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Abstract 

 

Many refugees and asylum-seekers have been exposed to traumatic events prior to resettlement. This 

study examines Swedish language teachers’ understandings of post-traumatic stress disorder (PTSD) 

among adult refugee students who need to learn the societal language to restart their lives. Using focus 

groups, teachers discussed their understandings of PTSD, how it manifests itself in the classroom, and 

how they have changed their teaching to accommodate refugee students with PTSD. The focus group 

discussions revealed that many teachers were unsure how PTSD manifests, and that they felt insecure in 

their teaching approaches. Nevertheless, the teachers worked hard to provide a safe place for all students 

to learn and applied teaching and learning approaches they felt were appropriate for adult learners. These 

results suggest that teachers’ self-confidence in their abilities to support adult refugee students could be 

increased through formal training on PTSD. 
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1 Inledning 

Många flyktingar och asylsökande har blivit utsatta för traumatiska upplevelser. Den 

här studien undersöker vad lärare i svenska som andraspråk förstår om posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) hos vuxna flyktingelever i Sverige. Psykologisk forskning har 

funnit att PTSD ofta syns som flashbacks, ångestattacker, trötthet och 

koncentrationssvårigheter (American Psychiatric Association, 2013), så lärare som har 

elever som lider av PTSD-syndrom måste få eleverna aktivt engagerade i 

undervisningen (Alisic, 2012; Ko et al, 2018). Det är viktigt att lärare har kunskaper om 

PTSD då det bör påverka deras undervisningsmetoder. Denna studie får stöd i Alisic 

(2012) studie som indikerar att ”ett ämne som är nästan helt outforskat [är] lärares 

perspektiv i att stödja barn som har blivit utsatta för trauma” (s. 57), Detta gäller än mer 

för lärare som utbildar vuxna elever. 

 

Denna studie gäller vuxna elever som studerar svenska som andraspråk på SFI, 

(utbildning i svenska för invandrare). I skollagen (SFS 2010:800) står det: 

”Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar”. 

Det står vidare att ”En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. Det kan antas att elever med PTSD får 

svårt att tillgodogöra sig undervisning. Då elever som studerar på sfi nyligen kan ha 

anlänt till Sverige är det troligt att kommunikationen mellan lärare och elev är 

begränsad. Detta är en ytterligare en försvårande faktor för undervisningen. Det är 

viktigt att elever får adekvat utbildning så snabbt som möjligt och att 

undervisningsformerna passar. Elever med PTSD kan flyttas till en mindre 

undervisningsgrupp för att få vistas i en lugnare miljö och för att få mer stöd. 

Specialläraren kan bidra genom att anpassa metoderna inom läs-, skriv-, hörförståelse- 

och kommunikationskundervisningen. 

 

Sfi, utbildning i svenska för invandrare, är en kvalificerad språkutbildning i svenska för 

invandrare. Sfi tillhör den svenska vuxenutbildningen. Utbildningen syftar till att ge 

vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det 

svenska språket. Alla lärare som undervisar på sfi ska ha gått en utbildning på minst 30 

hp. 
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Utbildningen har tre studievägar, 1, 2 och 3. De olika studievägarna finns för att passa 

individer med olika bakgrunder.  Kraven på flexibilitet och anpassning till olika 

individer är grundläggande för utbildningen. Studieväg 1 är avsedd för personer som är 

analfabeter eller kortutbildade. Studieväg 2 är för elever som förväntas studera i normal 

studietakt. Studieväg 3 vänder sig till de som har större vana vid studier och dessa 

elever förväntas studera snabbare än de elever som studerar på studieväg 1 och 2. Varje 

studieväg består av två kurser. Studieväg 1 består av kurs A och kurs B. Studieväg 2 

består av kurs B och C. Studieväg 3 består av kurs C och D. Eleven kan avsluta sina 

studier efter varje kurs eller varje studieväg, men intentionen är att alla elever ska ges 

möjlighet att studera till och med kurs D.  

 

Kunskapskraven på varje kurs är desamma oavsett vilken studieväg eleverna studerar 

på. Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygen A-D står för olika grader av godkända 

resultat medan betyget F står för icke godkänt resultat. Proven är nationella (Skolverket, 

2012).  

 

I studien används fokusgrupper där sfi-lärare och speciallärare på sfi diskuterar sina 

kunskaper om PTSD, hur PTSD syns i klassrummet och hur lärarna anpassar sina 

undervisning för elever med PTSD.  

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka lärares kunskaper om PTSD och hur PTSD inverkar 

på vuxna elever som ska lära sig svenska som andraspråk. Studien undersöker även hur 

lärare och speciallärare anpassar sina lektionsmetoder för att underlätta språkinlärningen 

för dessa elever. Frågeställningarna lyder: 

 Vad vet lärare och speciallärare som undervisar vuxna elever i svenska som 

andraspråk om PTSD? 

 Hur uppfattar lärare och speciallärare att PTSD påverkar eleverna? 

 På vilka sätt anpassar lärare och speciallärare sin undervisning för elever de 

uppfattar är påverkade av PTSD? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras inledningsvis bakgrunden till denna studie och därefter 

kommenteras styrdokument av relevans för studien. Vidare beskrivs olika 

språkutvecklande inlärningsmiljöer och därefter följer ett avsnitt om lärarens 

förhållningssätt. Härefter ges grundläggande information om PTSD, dess påverkan på 

sömn, koncentration och inlärningsförmåga. Slutligen finns ett avsnitt som beskriver 

denna studies komplexitet, pedagogernas svårighet att förhålla sig till vuxna 

flyktingelever med PTSD.  

