsla. 
I ett tillstånd av rädsla tas dessutom nyfikenheten bort, och hämmar utforskande och lärande. 
 

4.2 Traumamedvetet bemötande 
Amerikanska psykiatrikern och forskaren Herman (2007) fokuserar på förståelse och behandling 
av traumatisk stress. För personer som upplevt trauma är det av vikt att dela med sig av 
händelsen för att få tillbaka känslan av ett meningsfullt liv. I den utvecklingen letar personen inte 
hjälp enbart hos anhöriga, utan även hos samhället i stort. Ett positivt stöd från omgivningen kan 
påverka traumats utgång, och lindra det traumatiska syndromet. Traumatiska händelser slår 
sönder människans självkänsla, och lämnas mycket sårbar. Självkänslan återuppbyggs i relation till 
människor runt omkring (Herman 2007). 
 
Den legitimerade psykologen och psykoterapeuten Holm (2009), skriver om vikten av ett 
professionellt förhållningssätt, och att förbli professionell i sitt bemötande. I yrken där man 
möter människor är det viktigt att inte överidentifiera sig med personer och ta på sig deras 
känslor. Lika viktigt är det att inte bli alltför avståndstagande där man inte förstår den andres 
känslor. Ett professionellt förhållningssätt ligger i balansen att kunna uppfatta personens känslor, 
men samtidigt hålla sig tillräckligt distanserad för att kunna möta personen och vara till hjälp 
(Holm 2009). 
 
Antonovsky (2005), professor i medicinsk sociologi, myntade det salutogena perspektivet, där 
KASAM, känsla av sammanhang, är ett centralt begrepp. Begreppet innefattar tre nyckelord; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa komponenter är alla avgörande för en 
traumatiserad persons positiva utveckling. Begriplighet handlar om att personen upplever 
information som tydlig, sammanhängande och strukturerad. Hanterbarhet innebär huruvida 
personen upplever att den har de hjälpmedel till förfogande som krävs för att till exempel kunna 
möta de krav som ställs på personen. Slutligen handlar meningsfullhet om upplevelsen av att 
saker och ting är värda att engagera sig i och investera i, samt att det finns en känsla av att livet 
har en känslomässig innebörd (Antonovsky 2005). 
 
Den legitimerade psykologen Bath (2015) beskriver och förklarar ett förhållningssätt där tre 
kritiska faktorer är nödvändiga för att skapa en bra miljö för unga som utsatts för trauma. De tre 
kritiska faktorerna kallas även för ”de tre pelarna”, och innehåller begreppen säkerhet, relationer 
och livshantering. Bath (2015) menar på att nyckelorden är starkt sammankopplade och står i 
relation till varandra. Den första pelaren, säkerhet, innebär att skapa en miljö där personen kan 
känna sig lugn och trygg. Relationer, som är pelare nummer två, innefattar inte bara ett 
återuppbyggande av relationer präglade av förtroende och tillit till andra människor. Relationer 
sträcker sig även till större grupper och sammanhang. Ett deltagande i exempelvis ett idrottslag 
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ökar känslan av tillhörighet. Den sista pelaren, livshantering, handlar om att personens förmåga, 
till att hantera både externa problem och inre känslor och impulser, utvecklas (Bath 2015). 

 
5. Tidigare forskning 

I detta kapitel ges en inblick i tidigare forskning kring PTSD och inlärning, lärares erfarenheter av 
PTSD, samt anpassningar av undervisning för vuxenstuderande med PTSD. 

 

5.1 Studier om PTSD och inlärning 
I en studie gjord i Schweiz uppgav 75% bland de 107 deltagande personerna att de hade 
svårigheter i att tillägna sig det tyska språket (Schick m.fl., 2016). Personerna i studien var 
traumatiserade flyktingar som gick i behandling, och där den genomsnittliga nivån av PTSD-
symptom låg på måttlig till svår. 80% av deltagarna oroade sig även för familjen i hemlandet, och 
drygt 84% led av ensamhet, rastlöshet och isolering.  
  
I en metaanalys jämfördes just kognitiva förmågor hos tre olika grupper av människor 
(Schuitevoerder m.fl., 2013). Grupperna bestod av en friskförklarad grupp äldre personer, en 
grupp bestående av äldre personer med PTSD, och en grupp av äldre personer som utsatts för 
trauma, men som inte fått någon PTSD diagnos. Det visade sig att de äldre personerna med 
PTSD hade lägre prestationsförmåga än de övriga grupperna när det gällde alla kognitiva 
färdigheter, däribland förmåga till uppmärksamhet, arbetsminne och inlärning.  
 
Kaplan, Stolk, Valibhoy, Tucker & Baker (2016) rapporterar i sin artikel att traumatiska 
upplevelser kan leda till kognitiva svårigheter som påverkar inlärningsförmåga, kognitiva 
funktioner och studieresultat. Personer med trauman från barndomen har visat sig ha bland annat 
försvagad förmåga gällande abstrakt tänkande och resonerande, nedsatt uppmärksamhet, 
försämrade exekutiva funktioner samt nedsatt minne. Kaplan, Stolk, Valibhoy, Tucker & Baker 
(2016) skriver också att den ökade vakenheten, undvikandet och minnesförlusten som kan 
komma av PTSD påverkar arbetsminnet, förmågan att förstå instruktioner och att organisera 
information. 
 

I en studie gjord av Iversen, Sveaass och Morken (2014) undersöks genom enkäter hur 
motivationen för andraspråksinlärning påverkas av trauma och psykisk ohälsa. De 191 
medverkande personerna i undersökningen var flyktingar som haft uppehållstillstånd i Norge i 
minst sex månader, och som alla deltog i norsk språkundervisning. Det visade sig att 
motivationen påverkades av vilken grad av traumatiska upplevelser man erfarit. De personer som 
varit med om mer våldsamma trauman visade sig ha lägre motivation vid inlärning av 
andraspråket, till skillnad från de som upplevt mindre våldsamma trauman. 
 
Johnsen och Asbjørnsen (2008) redogör för i sin metaanalys om PTSDs påverkan på det verbala 
arbetsminnet. Personer med diagnosen har ett nedsatt verbalt arbetsminne, och krigsveteraner är 
den grupp som lider mest av detta. 
 

5.2 Lärares erfarenheter av PTSD 
Lärares perspektiv på PTSD tycks vara ett relativt outforskat område. Det som finns rör 
grundskolelärare och deras erfarenhet av elever som utsatts för trauman. 
 
I en intervjuundersökning gjord av Alisic (2012) uppgav många av de deltagande lärarna att de 
har svårt för att endast bibehålla sin roll som lärare vid mötet med elever som varit med om 
trauman. Vissa lärare menade på att de även tog på sig, eller blev tilldelade, en roll som psykolog. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503270800089X?via%3Dihub#!
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Vid undervisningen upplevde lärarna att det var svårt att räcka till för de elever som utsatts för 
trauma, och att samtidigt möta resterande elevers behov. Lärarna gav också uttryck för en önskan 
om bättre kunskap och kompetens inom området. Balansen mellan att fokusera på barnets 
trauma och att fokusera på att livet går vidare var också något lärarna nämnde som svårt. 
Samtidigt som de ville ge barnet uppmärksamhet och bekräftelse i upplevandet av traumat, så 
ville de inte att det blev för tungt för barnet, utan fortsätta fokusera på barnets prestationer. 
Balansen i att ge barnet extra uppmärksamhet, och samtidigt inte göra så att barnet 
specialbehandlades på ett sätt som gjorde att barnet kände sig utpekat uppgavs också som svårt. 
Lärarna fann även en konflikt i att fortsätta lärandet framåt för eleven och att ta hänsyn till 
elevens trauma. Flera lärare nämnde också den emotionella bördan av att arbeta med elever med 
trauma, och att det inte var lätt att låta bli att ta med jobbet hem. 
 