 

”Vi har så många elever som inte mår bra”. Så lyder en kommentar från en lärare på SFI 

om vuxna flyktingelever. År 2013 sökte 54 259 personer asyl i Sverige 

(Migrationsverket, 2014), och 2015 hade antalet stigit till 162 877 personer 

(Migrationsverket, 2016) främst på grund av väpnade konflikter. Liksom när det gäller 

krigsveteraner (de Rond & Lok, 2016; Tanielian & Jaycox, 2008; US Department of 

Veteran Affairs, 2015), är antalet personer drabbade av mental ohälsa, exempelvis 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) högre för flyktingar än för den övriga 

befolkningen (Fazel, Wheeler, & Denesh, 2005). Man har uppskattat att cirka 30 % av 

de flyktingar som bor i Sverige lider av PTSD (Wretling, 2006). De Rond och Lok 

(2016) menar att krig kan vara mycket traumatiserande, även för de som inte befinner 

sig direkt i frontlinjen (s. 2). Ehntholt, Smith och Yule (2005) påpekar att när man lever 

som flykting i ett nytt land kan det skapa många stressutlösande upplevelser, 

exempelvis penningbekymmer, flera flyttar som innebär byten till olika skolor, 

osäkerhet om man får stanna i landet, utmaningar i att anpassa sig till en ny kultur och 

lära sig ett nytt språk. 

2.1  Styrdokument 

Salamancadeklarationen (2/ 2006) informerar om att man ska anordna undervisning på 

bästa sätt för alla elever i behov av särskilt stöd. Deklarationen tar tydlig ståndpunkt för 

alla människors rätt till undervisning, oavsett fysisk, psykisk, social, språklig och 

intellektuell förmåga  
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Elever ska ges en likvärdig utbildning för att de ska kunna nå målen, men det innebär 

inte att undervisningen ska bedrivas på samma sätt för alla elever. Människor är olika 

och därför bör undervisningen anpassas efter de olika individernas behov. I skollagen 

kan man läsa: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skollagen kapitel 3, 

tredje paragrafen: Barns och elevers utveckling mot målen).  

 

Det finns många olika faktorer att tänka på för att grundförutsättningarna för elevernas 

utveckling ska vara så optimal som möjligt. I kursplanen för kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare står att syftet med den kvalificerade 

språkutbildningen är att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska 

språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt 

deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska även planeras och 

utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, 

allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. 

 

Dagens informationssamhälle har medfört en rad tekniska förändringar som innebär att 

kraven på kunskap för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv ökar. En förmåga som 

krävs är literacy. Det begreppet innebär att man inte bara kan färdigheten läsa utan att 

man även förstår vad man läser. Det är både en demokratisk rättighet och skyldighet att 

kunna läsa, skriva och förstå innehållet. Alla människor ska ha grundläggande 

färdigheter i läsning och skrivning (Liberg, 2010). Men vad grundläggande färdigheter 

innebär måste ses i relation till det samhälle som individen lever i. I olika samhällen är 

kraven på literacy olika (UNESCO, 2006). I Sverige, liksom i de flesta västländer, är 

kraven höga. Läs- och skrivförmågan tas för given och är en del av vuxenidentiteten. 

Franker (2013) menar att det är ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan literacy och 

alla mänskliga aktiviteter. Hon menar att det är viktigt att alla som lever i dagens 

samhälle kan uttrycka sig i både tal och skrift. Det i sin tur innebär att sfi-elever måste 

lära sig behärska det svenska språket och att sfi har språkutvecklande inlärningsmiljöer 

för alla sina elever. 
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2.2 Språkutvecklande inlärningsmiljöer 

Den fysiska miljön vara fri från störande ljud (Skolverkets stödinsatser i utbildningen, 

2014).  En elev som är otrygg mår bra av att vistas i en lugn lokal. Ett lugnt klassrum 

bör inte bara vara tyst utan exempelvis även vara fritt från störande intryck, inte kännas 

instängt och inte ha så många elever. Eleven bör också få vara i samma rum vid alla 

lektionstillfällen. En språkutvecklande miljö bör vara positiv och tillåtande. Eleverna 

ska tillåtas göra fel och ställa frågor när de inte förstår. Det är viktigt att det ges tid till 

diskussioner och förklaringar när nya svåra ord eller begrepp dyker upp. När elevernas 

kunskaper och erfarenheter tas tillvara i klassrummet stärks deras självkänsla och de 

arbetar ofta mycket engagerat för att kunna redovisa egna kunskaper.  De gynnas av en 

sociokulturellt stödjande miljö där de kan utgå från egna erfarenheter. Eleverna ska 

kunna föra dialoger med lärare såväl som eleverna emellan. Eleverna ska ges möjlighet 

att diskutera ord eller begrepp samt ställa frågor på svenska såväl som på sitt modersmål 

elever emellan. Genom att diskutera när modersmål kan få förekomma kan man få en 

tillåtande miljö som ändå inte går till överdrift. (Löthagen et al, 2008) 

 

Skolverket genomförde 1998 en kvalitetsgranskning av språkutvecklande miljöer på 

skolor runt om i Sverige. I ”Skolverkets rapport nr 160” (1998) presenterades tre olika 

miljöer:  

C-miljön karaktäriserades av att lärarna nästan uteslutande arbetar utifrån läromedel 

inom det egna ämnet. Eleverna arbetar enskilt med uppgifter i form av exempelvis 

stenciler och består av isolerad färdighetsträning med läraren som den enda mottagaren. 

Tankar som skrivs ner är sällan elevernas egna utan de reproducerar andras tankar. 

Gensvaret som eleverna får är ofta kommentarer på avläsning, stavning och 

meningsbyggnad. Klassrummet är tyst då envägskommunikationen dominerar och 

samtalen mellan elever är få.  

 

I B-miljön är läraren fortfarande den ende som ger respons på elevernas texter. 

Tematiskt arbete sker men endast inom ämnet. Reproduktion är vanligast även här. 

Läraren försöker koppla undervisningen till elevernas erfarenheter men kommunikation 

mellan lärare och enskild elev överväger vilket gör att den enskilde elevens uttalade inte 

berör de andra i klassen.  
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I A-miljön läser och skriver eleverna olika typer av texter istället för att endast arbeta i 

läroboken. Läsande, skrivande, samtal och lyssnande flätas samman. Mycket av arbetet 

utgår från ämnesövergripande frågor. Eleverna får möjlighet att uttrycka sig i tal och 

skrift samt att producera egna tankar i tankeböcker och loggböcker. De utvärderar också 

sitt arbete och reflekterar över sitt eget lärande. Klassrumsmiljön präglas av många 

röster. Här uppmuntras grupparbeten då stor vikt läggs vid interaktionen mellan 

eleverna. Enligt Skolverket (1998) var A-miljöerna de minst vanliga i undervisningen, 

endast 10 procent.  

 

Ett individuellt arbetssätt eller ”eget arbete” blir allt mer vanligt i Sverige. Eleven ska 

själv driva sitt eget skolarbete. Detta arbetssätt missgynnar ofta de elever som är i behov 

av särskilt stöd. Det individuella arbetssättet kräver självständighet som inte alla klarar 

av. Olika aktiviteter eller störande ljud kan ge elever med koncentrationssvårigheter 

svårigheter. Elevens möjligheter att få en djupare förståelse utvecklas inte heller om 

man inte tar tillvara på andra elevers resonemang. Arbetssätt där elever tar stöd i 

lärarens och andra elevers sätt att tänka för att skapa mening kommer inte eleven 

tillgodo (Liberg, 2010). I språkutvecklande inlärningsmiljöer har lärarens 

förhållningssätt stor betydelse. 

 

2.3  Lärarens förhållningssätt 

Det har gjorts få tidigare studier som har undersökt lärares kunskaper om olika slags 

trauma och hur det påverkar undervisningen samt elevernas inlärningsförmåga. Alisic 

(2012) rapporterar att lärare behöver ökad förståelse för hur man stöder elever som lider 

av PTSD och hur de ska balansera dessa elevers inlärning och stödbehov med andra 

elevers behov. Det har gjorts andra studier om lärares kunskaper om PTSD (Toros, & 

Tiirik, 2016), men studierna är fortfarande få. Studier om lärares kunskaper om vuxna 

elever med flyktingbakgrund med traumatiska upplevelser är ännu färre. Lärare som har 

dessa elever har många erfarenheter och förståelser som ännu inte har undersökts. 

Alla människor mår bra av känna sig lugna och trygga. Om eleven känner sig trygg 

under undervisningen är det lättare att lära sig. Det kan vara många olika faktorer som 
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påverkar elevens trygghetskänsla i klassrummet, exempelvis läraren, de övriga eleverna 

och elevens egen dagsform. Det är lärarens uppgift att ansvara för att miljön i 

klassrummet genomsyras av en lugn och stabil arbetsro (Nationellt centrum för svenska 

som andraspråk, 2012). 

Genom att bemöta elevens koncentrationsproblem respektfullt och lyhört kan läraren 

underlätta för eleven, menar Wretling (2006). Läraren bör ha kunskap om att elevens 

koncentrations- och inlärningssvårigheter inte beror på ointresse eller lathet utan kan 

vara en konsekvens av att eleven lider av PTSD.  

I rapporten Undervisning för vuxenstuderande med PTSD skriver Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk (2012) om flera faktorer att ta hänsyn till. Lärarens 

pedagogiska stil bör vara förutsägbar och tydlig. Det ska finnas rutiner i klassrummet, 

exempelvis raster vid samma tid, samma lärare och samma klasskamrater. Andra 

stödjande strukturer kan vara en tydlig start och ett tydligt slut på skoldagen.  Oväntade 

inslag och överraskningar skapar oro och kan missförstås. Utflykter kan till exempel 

vara uppskattade men kan lätt skapa oro då olika miljöer kan väcka obehagliga minnen 

och bör därför planeras med omtanke. Information om studiebesök eller utflykter ska 

vara tydlig och komma i förväg. Läraren bör vara tydlig med krav och förväntningar på 

eleven. Den personliga kontakten mellan eleven och läraren kanske är den enskilt 

viktigaste faktorn för elevens skolframgångar. (Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk, 2012). 

Ett salutogent förhållningssätt fokuserar på att förstärka positiva egenskaper hos 

människor. Man vill att människan utvecklas till en frisk och nöjd individ (Antonovsky, 

2005). Genom att använda elevernas egna kunskaper upplever eleverna att deras 

erfarenheter respekteras, vilket ger eleverna självförtroende. Man vill med det 

salutogena förhållningssättet uppmärksamma och fokusera på de saker eleverna är bra 

på (Nordström & Sezayesh, 2012). Ett centralt begrepp i det salutogena 

förhållningssättet är KASAM, känsla av sammanhang. Där ingår tre nyckelord, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om elever har en stark känsla av 

sammanhang ökar deras möjligheter att utvecklas i positiv riktning (Antonovsky, 2005). 
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När information upplevs som tydlig underlättar man människors möjlighet att begripa 

den. Därför vill man att människor ska vara väl förtrogna med de moment man arbetar 

med. En stram begriplig struktur är eftersträvansvärt. Det gäller exempelvis tider, 

schema, lokaler, undervisning och förväntningar. Eleverna ska veta vad de kan förvänta 

sig när de kommer till skolan och vad som förväntas av dem. Förutsägbarenheten skapar 

trygghet som i sin tur ger eleverna en känsla av kontroll över sin egen situation. Detta 

medför att eleverna enklare kan fokusera på sin inlärning (Nordström & Sezayesh, 

2012). 