 

5.3 Anpassning av undervisning för vuxenstuderande med 
PTSD 
I en forskningsartikel skriven av Gordon (2011) presenterar hon en etnografisk studie gjord i 
Philadelphia där hon intervjuade och observerade tre kvinnor som alla var flyktingar från Laos 
med traumatiska upplevelser i sin historia. De tre kvinnorna var deltagare på ESL, ”English as a 
Second Language”, som är den amerikanska motsvarigheten av vår svenska SFI. Trötthet, 
minnen från kriget, frånvaro, koncentrations- och minnesproblematik, stress, huvudvärk och 
andra somatiska symtom visade sig försvåra deras inlärning av engelska. Gordon (2011) tar upp 
några anpassningar man som lärare kan göra vid undervisning av dessa elever.  
 
När det gäller klassrummet, kan det vara en god idé att inte ha fönster och dörrar stängda då 
eleverna kan ha varit utsatta för instängdhet av något slag, såsom fängelse. Klassrummen bör inte 
heller kunna utsättas för höga ljud, då dessa kan fungera som triggers för personerna. Hon 
föreslår också en lugnare avskild hörna i klassrummet där elever som känner att de inte klarar av 
vissa aktiviteter kan få sitta i lugn och ro och arbeta självständigt. Som lärare kan man även 
presentera dagens undervisning, olika moment och innehåll innan lektionen sätter igång, så att 
eleven själv kan avgöra om hen känner att hen klarar av att delta (Gordon 2011). 
Koncentrationsproblem kan underlättas om det erbjuds kortare pass med varierande aktiviteter, 
och hon uppmuntrar till rörelse och musik, samt olika skapande aktiviteter då detta är möjligt. Ett 
annat förslag är att i undervisningen ha teman om stresshantering och hälsa. Man kan då ha 
lektioner med t.ex meditation eller yoga. Eleverna kan dela med sig av deras kunskap när det 
kommer till avslappning och var de vänder sig när de behöver hjälp. Läraren kan även ge tips om 
vart man kan vända sig vid behov eller var det erbjuds avslappnande aktiviteter (Gordon 2011). 
 
Gordon (2011) avslutar sin artikel med att uppmuntra till mer forskning inom ämnet för att lärare 
som lär ut andraspråk till elever med trauman bättre ska kunna förstå inlärningsprocessen och 
kunna ge en god utbildning även till dessa elever. Hennes önskan är att eleverna, likt de i hennes 
undersökning, ska förstå sin fulla potential och inte behöva låta deras erfarenheter och trauman 
definiera deras nutid, utan istället se det som en del av deras historia (Gordon 2011). 
 
I en annan forskningsartikel undersöker Finn (2010) de problem och utmaningar som 
förekommer i engelskundervisningen för elever med PTSD på ett särskilt program i USA. 
Programmet är utformat för invandrade personer med PTSD, där språkundervisningen ges av 
volontärer. Programmet inbegriper utöver engelskundervisning, även psykiatrisk och medicinsk 
vård.  
 
Finn (2010) berättar att eftersom trauma kan leda till en oförmåga till att känna tillit för personer i 
en maktposition, blir volontärlärarnas kortvarighet på programmet en stor svårighet för eleverna. 
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När elevers förtroende och tillit byggts upp för lärarna, och de försvinner, resulterar det i att 
elevers närvaro försämras betydligt. Finn (2010) menar på att ett återuppbyggande av tillit hos 
dessa elever gentemot läraren är högst avgörande. Läraren kan hjälpa eleverna att känna mer 
förtroende först då eleverna inte längre känner sig sårbara i klassrummet. Därför är det bland 
annat av stor vikt att även den fysiska klassrumsmiljön är optimal, till exempel i form av öppna 
dörrar och fönster, för att minska elevers oro.  
 
Att det inte finns en tydlig struktur i när en kurs börjar eller slutar, och att nya elever kan börja 
när som helst i en redan påbörjad klass, gör att det blir svårt för lärarna att upprätthålla en 
kontinuitet i undervisningen. Nya elever i klassen tvingar ner tempot och nivån, och hindrar 
övriga studenters utveckling. Lärarna på programmet i Finns studie löser det genom paruppgifter 
där nybörjare paras ihop med elever som redan studerat en längre tid. Bortsett från den språkliga 
hjälpen och utvecklingen, så driver det den nya eleven framåt genom att hen ser en klasskamrat 
som lyckats språkligt trots psykiska och emotionella utmaningar. Lärarna på programmet 
använder i undervisningen material som ämnar till att hjälpa eleverna i deras vardagliga liv utanför 
skolan. Lektionernas fokus ligger snarare på elevernas kompetens och kunskaper, än på 
emotionella och känsliga ämnen. Anledningen till detta är att undvika att smärtsamma minnen 
sätter käppar i hjulet för inlärningen, och att eleverna istället får hjälp med att behålla fokus på 
nuet och att kunna växa i sin nya miljö (Finn, 2010).  
 
Finn (2010) tar även upp svårigheterna i att som lärare hjälpa eleverna med de kognitiva 
problemen, såsom kort- och långtidsminne. Repetition, som är viktigt vid språktillägnande, blir än 
viktigare för elever med PTSD. Lärarna förser eleverna med flashcards som de uppmuntras 
repetera hemma. Eftersom det inte bara är det språkliga som är nytt för eleverna vid textläsning, 
utan även den kulturella kontexten, krävs det mer av eleverna. Heather föreslår brainstorming 
kring ämnet innan texten läses, för att underlätta både förståelse och läsning. En stor portion 
tålamod hos de undervisande lärarna är också av stor vikt. På programmet finns inte någon slags 
utvärdering av elevens prestation eller något synliggörande av elevens utveckling. Lärarna har 
dock upptäckt att det skulle gynna eleverna att få mål på både kortare och längre sikt i 
undervisningen. Eleverna skulle bli mer engagerade i sin fortsatta utveckling, samt få bekräftelse 
för sina prestationer. Slutligen tar Finn (2010) upp att volontärlärarna uttrycker ett behov av 
någon slags utbildning kring de problem som elever med PTSD möter i klassrummet och i sin 
språkutveckling. Hon nämner, likt Gordon (2011), att det behövs mer forskning kring 
andraspråksinlärning kopplat till PTSD. 
 
I en artikel skriven av Nordström och Sezayesh (20l2) lyfter de fram de metoder och sätt som 
visat sig fungera bra i deras SFI-undervisning. De arbetar som SFI-lärare på PTSD-center i 
Malmö, som är en verksamhet där flera aktörer samarbetar för att hjälpa dessa personer med 
PTSD.  
 
Struktur, kontinuitet, realistiska tider, varierat arbetssätt och gott om pauser är utgångspunkter 
för undervisningen enligt Nordström och Sezayesh (2012). Lärarna ser till så att eleverna är 
medvetna om vad som förväntas av dem, och vad de i sin tur kan vänta sig i skolan. Lärarna och 
upplägget för undervisningen ska vara väl kända och återkommande för eleverna. Denna 
förutsägbarhet ska ämna till att skapa trygghet, vilket spelar en viktig roll när det kommer till att 
kunna släppa överspändheten och istället kunna behålla fokus på undervisningen. Då många av 
eleverna lider av sömnproblem börjar lektionerna senare, och det ges flera kortare pauser 
eftersom många även har koncentrationssvårigheter. Det varierade arbetssättet kan låta som en 
motpol till det första påståendet om vikten av förutsägbarhet och kontinuitet. Men det varierade 
arbetssättet sker inom vissa begränsningar i form av att eleverna får jobba utifrån det dem 
behöver träna på. Detta sker genom portfolio- och stationsarbete. Portfolioarbetet görs via en 
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webbplats där eleven blir varse om mål och krav för varje kurs, där även uppgifter knutna till 
dessa mål finns. Eleven ser sin egen utveckling, och blir mer delaktig i den, vilket lärarna ser 
mycket positivt på då det enligt dem dämpar den oförmåga och hjälplöshet som PTSD kan 
medföra. Stationsarbetet finns på schemat en gång i veckan, och innebär att eleverna själva får 
välja en aktivitet eller lektion som de behöver jobba extra med. Det kan t.ex. vara hörförståelse 
eller grammatik, och pågår under fyra veckor innan ett nytt val görs. Det fria valet tjänar bland 
annat till att stärka elevernas förmåga och känsla av självständighet, samt förbättra minnet då det 
kommer till att komma ihåg vad man valt att arbeta med, och dessutom när och var man ska vara 
på plats (Nordström & Sezayesh, 2012). 
    
Det tydliga, och viktiga, sammanhanget i undervisningen på PTSD-center ramas in utefter teman 
kopplat till elevernas vardag och erfarenheter. I samband med vissa teman gör lärare och elever 
studiebesök på olika ställen. Undvikandet, som är en del av PTSD-symptomen, upplever lärarna 
att eleverna många gånger vågar utmana när chans till studiebesök ges tillsammans med 
människor som utgör trygghet för personerna. Nordström och Sezayesh (2012) menar på så sätt 
att sfi-studier inte bara hjälper till med språktillägnandet, utan till viss del även med rehabilitering.  
Övriga metoder som lärarna beskriver som positiva för språkutvecklingen är svenskundervisning 
med modersmålslärare, samt avslappning med hälsocoach (Nordström & Sezayesh, 2012). 
 

 
 

5.4. Sammanfattning av tidigare forskning 
Enligt tidigare studier och forskning uppgav en hög andel personer med PTSD att de upplevde 
svårigheter i att tillägna sig ett nytt språk (Schick et al., 2016). Människor med PTSD visade sig ha 
lägre prestationsförmåga än de övriga grupperna när det gällde alla kognitiva färdigheter, 
däribland förmåga till uppmärksamhet, arbetsminne och inlärning (Schuitevoerder et al., 2013). 
PTSD påverkar även det verbala arbetsminnet (Johnsen & Asbjørnsen, 2008). 
 
Lärare inom grundskolan uppgav flera svårigheter gällande bemötande och undervisning av 
elever som blivit utsatta för trauman. De nämnde bland annat svårigheten i att inte ta på sig en 
roll som psykolog, balansen i att avsätta tid i klassrummet för den traumautsatta eleven och att 
möta resterande elevers behov, samt balansen i att ta hänsyn till elevens trauma och att föra 
undervisningen och lärandet framåt. En önskan om bättre kunskap och kompetens inom 
området gavs också uttryck för (Alisic, 2012). 
 
Det finns en rad olika metoder och anpassningar att göra i klassrummet för att underlätta för 
elever med PTSD (Finn 2010, Gordon 2011, Nordström & Sezayesh 2012). Struktur och rutiner, 
klassrumsmiljö, trygghet, extra pauser, kreativa inslag, repetition, kontinuitet, förutsägbarhet, 
utvärdering och synliggörande av prestationer, förtroende för läraren och teman med avslappning 
är några nyckelord som återfinns i artiklarna kring anpassning (Finn 2010, Gordon 2011, 
Nordström & Sezayesh 2012). 
 
 

 
6. Metod och material 
I följande kapitel redogör jag för de metoder jag använt mig av vid insamling och bearbetning av 
materialet. Sedan ges en beskrivning av informanterna och genomförandet. Slutligen går jag 
igenom de etiska aspekterna. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503270800089X?via%3Dihub#!
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6.1 Val av metod 
Studien är av det explorativa och kvalitativa slaget, med en induktiv ansats då jag inte utgår från 
några teorier. Bell (2015, s.20) beskriver att en kvalitativ studie har till syfte att bringa insikt istället 
för statistik. Eftersom jag vill ta reda på hur lärarnas kännedom om PTSD ser ut och vilka 
erfarenheter de har, så finner jag den kvalitativa intervjun högst lämplig, då den just tjänar till att 
förstå den intervjuade personens perspektiv (Davidson & Patel, 2011, s.83). Kvale och 
Brinkmann (2014, s.143) menar även de på att intervju som metod lämpar sig vid induktiv 
undersökning, då man har som mål att sätta sig in i, och förmedla, den intervjuades synsätt.  
 
Metodvalet för insamling av material är semistrukturerade intervjuer med varje enskild lärare, där 
jag utgår från ett visst antal frågor, och lämnar plats åt den intervjuade att tala inom vissa ramar 
(Davidson & Patel, 2011, s.82). Jag valde intervjufrågor (se Bilaga 1) som gav relevant 
information kring den intervjuade, samt frågor som ämnade kunna besvara studiens 
frågeställningar.  
 

 

6.2 Urval och avgränsningar 
Med tids- och ekonomibegränsningen i åtanke, valde jag att intervjua fyra SFI-lärare i olika 
kommuner som geografiskt sett ligger inom rimligt avstånd från min egen utgångspunkt. Att jag 
medvetet valde att intervjua lärare som alla arbetar på olika skolor, gjordes då jag hade en önskan 
om att få ett bredare material med fler varierande svar, än om jag hade valt lärare från samma 
skola. Urvalet är av det mer explorativa slaget, då jag inte är ute efter att dra några slutsatser om 
hur det generellt ser ut i vårt land, utan snarare är ute efter att få inblick i, och information om 
hur lärarna tänker (Denscombe, 2018. s.58). De lärare som blivit intervjuade är de lärare som 
först tackat ja till att bli intervjuade, vilket innebär att det på så sätt även kan kallas för ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018, s.71). Mitt enda krav på informanterna var att de skulle 
vara verksamma lärare inom sfi, och därmed finns det skillnader i bland annat arbetserfarenhet 
och utbildning. Att alla informanter är kvinnor är inget medvetet val, utan blev så på grund av att 
de fyra första som tackade ja var kvinnor. I studien har samtliga lärare avidentifierats, och 
tilldelats namnen Ursula, Annelie, Celina och Carina. 
 
Ursula är mellanstadielärare med behörighet i svenska som andraspråk, och har arbetat inom SFI 
i 10-12 år. Hon arbetar med spår 1 i en alfabetiseringsgrupp. 
 
Annelie är grundskollärare med 45 hp i svenska som andraspråk. Hon arbetar i kurs B, med alla 
spår, och har arbetat som SFI-lärare i 2 år. 
 