 

Eleverna måste känna att de kan hantera de krav som ställs på dem. Kraven ska finnas 

men vara uppnåeliga. Ett annat sätt att hjälpa eleverna att klara sina studier är att lärarna 

ger dem uppmärksamhet och bekräftelse. Lärarnas förhållningsätt ska vara 

professionellt. Förhållningssättet kan vara empatiskt men inte övergå till att tycka synd 

om eleverna och kanske till exempel ringa samtal eller sköta kontakter utanför skolan åt 

dem. Istället för att ringa ett telefonsamtal åt dem kan man finnas till hands i rummet, 

om man skulle behövas. På så sätt växer och utvecklas eleverna. Eleverna riskerar att 

regrediera om de ständigt undviker att komma i kontakt med viktiga ansvarsområden i 

vardagen (Nordström & Sezayesh, 2012).  

 

Delaktighet i en normaliserad daglig verksamhet är en viktig anledning till att studera. 

Skolans innehåll ska möta deltagarnas förväntningar och beröra deras livssituation. Den 

ska kopplas till aktuella sociala sammanhang och ge handlingsberedskap inför praktiska 

situationer i nuet och i framtiden. Bengt Perssons och Elisabeth Perssons skriver i sin 

bok Inkludering och måluppfyllelse –att nå framgång med alla elever (2012) att ”En 

inkluderande skola är en skola där alla elever, oberoende av förutsättningar, ska få ett 

meningsfullt utbyte och aktivt kunna delta i det gemensamma och 

gemensamhetsskapande” (s.18). Enligt dem är den svenska skolan en av Europas mest 

inkluderande om man läser rapporten WHO Report on Disabilibty (WHO, 2011).  

 

Mitchell (2008) menar att den pedagogik som fungerar för alla elever också fungerar för 

elever som har svårigheter att nå målen och att den pedagogik som fungerar för elever 

som har svårigheter att nå målen också fungerar för alla elever. 
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Nilholm (2012) har summerat ett antal faktorer som är betydelsefulla för att minska 

andelen elever i svårigheter. Den första faktorn är att arbetsområdet ska uppfattas som 

viktigt för eleven för att motivationen ska infinna sig. Undervisningen ska vara 

genomtänkt så att den når alla elever och på det sättet förebygga olika problem. Läraren 

ska se elevernas svårigheter som pedagogiska utmaningar och om fler lärare är 

engagerade i eleven ska samtliga lärare vara delaktiga. De arbetssätt som läraren 

använder ska ha stöd i befintlig forskning, inte vara något som har fungerat tidigare för 

läraren eller gruppen. När behov finns så ska samarbete ske med andra yrkesgrupper 

eller andra myndigheter. När en elev har hamnat i svårigheter ska noggranna analyser 

genomföras och följas upp. Uppföljningen av en vuxen elev i svårigheter är dock 

komplex, speciellt om eleven har PTSD och inte behärskar det svenska språket. 

 

2.4  Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

PTSD är en form av ångeststörning som kan komma efter en händelse som känts 

livshotande. Enligt Wretling (2006) finns det två kriterier för att få diagnosen PTSD: 

personen ska ha överlevt en påfrestning av omänskligt slag, samt att personen ska lida 

av efterverkningarna av de händelserna så att personen inte fungerar i vardagen. Villkor 

för en PTSD-diagnos är att ha upplevt, sett eller på annat sätt blivit ”konfronterad med 

en händelse som involverat dödligt våld, allvarlig skada eller hot” (Barlow, 2007) och 

reagerat på händelsen med ”intensiv skräck, hjälplöshet, eller skräck” (American 

Psychological Assiciation [APA], 2013; Gerge & Langer, 2012). Det som skiljer PTSD 

från andra psykologiska diagnoser är att personen med PTSD ska ha upplevt ett 

psykologiskt trauma.  

 

Vid PTSD har ett område i mellanhjärnan reagerat kraftigt på en hotfull händelse. 

Förmågan att tänka och vara lugn är då kraftigt försämrad. Personer med PTSD befinner 

sig i en ständig beredskap. Forskare har funnit att en del av vårt centrala nervsystem 

stängs ned vid för hög anspänningsnivå. När det sker stängs även förmågan till socialt 

samspel och lärande av. De menar att man kan få så stort stresspåslag att man stannar av 

och stelar till. I kroppen finns det sympatiska nervsystemet som är en del av vårt 

nervsystem. Dess uppgift är att förbereda kroppen för flykt eller kamp. Om det 
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sympatiska nervsystemet aktiveras men inte stängs av, överstimuleras systemet med 

överaktivitet och den höga anspänningen stannar kvar. Den höga anspänningen kan 

stanna kvar i årtionden hos traumatiserade människor. Efter en längre tid kan det leda 

till exempelvis sömnstörningar och högt blodtryck (Gerge & Langer, 2012). Idag vet 

man ännu inte varför en del människor drabbas av olika grader av PTSD medan andra 

verkar klara sig bättre. Människor som är resilienta har större motståndskraft mot stress 

av olika slag och återhämtar sig lättare efter motgångar istället för att drabbas av 

exempelvis PTSD. 