Celina är grundskollärare med 45 hp i svenska som andraspråk, och har arbetat som SFI-lärare i 
lite mer än två år. Hon arbetar med spår 2 och 3, bägge i kurs C. 
 
Carina har ingen utbildning relaterat till undervisning, och har arbetat på SFI i 2 år. Hon jobbar i 
spår 1. 
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6.3 Genomförande 
Alla förfrågningar om intervju skickades ut via mejl direkt till lärarna tillsammans med 
informationsbrevet (se Bilaga 2) kring studiens syfte, förutom i ett fall, där jag tog kontakt via 
Facebook. I de fall där lärarna mejlades, letade jag via Google upp närliggande sfi-skolor där 
lärarnas kontaktuppgifter fanns. Via mejlkontakt bestämdes tid och plats för intervjun. I det fallet 
där jag tog kontakt med läraren via Facebook, gjordes av den anledning att läraren sedan tidigare 
är känd för mig då vi arbetat ihop. Informationsbrevet skickades även till henne. Samtliga lärare 
skrev även under en samtyckesblankett (se Bilaga 3). Intervjuerna ägde rum på varje lärares skola, 
och tog mellan 12-20 minuter. Frågorna som ställdes vid intervjun var inget lärarna fått ta del av 
innan själva intervjutillfället. Att lärarna inte delgavs intervjufrågorna innan intervjun berodde på 
att jag ville få ett så autentiskt material som möjligt som skulle visa på lärarnas befintliga 
kännedom om PTSD och hur de arbetar, för att lärarna inte skulle kunna läsa på innan om 
ämnet. 
 

 
 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
Vid analysering av ljudinspelningarna använde jag mig av meningskoncentration, som bygger på 
att lärarnas svar sammanfattas och kategoriseras (Kvale & Brinkmann, 2014, s.245-249). Svaren 
kategoriserar jag utefter rubrikerna ”Lärarnas kännedom om PTSD”, ”Lärarnas tankar kring 
förekomst av elever med PTSD och anpassningar”, samt ”Grunden till de anpassningar lärarna 
gör”.  Jag valde att använda mig av meningskoncentrering eftersom det på ett tydligt sätt 
förmedlar huvudinnehållet av vad lärarna uppgett under intervjuns gång. Lärarnas svar 
presenteras på ett beskrivande sätt, och i vissa fall presenteras även lärarnas svar i form av 
citering. Vid de tillfällen där jag har citerat lärarna, har jag transkriberat, d.v.s, ordagrant skrivit 
ner det läraren sagt. Citeringen görs för att förtydliga resultatet (Johansson & Svedner, 2010). I 
vissa citat har jag tillfört egna kommentarer inom hakparenteser för att förtydliga vad personen 
pratar om eller syftar på. Databearbetning och analys har gjorts samma dag som intervjuerna ägt 
rum. 
 
 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska anvisningarna för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna har 
tagits i beaktande och följts vid studiens gång. Alla informanter fick ta del av ett informationsbrev 
om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt, och att de kunde avbryta sin medverkan när 
som helst. I brevet framgick det även att de deltagande personerna och deras skola skulle förbli 
anonyma, och att det bara var jag och min handledare som kunde ta del av informationen. De 
namn som förekommer i studien är alla fingerade namn. Samtliga deltagare skrev även under en 
samtyckesblankett. Denscombe (2018) skriver att det inte ska förekomma någon manipulering av 
informationen, utan det ska skötas på ett öppet och ärligt sätt. Vid bearbetning av 
ljudinspelningar har jag varit noggrann med att inte förvränga någon del av informationen, och 
att inte heller göra egna tolkningar. 
 

 
 

7. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med de fyra lärarna. Lärarnas svar 
sammanfattas, koncentreras och kategoriseras utefter rubrikerna ”Lärarnas kännedom om 
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PTSD”, ”Lärarnas tankar kring förekomst av elever med PTSD och anpassningar”, samt 
”Grunden till de anpassningar lärarna gör”.  
 

 
 
7.1 Lärarnas kännedom om PTSD 
Två av de fyra lärarna ger uttryck för att deras kunskap om PTSD inte är särskilt omfattande. 
Samtidigt redovisar dock alla lärarna för några av de svårigheter som personer med PTSD tampas 
med. Tre av lärarna nämner att PTSD kommer till följd av traumatiska upplevelser, och hälften 
av lärarna uppvisar kännedom om fenomenet flashbacks. Alla lärare, förutom en, tar upp 
okontaktbarhet som ett problem. Övriga saker som nämns är ljud och lukter som kan förknippas 
till traumat, utåtagerande, ångest och minnesförlust. Det finns även flera PTSD-symtom och 
svårigheter som lärarna inte nämner över huvud taget. Ursula och Annelie ger en bild av sin 
kännedom om PTSD i nedanstående citat. 
 

”Ja, det jag vet är ju det att man kan ju till exempel få posttraumatiskt stressyndrom om man har 
varit med om nånting i sin barndom, till exempel incest eller nått sånt. Men även då befunnit sig i 
krigsdrabbad zon eller varit med om någon katastrof eller det kan ju vara vad som helst som kan ha 
gett ett trauma.” ”Det är ju posttraumatiskt, så att, det är ju nånting som uppträder senare i livet. 
Alltså man har ju varit med om det tidigare i sitt liv, och sen så kanske det går en viss tid och så får 
man de här symtomen då. Minnesförlust, ångest och olika sorters psykisk ohälsasymtom.” (Ursula) 
 
”Jag kan ju säg att det har varit väldigt olika, individuellt hos de personer som jag har mött 
[yttringar av PTSD]. Både utåtagerande och där det har varit inåt, där man liksom försvinner och 
stänger av.Jag kan inte säga att jag vet sådär jättemycket om [PTSD].” (Annelie) 

 
 
Ursula beskriver sin kännedom om diagnosen genom att redogöra för vad som kan orsaka PTSD, 
och hur vissa symtom kan se ut. Annelie ger uttryck för att inte känna till mycket om diagnosen, 
men att symtomen har yttrat sig på olika sätt hos de elever med PTSD som hon har mött.  
 
Samtliga lärare har fått sin kunskap kring PTSD genom att på eget initiativ inhämta kunskapen, 
främst genom läsning. Två av lärarna har också lärt sig genom att iaktta och samtala med 
personer med PTSD. Nedan berättar Carina och Celina hur de har fått sin kunskap om PTSD.  
 
 

”Det var när jag jobbade just med ungdomar, ensamkommande. Då var det många som hade 
syndromet, och det var därför jag pratade med sjuksköterska som jobbade där och kuratorn. Och 
det hon berättade till mig, det är det jag vet om det. Det som jag har erfarat själv när jag har haft 
med killarna [ensamkommande ungdomarna] att göra då, och så har jag googlat lite om det.” 
(Carina) 
 
”Jag har ju läst en del psykologi. Jag har ju varit intresserad av olika såna här saker, och har också 
varit med om ett trauma själv som har gjort att man blir extra intresserad av att läsa.” ”Vi har inte 
pratat om det alls här [på hennes arbetsplats]. Aldrig.” (Celina) 

 
 
Carina förklarar att hon fått sin kunskap genom att prata med en sjuksköterska och en kurator 
som hon kommit i kontakt med i samband med sitt förra arbete. Celina tar upp det faktum att 
PTSD aldrig tagits upp på arbetsplatsen. Ännu en lärare nämner att PTSD inte kommit på tal 
inom jobbet, och menar på att hon aldrig fått någon utbildning i att bemöta och undervisa elever 
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med PTSD.  

 

 
 
7.2 Lärarnas tankar kring förekomst av elever med PTSD och 
anpassningar 
Alla lärare svarar ja till frågan om de tänker på att det kan finnas elever med PTSD i elevgruppen. 
Hälften av lärarna har vid intervjutillfället haft elever med fastställd diagnos, och de övriga två har 
misstankar om att PTSD skulle kunna finnas bland eleverna med tanke på vad de har hört elever 
berätta, samt hur de har sett eleverna reagera i vissa situationer.  
 

 
”Det har jag ju absolut ingen aning om egentligen [om en elev har PTSD-diagnos]. Jag vet ju vad en 
del har varit med om och jag vet hur de har reagerat i vissa situationer. Frågan är med diagnos, det 
kräver ju ändå att man har gått till sjukvården och att man har vågat öppna upp sig och berättat om 
vad man har varit med om. Och vad jag har känt många gånger så kan det ju vara en viss svårighet 
med människor från vissa andra kulturer där det inte är så självklart att man ska prata om det man 
varit med om. Man får ju inte veta den informationen heller [om en elev har en diagnos].” (Celina) 
 
”Jag har just nu [elev med fastställd PTSD-diagnos]. Där man ställs inför frågor hela tiden. Skolbart 
skick? Vad gör jag nu? Vilket är bäst för hen?” (Annelie) 

 
 
Celina nämner att information om diagnoser inte ges till henne, vilket även en annan lärare 
berättar. Celina förklarar också att det kan ligga en svårighet i att öppna upp sig och prata om sina 
problem hos personer från vissa andra kulturer. Annelie, som vid intervjutillfället har en elev med 
PTSD, tar dessutom upp sina funderingar som kommer med att ha en elev med denna diagnos i 
sin undervisningsgrupp.  
 
När det gäller undervisningen, så anpassas lektionerna i varierande grad och med olika metoder. 
Vissa lärare anser sig inte anpassa i någon större utsträckning, medan andra ger uttryck för att 
anpassa mer. Lärarna berättar att de försöker individanpassa undervisningen för elever med 
PTSD, och att de arbetar mycket för att bygga relationer för att eleverna ska känna sig trygga. 
Övriga justeringar som nämns är klassrumsmiljön, extra pauser, kreativa inslag och att inte sätta 
för mycket press på dessa elever. Lärarna ger också uttryck för en osäkerhet kring huruvida deras 
anpassningar egentligen gynnar elever med PTSD. En lärare berättar också om svårigheten i att 
föra lärandet framåt, samtidigt som man måste ta elevernas tillstånd och mående i beaktande. 
Ursula, Carina och Annelie berättar om de anpassningar de gör i citaten nedan. 
 

”Alltså jag vet inte om man kan säga att jag anpassar. Jag försöker ju ha mycket musik och måla och 
sånt som jag känner att dom ska må bra av och ska känna sig glada och trygga med mig. Och någon 
gång vet jag ju att vi har bett elever gå till vårdcentralen och försöka få en sjukskrivning för att vi 
har märkt att dom inte klarar av undervisningen och att det är något psykiskt det har med å göra. 
Troligtvis då posttrauma.” (Ursula) 
 

”Det är en trygg punkt [skolan]. De ska veta att på måndagar då läser vi, vi får en ny text av 
Annelie. Det är en rutin. Jag sitter i samtal med individen. Vad önskar du? En dialog med personen, 
och då anpassar vi efter det. Personen kanske vill sitta på en speciell plats i klassrummet, kanske 
inte vill sitta med någon bänkkamrat. [Personen] vill kanske gå ut med, jag har alltid någon extra 
person i klassrummet, assistent eller lärare, så då kan dom gå ut bara dom två. Ser jag att idag så vill 
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inte den personen sitta med i smågrupper och diskutera, jag låter den personen göra, jobba med sitt. 
Så det är väldigt individuellt. Sen saknar jag ett elevhälsoteam, en kurator där jag hade kunnat 
hänvisa personer till. Där kuratorn liksom kunde vara samtal, för nu är jag det också. Man räcker 
inte riktigt till.” (Annelie) 
 

 
”Alltså, min undervisning anpassas hela tiden efter gruppdynamiken.” ”Jag kör rätt individuellt. Jag 
själv vet inte exakt hur mycket kan dom lära sig just under den tiden [då elever lider av PTSD]. Jag 
skulle så klart se själva behovet. Jag ser det som väldigt individuellt från elev till elev. Vissa elever 
kanske skulle behöva ta en paus och gå i terapi eller göra något annat mer fysiskt. Jag skulle inte 
vilja sätta extra stress på dom, liksom, nu ska vi ha prov och sånt. Man behöver mer insatta 
människor här [på skolan], även kurator. Jag själv känner, jag är lärare.” (Carina) 

 
 
Carina berättar att hon är osäker över hur inlärningsförmågan ser ut hos elever som lider av 
PTSD, och Ursula ger uttryck för att vara osäker över om hennes metoder skulle kallas för 
anpassningar. Likadant resonerar en annan lärare, som säger att hennes val av anpassningar 
kanske egentligen inte gynnar elever med PTSD. Ursula berättar också att det förekommit att de 
på hennes arbetsplats bett elever om att söka vård, vilket även en annan lärare berättar om, som 
slussat elever vidare till psykologer via Röda korset. De elever som läraren slussat vidare har visat 
sig ha just PTSD. Både Annelie och Carina uttrycker en önskan om att ha kurator på plats i 
skolan, och menar på att de bara är lärare. I citatet nedan ger Ursula även sin uppfattning om 
anpassningar för elever med PTSD i Sverige.  

”Det jag känner till så gör man det [anpassningar för elever med PTSD] väldigt lite i vårt land. I 
Danmark känner jag ju till att man har mycket större projekt och tar det på mycket större allvar.” 
(Ursula) 

 
Ingen av lärarna ger uttryck för en önskan om fortbildning inom PTSD och vilka anpassningar 
man kan göra, trots att det råder en osäkerhet kring vilka justeringar som passar sig att göra i 
undervisningen. Ursula menar dock på Danmark satsar mer på att göra anpassningar för elever 
med PTSD. 

 
 

7.3 Grunden till de anpassningar lärarna gör 
Lärarna uppger att de försöker individanpassa mycket, och att relationerna till eleverna är viktiga. 
I första hand görs anpassningarna med en tanke på elevernas välmående. En lärare nämner att 
hon jobbar mycket med grupparbeten för att lyfta eleverna. 
 

”Jag utgår inte från någon teori. Jag jobbar verkligen själv med den tanken hela tiden att alla i 
gruppen ska må bra egentligen, men att det också finns dom som verkligen behöver det.” (Ursula) 
 
”Jag jobbar mycket med mina elever å bygga relationer. Att de ska känna att de har förtroende för 
mig.”  ”Jag upplever att dom mår gott av att få struktur.” (Annelie) 
 
”För mig är det generellt väldigt viktigt att bygga relation.” ”Om jag vet, det är många gånger som 
man till exempel kan bli irriterad på de människor man inte förstår bakgrunden eller förstår vem 
dom är eller vad dom har varit med om eller varför dom beter sig som dom gör. Så länge man inte 
vet så är det svårare att bemöta. Tar man sig dom här extra minuterna och sätter sig ner när man ser 
att det är nånting och får det berättat för sig. Det är det jag kan göra, att försöka få en förståelse och 
försöka vara lite flexibel i detta. Om dom inte orkar eller behöver gå ut.” (Celina) 
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Alla lärare talar om vikten av att eleverna ska känna sig trygga, och att relationen mellan lärare 
och elev är viktig. 
 