2.4.1 Behandling av PTSD 

Diagnos och behandling är komplexa, men det finns många olika förslag på effektiva 

bedömningar och behandlingar (Foa, Keane, Friedman, & Cohen, 2008). Behandling 

som riktar sig mot att få ner frekvensen av återupplevande, undvikande och hög 

anspänning kan vara mycket effektivt. Det kan samtidigt bidra till att andra symtom 

som till exempel depression, ångest och negativa känslor minskar eller helt försvinner. 

Effektiv PTSD-behandling behöver dock ibland även medicinering då en obehandlad 

depression kan förvärra PTSD-symptom.  

 

Enligt Wretling (2006) är det endast ett fåtal personer som får psykiatrisk behandling 

för PTSD i Sverige. Behandlingen kan bestå av samtalsterapi och/eller medicinering. 

Man kan söka vård för PTSD hos den allmänna hälsovården och speciella avdelningar 

inom psykiatrin. Frivilligorganisationen Röda Korset och fristående 

specialistmottagningar, exempelvis Kris-och Traumacenter har också verksamheter för 

behandling på flera orter runt om i landet (Wretling, 2006). 

 

Brattberg (2012) har skrivit om självhjälpsmetoden EFT vid posttraumatiska 

stresstillstånd. EFT står för emotional freedom techniques. Denna teknik har visat sig 

vara framgångsrik mot PTSD. En kort beskrivning av metoden är att den innehåller 

viktiga delar av KBT, kognitiv beteendeterapi, och att den bygger på att personen tränar 

sig själv i att acceptera sin situation, exponera sig själv och blanda detta med motoriska 

aktiviteter. 
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2.4.2  PTSD:s påverkan på studier 

Skolungdomar som lider av PTSD har blivit undersökta i stor utsträckning. Fokus har 

legat på interventioner och behandlingar för att hjälpa elever med deras studier. PTSD 

kan påverka studierna på flera olika sätt. Ett sätt för eleverna att undgå att besväras av 

minnen i olika situationer är att, på olika sätt, stänga av de jobbiga tankarna. 

Omgivningen kan uppfatta det som koncentrationssvårigheter. Deltar eleven i en stor 

grupp är det inte säkert att läraren alltid uppmärksammar att eleven inte deltar aktivt 

även om eleven är på plats fysiskt. Eftersom personen inte deltar i undervisningen leder 

detta också till inlärningssvårigheter (Angel & Jern, 2004). Eleverna lider av störande 

tankar och därför har interventioner inom utbildning blivit testade. Tidigare forskning 

har visat att lärare kan lära sig att identifiera och hjälpa elever som kan vara i behov av 

extra stöd (O’Shea, Hodes, Down, & Bramley, 2000). Rolfsnes och Idsoe gjorde 2011 

en meta-analys av skolbaserade interventioner för elever med PTSD-symptom och kom 

fram till att professionella personer inom skolan, såsom lärare, kan lyckas hjälpa barn 

och unga efter traumatiska upplevelser genom interventioner. Kataoka et al. (2012) 

anser att när tidiga skolbaserade interventioner görs ökar elevernas välmående, 

koncentrationsförmåga och de akademiska prestationerna. 

2.4.3  PTSD:s påverkan på sömnen 

Svåra och ihållande sömnproblem som slutar med ett abrupt uppvaknande är vanligt för 

personer med PTSD. Det kan vara svårt att somna om igen. Personen kan vara så rädd 

för mardrömmarna att hen utvecklar sömnsvårigheter. Till slut leder detta till svår 

sömnbrist vilket i sig påverkar förmågan att koncentrera sig och ta in ny information. 

Sömnsvårigheter kan göra att eleven inte orkar komma till skolan eller har svårigheter 

att koncentrera sig under lektionstid. För att en elev ska kunna lära sig något måste 

eleven kunna koncentrera sig vid inlärningssituationen så att den nya informationen tas 

in och lagras i korttidsminnet. Vid PTSD kan stressnivån vara så hög att denna process 

inte fungerar.  

Om en elev med PTSD lyckas koncentrera sig så mycket vid inlärningssituationen att ny 

information lagras i korttidsminnet så blandas den under nattsömnen med all övrig ny 

information från dagen. Det kan handla om små eller stora saker som händer. 
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Korttidsminnet töms automatiskt under drömsömnen, REM-sömnen, för att ge plats åt 

nästa dags nya informationsflöde. Hjärnan flyttar då den viktigaste informationen till 

långtidsminnet. Vad som är viktigast avgörs av hjärnan och behöver inte tillhöra elevens 

undervisning. Skulle eleven ha besvär med orolig eller störd drömsömn kan mycket 

information försvinna helt. Denna process är stressrelaterad och människor som drabbas 

av det säger att de har tappat minnet. Wretling (2006) menar att detta är av stor 

betydelse för hur elevens inlärningsförmåga fungerar och därmed också för 

studieresultaten.  

2.4.4  PTSD:s påverkan på koncentrationen 

Wretling (2006) menar att en elev med PTSD kan ha svårt att koncentrera sig under 

längre stunder. Eleven kan vidare också ha svårt för att avgöra vad som är viktig 

information och vad som är mindre viktigt då en person med PTSD omedvetet hela 

tiden läser av omgivningen för att inte överraskas av något hotfullt. Plötsliga händelser 

eller ljud kan utlösa ett traumatiskt minne som ger en ”flashback” av en hemsk 

upplevelse. Detta återupplevda minne kan vara mycket plågsamt och ångestskapande. 