 
 
 
7.4 Sammanfattning resultat 
Trots att hälften av lärarna antyder att de inte har ett brett kunskapsregister gällande PTSD, så 
kan alla redogöra för något symtom, såsom flashbacks. Det finns dock flera symtom och 
svårigheter som inte kommer på tal vid intervjun, såsom sömn- och koncentrationsproblem. 
Samtliga lärare beskriver att deras kunskap kring PTSD är inhämtad på eget initiativ genom 
läsning eller andra kunskapskällor. Två lärare berättar att PTSD aldrig diskuterats på 
arbetsplatsen. 
 
Alla lärarna har någon gång slagits av tanken att det kan finnas elever med PTSD i deras 
undervisningsgrupper, och två av lärarna har haft elever med fastställd PTSD-diagnos i sina 
klassrum. Att lärarna inte får någon information om elevers eventuella diagnoser tas också upp, 
och att personer från vissa andra kulturer kan ha svårigheter i att delge sina upplevelser. Lärarna 
anpassar i olika omfång och på olika sätt. Det görs individanpassningar i undervisningen, och det 
förs mycket dialoger med eleverna för att bygga relationer. Grupparbeten, extra pauser, placering 
i klassrummet, samt kreativa inslag såsom musik och målande kommer också upp vid 
intervjuernas gång. En lärare nämner också svårigheter i att driva på inlärningen, och samtidigt ta 
elevernas mående och tillstånd i beaktande. Hälften av lärarna har även en önskan om att 
kuratorer ska finnas på plats i skolan. Flera lärare vet inte om deras anpassningar egentligen 
gynnar elever med PTSD. Men enligt de flesta lärare görs anpassningarna för att eleverna ska må 
bra och känna sig trygga. 

 
 

8. Diskussion 
I det här kapitlet presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion samt slutsatser, och vidare 
forskningsmöjligheter diskuteras. 
 

8.1 Resultatdiskussion 
Två av lärarna antyder att de inte har särskilt omfattande kunskap om PTSD, men då faktiskt 
samtliga lärare klarar av att redogöra för åtminstone några symtom, så tolkar jag det som att 
lärarna även är medvetna om att detta försvårar inlärningssituationen för elever med denna 
diagnos. Detta ger Annelie uttryck för, då hon berättar att hon har en elev med PTSD och ställs 
inför frågor, såsom ”Skolbart skick? Vad gör jag nu? Vilket är bäst för hen?” (Annelie, se 7.2 i 
uppsatsen). Dessa frågor visar på att det finns frågetecken kring hur man som lärare bör göra när 
man möter och undervisar elever med PTSD.  
 
Det som alla informanter har gemensamt är att deras kunskap inhämtats på eget initiativ, 
antingen i form av läsning, samtal med kurator och sjuksköterska, eller iakttagelse och samtal med 
personer med diagnosen. Hälften av lärarna uppger att de inte pratat om PTSD på arbetsplatsen 
eller fått någon form av kunskap från arbetsplatsen kring undervisning av elever med PTSD. 
Ingen av lärarna uttrycker en direkt önskan om vidareutbildning inom ämnet. Detta resultat 
skiljer sig från Alisics (2012) intervjuundersökning, där lärarna uppgav en önskan om större 
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kunskap och kompetens inom området. Att lärarna i denna studie inte nämner något om 
vidareutbildning skulle kunna bero på att jag inte ställde någon fråga kopplat till det.  
 
Övriga symtom som nämns av lärarna är bland annat okontaktbarhet, ångest, minnesförlust och 
att ljud och lukter kan förknippas till traumat. Det finns dock flera andra symtom och svårigheter 
kopplade till PTSD som inte nämns, och som enligt flera källor skulle kunna ge upphov till 
inlärningsproblem, och därmed tänkas bli synliga vid undervisningen. Koncentrationsproblematik 
(Gerge & Lander 2012), sömnrelaterade problem (Wretling 2006) och den nedsatta förmågan 
gällande instruktionsförståelse och abstrakt tänkande som Kaplan, Stolk, Valibhoy, Tucker & 
Baker (2016) redogör för, är inget som kommer på tal vid intervjuernas gång, trots att alla lärare 
antingen har haft elever med PTSD, eller elever som de misstänker har PTSD. Huruvida detta 
tyder på att eleverna inte uppvisat dessa symtom, eller om lärarna inte kopplat symtomen till 
PTSD är oklart. Språkbarriären skulle också kunna vara en faktor rörande exempelvis den 
nedsatta förmågan till abstrakt tänkande och instruktionsförståelse. Jag tror att det som lärare kan 
vara svårt i arbetet med sfi-elever att veta om en instruktion inte förstods på grund av språkligt 
hinder eller rent av en nedsatt förmåga till att ta till sig instruktioner. Att känna till de problem 
PTSD kan medföra (Schuitevoerder m.fl. 2013, Johnsen och Asbjørnsen 2008) i undervisningen 
är helt klart en tillgång för att som lärare kunna underlätta inlärningen för elever med PTSD 
genom att anpassa undervisningen (Finn 2010, Gordon 2011, Nordström & Sezayesh 2012). 
 
Samtliga lärare har antingen elever med fastställd PTSD-diagnos eller elever där det finns 
misstankar om att de skulle kunna ha PTSD. Med tanke på att ungefär 30% av de nyanlända 
deltagande syrierna i Tinghögs studie (2017) uppfyllde kriterierna för PTSD är det inte helt 
omöjligt att lärarnas misstankar kring PTSD skulle kunna visa sig stämma. Någon lärare nämner 
även att information om diagnoser inte ges till lärarna, och att det finns en uppfattning om att 
personer från vissa andra kulturer skulle ha svårare för att öppna upp sig och prata om sina 
problem. Detta kan göra det svårare för lärare att veta när och om anpassningar behövs i 
klassrummet. En annan sak som framkommer genom intervju med en av lärarna är 
problematiken kring att vilja föra undervisningen framåt, samtidigt som man behöver ta elevens 
mående och tillstånd i beaktande. Detta är något som även lärarna i Alisics (2012) 
intervjuundersökning har problem kring. En annan aspekt som förekommer både i denna studie 
och i Alisics (2012) studie är svårigheten i att behålla sin roll som lärare, och inte ta på sig 
uppgifter tillhörande exempelvis en psykologs. Holm (2009) menar på att det professionella 
förhållningssättet är viktigt, och att man i yrken, där man möter människor, måste hålla viss 
distans för att inte ta på sig personers känslor. Hälften av lärarna i min studie önskar en kurator 
kopplad till skolan som de kan hänvisa elever till. Det kan tolkas som att lärarna finner det svårt 
att hitta balans i relationsskapandet, och att lärarrollen utvecklas till en samtalskontakt som går 
utanför läraruppdraget. 
 
Lärarna uppger olika svar angående lektionernas anpassning. Det görs anpassningar i varierande 
grad och med olika metoder. En lärare förklarar att skolan ska vara en trygg punkt, och att det 
ska finnas en rutin och struktur i hur undervisningen ges. Samma tankegång finner man i tidigare 
artiklar, så som i Gordon (2011), Finn (2010), och Nordström och Sezayesh (2012). Även 
Antonovsky (2005) tar upp vikten av att information ska upplevas som tydlig och strukturerad, 
och Bath (2015) förklarar hur viktigt det är att känna sig trygg i miljön när man har trauma i sin 
historia. Lärarna arbetar mycket för att bygga relationer och förtroende genom samtal. Finn 
(2010) förespråkar i sin forskningsartikel om att bygga upp en tillit lärare och elev emellan, då 
trauma inte sällan leder till en oförmåga av att känna förtroende för personer i en maktposition. 
Relationer och tillit är också något som Bath (2015) förklarar som högst nödvändiga för personer 
som utsatts för trauma. Herman (2007) berättar också att ett poritivt stöd från omgivningen kan 
lindra det traumatiska syndromet. En lärare lyfter vikten av att förstå sina elever och vad som 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503270800089X?via%3Dihub#!
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ligger bakom elevernas beteende, för att på så sätt vara flexibel. Men det kräver att läraren får den 
information som krävs. Och frågan är vems ansvar det är att ge läraren information kring elevens 
tillstånd, samt se till att läraren får kunskap kring PTSD och de anpassningar man kan göra. 
Enligt Skolverket (2015) är det rektorns ansvar att lärare får den kompetensutveckling som krävs. 
 
Lärarna uppger att de försöker individanpassa lektionerna för dessa elever, men hur lärarna väljer 
att individanpassa undervisningen framkommer inte i någon större utsträckning. En lärare 
nämner dock att hon tänker på att låta eleven jobba med sitt om hen till exempel inte vill sitta i 
smågrupper och diskutera, och att personen själv får välja hur den vill sitta i klassrummet utefter 
det dagliga tillståndet. Gordon (2011) ger förslag på just en avskild hörna i klassrummet där 
elever kan jobba med sitt då de inte känner att de klarar av att delta i vissa aktiviteter. Det 
förekommer också anpassningar i form av extra pauser bland informanterna. Detta är något som 
både Gordon (2011) och Nordström och Sezayesh (2012) menar på underlättar för elever med 
koncentrationssvårigheter. Skapande aktiviteter, såsom musik och målande, i undervisningen kan 
också hjälpa vid koncentrationsproblem (Gordon 2011), vilket en av lärarna använder sig en del 
av under lektionerna. Grupparbeten kommer också på tal, och enligt Finn (2010) kan detta med 
fördel användas då nya elever, som paras ihop med elever som redan hunnit läsa ett tag, ser att 
klasskamrater, trots psykiska och emotionella utmaningar, lyckats ta sig framåt.  
 
Vissa lärare anser sig inte anpassa särskilt mycket, och om det beror på att läraren saknar verktyg 
för att anpassa undervisningen, eller om det beror på att behovet inte finns, låter jag vara osagt. 
Men eftersom lärarna antingen har, eller misstänker att de har, elever med PTSD, och med tanke 
på de svårigheter PTSD medför i inlärningssammanhang (Wretling 2006, Perry 2006, Yehuda 
m.fl. 2015, Johnsen & Asbjørnsen 2008, Schick m.fl. 2016, Iversen, Sveaass & Morken 2014), blir 
anpassningar i undervisningen nödvändiga. Skolverket (2015) skriver dessutom att elever i behov 
av stöd ska få extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.  
 
Lärarna gör vissa anpassningar, men det finns också en rad andra anpassningar som hade gynnat 
elever med PTSD, som inte kommer på tal i intervjuerna. Detta kan ha att göra med att 
förförståelsen hos lärarna kring PTSD, och hur det kan försvåra inlärningen, kan ökas. 
Anpassningar såsom till exempel repetition, ett tydligt synliggörande av elevens utveckling och 
utvärdering av prestationer, teman om avslappning och stresshantering, samt svenskundervisning 
med modersmålslärare nämns inte bland lärarna. Det framgår att lärarna i första hand gör 
anpassningar för elevernas välmående. Det är tydligt att lärarna tar elevernas tillstånd och hälsa i 
beaktande. Dock ger lärarna också uttryck för en osäkerhet kring huruvida deras anpassningar 
egentligen gynnar elever med PTSD. Det förekommer också frågetecken bland lärarna över hur 
inlärningsförmågan ser ut hos elever med diagnosen. Detta visar extra tydligt på att lärarna hade 
blivit hjälpta av någon slags fortbildning inom anpassningar för elever med PTSD. En av lärarna 
nämner dock att hon anser att man i Danmark tar undervisning av elever med PTSD på större 
allvar, och kan tolkas som att hon tycker att vi i Sverige borde följa efter Danmarks exempel.  
 
 

8.2 Metoddiskussion 
Den kvalitativa intervjuundersökningen anser jag vara en bra metod för denna typ av 
undersökning, då jag hade som syfte att ta reda på lärarnas erfarenheter och förstå deras 
perspektiv. (Davidson & Patel, 2011, s.83) Att intervjuer kan vara en tidskrävande metod när det 
gäller materialinsamling, blir i min mening inte något problem då jag finner fördelarna väga 
tyngre. Det positiva i att använda intervjun som metod i denna studie var framförallt möjligheten 
till att ställa följdfrågor då det gavs oklara svar, eller om frågan missförståtts, vilket inte går vid 
t.ex en enkätundersökning. Tanken var från början att intervjua fem lärare, men på grund av 
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tidsbristen blev det inte så. Ytterligare en lärares deltagande i denna intervjustudie hade 
förmodligen kunnat generera ett bredare och fylligare material.  
 
Eftersom jag använde mobiltelefon som inspelningsutrustning, gjordes inga anteckningar under 
intervjuns gång. Om det hade visat sig att ljudinspelningarna inte blivit tillräckligt tydliga, eller 
råkat försvinna, skulle jag ha blivit tvungen att göra om intervjuerna. Innan intervjuernas 
genomförande gjorde jag flera kontroller av att ljudet verkligen spelades in. 
 
Att jag har arbetat ihop med en av de fyra informanterna, skulle kunna tänkas påverka studiens 
tillförlitlighet. Men då alla informanter, inklusive informanten som är känd för mig sedan innan, 
fått samma förutsättningar och information kring studien och intervjuns genomförande, så är det 
enligt min mening inget som påverkar studiens resultat. Efter det att alla fyra intervjuer gjorts 
kunde jag konstatera att alla genomfördes på lika sätt. Den enda skillnaden jag kan se mellan 
intervjuerna är att jag möjligtvis kände mig mer bekväm i intervjun med informanten som är känd 
för mig sedan innan. Studiens ämnesområde är inte heller något som jag diskuterat vid tidigare 
tillfälle med informanten som jag arbetat ihop med. Samtliga informanter blev varse om min 
bakgrund som lärarstudent. Denscombe (2018) tar upp intervjuaraffekten, och att forskarens 
identitet kan påverka hur mycket information informanten är villig att dela med sig av. Eftersom 
inga känsliga och personliga frågor ställdes, upplevde jag att informanterna var villiga att delge 
mig sina erfarenheter. Det faktum att jag och informanterna delade erfarenheter kring sfi och 
kände till termer inom skolans och undervisningens värld, gjorde att vi talade ”samma språk” och 
förstod varandra väl.  
 