Elever som har problem med koncentrationsförmågan gynnas av korta pass. Detta 

medför istället att den totala studietiden blir längre. Ett sätt att hålla kvar 

koncentrationen är att byta aktiviteter i undervisningen. Man kan också repetera många 

gånger men inte så länge. Man kan variera formerna på det man repeterar. För att stödja 

koncentrationen och minnet kan man synliggöra information i klassrummet, exempelvis 

schema, planer och mål. (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2012). 

2.5  Speciallärare, PTSD och vuxna elever med flyktingbakgrund 

Denna bakgrund har väckt frågan om och hur vuxna elever med flyktingbakgrund får 

den svenska, talad och skriven, som Salamanckadeklarationen, skollagen samt 

kursplanen förespråkar. Vidare förmedlas den komplexitet som lärare och speciallärare 

har att förhålla sig till med vuxna elever med flyktingbakgrund och okända aspekter, till 

exempel PTSD, som detta arbete fokuserar på. 

 

Detta arbete har syftet att undersöka lärares kunskaper om PTSD och hur PTSD 

inverkar på vuxna elever som ska lära sig svenska som andraspråk. Studien undersöker 
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även hur lärare och speciallärare anpassar sina lektionsmetoder för att underlätta 

språkinlärningen för dessa elever. 
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3 Metod 

 

Denna studie använder fokusgrupper av lärare och speciallärare som arbetar med vuxna 

elever med flyktingbakgrund. Eleverna studerar svenska som andraspråk under sin 

första period i Sverige. Studien är riktad mot hur lärare förhåller sig till PTSD, ett 

psykiskt tillstånd som är påverkat av olika upplevelser (Johnson & Thomson, 2008).  

3.1  Design 

Den valda metoden i denna studie är en halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju i 

form av två fokusgrupper. Den kvalitativa forskningsintervjun är inspirerad av ett 

fenomenologiskt perspektiv. Ett fenomenologiskt perspektiv i intervjusamtal innebär att 

intervjuaren är öppen för de intervjuades erfarenheter och har en strävan efter att få 

exakta beskrivningar av deras erfarenheter (Stukát, 2005).  

 

En fokusgrupp är en datainsamlingsmetod i form av en gruppintervju. Gruppintervjun 

ska vara diskussionsbaserad då syftet är att få fram människors erfarenheter eller åsikter 

kring vissa frågeställningar. Dessa frågeställningar är bestämda på förhand av forskaren. 

Vid intervjun uppmanas deltagarna att diskutera med varandra utifrån den frågeställning 

forskaren ger. Fokusgruppen ska bestå av människor som har något gemensamt. I denna 

studie består fokusgruppen av lärare med ämnet svenska som andraspråk. En 

fokusgrupp bör bestå av mellan tre till sex personer enligt Stukát (2005). 

 

Intervjun i studien kan sägas vara halvstrukturerad då den har ett syfte och varken är ett 

öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den har en intervjuguide med fokus 

på tre teman och även förslag till frågor. I denna studie är tre teman valda. Det första 

temat är lärares kunskaper om PTSD, det andra är hur lärarens uppfattar att PTSD 

påverkar elevernas inlärningsförmåga och det tredje är hur lärare anpassar sin 

undervisning för dessa elever samtidigt som de utgår från elevernas förmågor. 

Intervjuaren vill få fram kunskap som inte är påverkade av ledande frågor utan försöker 

att få fokusgruppen att diskutera kring de valda temaområdena. Intervjuaren ställer 

frågor i den ordning som passar in i samtalet. Såväl Kvale & Brinkman (2009) som 

Stukát (2005) anser att intervjuaren kan följa upp huvudfrågor med följdfrågor för att få 
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mer utvecklade svar. Genom att följa upp svaren på detta sätt kan intervjuaren få 

betydligt mer uttömmande svar än vad som är möjligt i en strukturerad intervju eller i en 

enkät. 

 

Intervjun är uppsökande då den utspelar sig på lärarnas arbetsplats. Denna miljö är 

också lämplig då den är lugn och trygg för fokusgruppen. En tid för ett samtal bokades 

tidigt med tanke på att förseningar kan uppstå. Under diskussionen agerar forskaren som 

samtalsledare för gruppen. Ledarens främsta uppgift kan sägas vara att behålla 

deltagarnas fokus kring diskussionsämnet. Det kan även vara viktigt att fördela 

talutrymmet mellan deltagarna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Målet med 

intervjun är att deltagarna uttrycker en rik mängd synpunkter på det som är i fokus för 

gruppen. Det är därför viktigt att atmosfären är tillåtande så alla deltagarna kan framföra 

sina personliga åsikter (Kvale, 2009).  

3.2 Deltagare 

I studien har en fokusgrupp bestående av åtta kvinnliga sfi-lärare och två speciallärare 

använts. För att få svar på frågeställningarna användes ett målinriktat urval av lärare 

(Bryman, 2018). De utvalda lärarnas uppgift är att lära de vuxna eleverna svenska som 

andraspråk. Lärarna har samtliga en lärarutbildning i grunden och utöver det även en 

utbildning i svenska som andraspråk, 60 poäng eller mer. Flera lärare hade deltagit i en 

halv dags kurs om flyktingar och mental hälsa hos Röda korset. Samtliga deltagare i 

intervjuerna har arbetat som lärare i svenska som andraspråk i fem år eller mer och kan 

därmed antas ha erfarenhet av elever som lider av PTSD. Elever och lärare bor i Sverige 

i en medelstor stad. Klassernas storlekar varierade stort. Lärarna hade tidvis tillgång till 

två assistenter, en som talade dari och en som talade arabiska. 

 

3.3  Intervjuteman samt frågor 

Jag valde två teman till mina intervjuer, PTSD och speciallärare. Dessa teman 

överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar. Frågorna i det första temat rör 

sig runt PTSD. Frågorna som ställdes var i första hand öppna, men jag hade även 

förberett uppföljningsfrågor om svaren inte blev tillfredsställande. Uppföljningsfrågorna 

ändras allteftersom intervjun pågick, beroende på svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Frågorna ska ge svar på vilka kunskaper pedagogerna har om PTSD och hur 

pedagogerna förhåller sig till PTSD. Jag ville också få svar på hur de anpassar 

klassrumsmiljön och undervisningen utifrån elevernas situation. Under temat för 

speciallärare diskuterade pedagogerna hur speciallärare skulle vara en tillgång för elever 

med PTSD och vilka metoder en speciallärare skulle använda sig av. Jag ville även veta 

om det fanns tillgång till modersmålslärare och hur dessa i så fall användes. 

 

3.3    Procedur: Intervjusituationen 

Samtalet med fokusgruppen var planerat att genomföras när samtliga lärare hade 

möjlighet att närvara. Jag hade tidigare talat om för fokusgruppen att jag skulle skriva 

ett examensarbete. Jag berättade kortfattat att vi skulle samtala om skolan, om lärande 

och om elever. För att fokusgruppen inte skulle förbereda sig inför samtalet 

informerades de inte om samtalets inriktning till PTSD eller speciallärarens insatser 

med elever med PTSD. Jag hade skrivit upp både öppna frågor och uppföljningsfrågor i 

förväg för att vara förberedd inför samtalet. Jag spelade in samtalen med en 

inspelningsapparat som är lätt att lyssna till och lätt att kunna spola fram och tillbaka 

med vid transkriberingen av samtalet. Transkriberingen gjordes så snart som möjligt 

efter varje intervju, vilket Bryman (2009) rekommenderar.  

Min förhoppning var att det skulle bli trevliga samtal där deltagarna kunde utbyta nyttig 

information med varandra, samtidigt som jag skulle få användbart material till studien. 

Vid båda intervjutillfällena satt vi i lugna rum vid ett avlångt bord där alla kunde se 

varandra under samtalet. Samtalen var planerade att pågå cirka en timme vardera.  

3.4 Transkribering och bearbetning av intervjusvaren 

De inspelade intervjuerna transkriberades efter intervjuträffarna. Noteringar som rörde 

kroppsspråk eller speciell iver över något samtalsämne gjordes också under intervjun 

och sparades. Ord som uttalades med dialekt skrevs ned på svenska och många 

instämmande ljud, såsom jaja, togs bort där de inte påverkade innehållet eller 

tolkningen. 
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Bearbetningen vid halvstrukturerade intervjuer kräver många upprepade läsningar av 

utskrifterna för att förstå det bokstavliga innehållet som informanterna beskriver. 

Utvalda meningar från fokusgruppen delades först upp i olika teman (Kvale & 

Brinkman, 2009), exempelvis ”kunskaper om PTSD”, ”PTSD syns i klassrummet” och 

”läraren anpassar undervisningen”. Efter denna grovindelning sorterades några teman in 

under forskningsfrågorna och därefter startade själva analysen. När citat från 

fokusgrupperna används i resultatet, benämns de fokusgrupp A och fokusgrupp B, och 

numreras. 

 

För att ta hänsyn till vad som kommer fram i materialet bör man kontrollera tre faktorer: 

frekvensen, omfattningen och intensiteten av materialet. Frekvensen gäller hur många 

gånger ett visst ämne kommer upp. Detta kan till stor del lätt påverkas av den som 

intervjuar. Vill den som intervjuar att fler åsikter ska komma fram så kan hen invänta 

svar från samtliga i fokusgruppen. Omfattningen talar om hur många av deltagarna som 

yttrat sig i ett visst ämne. Här syns hur stort intresse som deltagarna får för någon viss 

fråga. Intensiteten handlar om att deltagarna exempelvis höjer rösten, börjar tala fort 

eller när flera deltagare talar i mun på varandra. Intensiteten är också svår att ta hänsyn 

till vid transkriberingen då det är svårt att avgöra vem eller vilka som talar när de talar 

samtidigt (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Uppmärksamheten av analysen bör först och främst ligga på att identifiera åsikter som 

upprepas, även om de uttrycks på olika sätt. I analysen ska det komma fram hur 

verkligheten upplevs och därför är det viktigt att förstå vad intervjudeltagarna menar, 

inte bara läsa de skrivna orden. De slutsatser som dras ska ha tydligt stöd i 

datainsamlingen (Kvale & Brinkman, 2009). 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som man främst använder sig av i kvantitativ 

forskning. I kvalitativa studier som denna handlar reliabiliteten om resultaten kan 

återskapas av andra forskare och om resultaten är tillförlitliga (Kvale & Brinkman, 

2009). Om en intervjuare frågade informanterna samma frågor skulle de förmodligen få 

likartade svar. Men om informanterna blev tillfrågade efter en längre tidsperiod, efter 

längre erfarenhet, skulle svaren troligen vara något förändrade. Informanterna kan också 
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ändra åsikt, de kan påverkas av vilka andra personer som medverkar vid intervjun, av 