Jag valde även att inte delge informanterna mina intervjufrågor innan intervjun ägde rum. Detta 
gjordes för att jag ville få ett så autentiskt material som möjligt, utan att lärarna skulle få chans att 
läsa på om PTSD, eller söka upp fakta kring anpassningar. Jag ville ha deras befintliga kunskap 
och erfarenheter. I efterhand har jag funderat på om det var rätt val. Om informanterna hade fått 
ta del av frågorna innan intervjun, och känt sig mer förberedda, hade jag rimligtvis fått fylligare 
och mer genomtänkta svar. Vid ett enda intervjutillfälle kan jag tänka mig att det är svårt att som 
intervjuad att ge uttryck för all information och kunskap man besitter. Möjligheten finns att man 
som informant under själva intervjun glömmer bort mycket information som hade kunnat vara av 
vikt och gynna studien. Det jag däremot har blivit varse i efterhand är att jag förmodligen hade 
fått fylligare svar och mer information om jag hade utformat mina intervjufrågor på ett annat sätt. 
Exempelvis hade chanserna ökat för att få en bredare insyn i hur lärarna tänkte kring sina 
anpassningar om jag bytt ut frågan ”Anpassar du undervisningen utifrån någon teori?” till ”Hur 
tänker du kring de anpassningar du gör i undervisningen?” eller ”Vad ligger till grund för de 
anpassningar du gör?”. 
 
Användningen av meningskoncentration som metodanalys gav mitt arbete en tydlig framställning 
av lärarnas svar. Huvudinnehållet i lärarnas svar kunde sammanfattas utan att behöva få med 
information som inte rörde studiens syfte, i de fall där lärarnas svar svävade ut.  
  
Huruvida det skulle ges samma svar och resultat om någon annan gjorde studien är svårt att 
bedöma. Gissningsvis skulle en liknande undersökning högst troligast kunna generera andra svar, 
beroende på vilka lärare man intervjuar, samt vem det är som intervjuar. Innan intervjuernas 
genomförande visste jag inte något om samtliga informanters kännedom om PTSD och 
eventuella anpassningar i undervisningen. Det skulle ha kunnat visa sig att lärarna inte hade 
någon kännedom kring PTSD, och att inga anpassningar gjordes. Studien hade då fått andra 
slutsatser. Enligt Denscombe (2018) är det problematiskt att uppskatta en kvalitativ studies 
reliabilitet och validitet. Jag har därför försökt vara så noggrann som möjligt vid beskrivandet av 
forskningens process. Trots mitt försök till att inte ställa ledande följdfrågor, kan jag ha fört den 
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intervjuade i en viss riktning. (Kvale & Brinkmann) Någon generalisering går inte att göra utifrån 
lärarnas svar, då det enbart handlar om fyra lärare. Studien visar dock på hur enskilda lärares 
erfarenheter kring anpassning av undervisning för elever med PTSD kan se ut. 
 
 
 
 

8.3 Slutsatser 
De slutsatser jag drar av denna studie är att lärarna känner till de flesta vanliga symtom av PTSD, 
men inte alla de svårigheter som kommer till följd av diagnosen. Två av lärarna har haft elever 
med fastställd PTSD-diagnos, och de två andra lärarna har haft misstankar om att elever i 
undervisningsgruppen skulle kunna ha PTSD. Samtliga lärare gör anpassningar i undervisningen i 
varierande grad, men uttrycker samtidigt en osäkerhet kring hur inlärningsförmågan ser ut hos 
elever med denna diagnos, och huruvida deras anpassningarna verkligen gynnar eleverna. Jag drar 
därför slutsatsen att det, hos de undervisande lärarna, finns utrymme, och behov, för exempelvis 
utbildning inom PTSD, och hur man kan anpassa i undervisningen för elever med denna diagnos. 
I studien framkommer det att anpassningar främst görs utifrån ett fokus på elevernas hälsa, och 
på så sätt visar lärarna att de är måna om elevernas tillstånd. Studien visar även på att kuratorer 
eller elevhälsoteam är efterfrågat. Slutligen har jag funnit, i mitt sökande efter tidigare studier, att 
ämnet är förhållandevis outforskat, och att det därför krävs mer forskning. 
 

 

8.4 Vidare forskning 
Jag saknar undersökningar som visar hur lärare ser på sina förutsättningar för att kunna undervisa 
elever med PTSD. Därefter hade mer forskning behövts kring hur inlärningen av andraspråk 
försvåras för elever med denna diagnos, och hur man som lärare kan lägga upp undervisningen 
utifrån dessa svårigheter. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor  

 
- Vilken utbildning har du?  

 

- Hur länge har du arbetat som SFI-lärare?  

 

- Vilket spår jobbar du med? 

 

- Hur mycket känner du till om PTSD? Vad vet du om diagnosen? 

 

- Hur har du fått din kunskap kring PTSD?  

 

- Har du någonsin haft elever med fastställd PTSD-diagnos i din undervisningsgrupp? 

 

- Har tanken någonsin slagit dig att det skulle kunna finnas elever med PTSD i din elevgrupp? 

 

- Hur ser du på dina förutsättningar för att kunna undervisa och bemöta elever med PTSD?  

 

- Har undervisningen anpassats utifrån detta på något sätt?  

 

- Anpassar du undervisningen utifrån någon teori?  
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 
Information om undersökning av kunskap hos SFI-lärare om PTSD 

och eventuell anpassning av undervisning 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
 
I undersökningen kommer fem olika verksamma lärare inom SFI medverka. Urvalet sker på 

så sätt att jag väljer ut fem olika lärare från fem olika skolor som geografiskt sett ligger nära 

till hands. Du har valts ut slumpmässigt. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt, 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
 
Undersökningen syftar till att undersöka hur verksamma SFI-lärares kunskaper ser ut när det 

kommer till PTSD. Vidare ämnar jag undersöka huruvida lärarna vid planering av 

undervisning har i åtanke att det kan finnas elever med PTSD i undervisningsgruppen, och hur 

eventuella anpassningar kan se ut. Till sist vill jag även ta reda på om anpassningarna baseras 

utifrån någon teori. 
Undersökningen genomförs då studier visat på att ett flertal av de nyanlända lider av PTSD. 
 
 
Deltagandet kräver ca en timmes inspelad halvstrukturerad intervju, vilket innebär att jag har 

valt frågor, men att det även finns utrymme för den deltagande att prata fritt. Materialet som 

samlas in kommer transkriberas. Både skolans och den intervjuades namn kommer förbli 

anonyma. Tills dess att arbetet kring undersökningen är klar kommer all information förvaras 

hos mig, och det är enbart jag och min handledare som kommer kunna ta del av 

den. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 

2019-04-24 
  
 

Student     Handledare 

Erica Jönsson    Madeleine Perrault 

  
 

Underskrift     Underskrift 

Erica Jönsson     Madeleine Perrault 
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Bilaga 3 

 

 
Samtyckesblankett 

 
Samtyckesblankett för deltagande i intervjustudie om sfi-lärares kännedom om PTSD och 

erfarenheter av att undervisa elever med PTSD. Jag har tagit del av skriftlig information kring 

studien, och om att mitt deltagande är frivilligt, och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan närmare förklaring. Jag är även medveten om att all insamlade data kommer 

att behandlas konfidentiellt.  

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i denna studie och medverka i en intervju: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort/Datum 

 

_____________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

Student     Handledare 

Erica Jönsson    Madeleine Perrault 

  
 

Underskrift     Underskrift 
Erica Jönsson     Madeleine Perrault 

 