ämnet eller av något annat skäl. Reliabiliteten i studien kan heller inte få alltför stor 

tilltro då den endast innehåller tio personers åsikter. Informanternas åsikter kan 

dessutom vara misstolkade av mig (Stukát, 2009). Ytterligare en aspekt är att 

informanterna kan ha missuppfattat frågorna av något skäl. Jag kan ha påverkat 

informanternas åsikter genom mitt sätt att ställa frågorna, genom mitt kroppsspråk eller 

på annat sätt. Då jag inte kan mäta resultatet som vid en kvantitav studie sjunker 

reliabiliteten ytterligare (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

För att öka reliabiliteten försökte jag komplettera med att anteckna observationer vid 

intervjutillfället men i verkligheten blev det alltför svårt att hinna med att anteckna 

under hela intervjun. Eftersom noteringarna blev sporadiska valde jag bort att använda 

mig av dem vid analysen. Reliabiliteten ökar något då informanterna som valdes ut hade 

fem års erfarenhet eller mer av att arbeta med den tilltänkta undersökningsgruppen, 

vuxna flyktingelever som är påverkade av PTSD. Detta urval gjordes efter en 

testintervju då några av informanterna endast hade arbetat några år som sfi-lärare och 

lämnade otillfredsställande svar under intervjun.  

 

Validitet innebär att man undersöker det man avsett att undersöka. För att validiteten 

ska vara så hög som möjligt har jag genomfört en provintervju, försökt vara noggrann 

vid urvalet av informanter, förberett frågor, spelat in informanterna och transkriberat så 

noggrant som möjligt. Vid analysen har jag valt ut och delat in informanternas 

intressanta uttalanden i olika teman. De olika resultaten i analysen har kontrollerats mot 

transkriptionen så därför uppfattar jag validiteten i denna studie som god. 

 

Jag anser inte att denna studie kan generaliseras då urvalet endast består av tio personer, 

åtta sfi-lärare och två speciallärare. Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden 

genom att använda fokusgrupper är dock inte att generalisera utan att beskriva och tolka 

individuella svar i gruppdiskussioner. Tillsammans med andra studier kan detta arbete 

ge en bättre förståelse för hur speciallärare bäst kan stödja vuxna sfi-elever med PTSD 

och flyktingbakgrund.  
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3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer följdes: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Innan intervjuerna 

startade informerade jag mina deltagare att de är anonyma och att jag visserligen 

kommer att spela in samtalet men att ingen får veta vilka de är och att det inspelade 

samtalet längre fram kommer att förstöras av mig. Studien behandlar där med alla 

uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (Europaparlamentet, 2016). 

Deltagare i en studie ska inte kunna identifieras och inte heller kunna lida någon skada 

av studien. Staden, skolan och lärarna är därför anonymiserade i studien. Jag talade även 

om att de inte behöver svara om de anser att mina frågor är obekväma på något sätt samt 

att de när som helst kan dra sig ur studien. Därefter informerades deltagarna om syftet 

med intervjun och studien. Slutligen lämnade alla tillfrågade informanter muntligt 

samtycke. Vid transkriptionen togs allt som kunde identifiera deltagare bort, exempelvis 

namn som nämndes under intervjuerna. De citat som används eller kommenteras i 

studien är noga utvalda för att inte vara utpekande eller kännas obekväma för de som 

deltagit i studierna.  
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4  Resultat och analys 

Under detta avsnitt redovisas det material som samlats in för studien. Svaren på de tre 

forskningsfrågorna visar vad SFI-lärare och speciallärare vet om PTSD bland vuxna 

flyktingelever, vilka beteenden hos eleverna som gör att lärare uppfattar att de har 

PTSD, samt hur lärare anpassar sig och sina instruktioner till dessa elever. Citat från 

informanterna används för att tydliggöra och exemplifiera resultaten. 

4.1 Lärares kunskaper om PTSD 

En viktig upptäckt i undersökningen var att många lärare inte visste om att deras elever 

har PTSD. 

 

” … men det är inte säkert att den som har det ens har en diagnos eller vill berätta om 

det. Hur ska vi veta?” (Fokusgrupp A, 1) 

 

Det är uppenbarligen inte många elever som talar om för sina lärare att de har diagnosen 

PTSD. Lärarna uttryckte frustation över att inte veta, då de menar att det skulle förklara 

elevernas beteende i klassrummet och om lärarna fick informationen skulle det leda till 

mer anpassad lektionsplanering. Lärarna skulle även ta hänsyn till elevernas upplevelser 

och erfarenheter. En orsak till varför inte eleverna berättar om PTSD kan vara att de 

själva inte är medvetna om att de har PTSD. Lärarna får istället exempelvis en diffus 

information om att eleverna mår dåligt eller inte sover bra av eleverna själva. 

 

Ett annat konstaterade i undersökningen är att en del lärare inte är säkra på vad PTSD 

innebär eller hur PTSD påverkar andra eventuella diagnoser. En deltagare anser att 

termen används mest för att beskriva elevens beteende men påpekar att man också 

använder andra termer, exempelvis ångest och ADHD. 

 

”Ibland kan de [diagnoserna] se likadana ut; du kommer bara inte ihåg.” (Fokusgrupp 

A, 2) 

 

Deltagarna samtalar mest om problemen som PTSD för med sig vid språkinlärningen, 

nämligen problem med minnet och koncentrationen. Detta uttrycks i följande citat: 
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”Jag undrar egentligen hur beskrivningen på PTSD är, för det vi ofta ser är ju det här när 

man har koncentrations- och minnes- [problem] … när man är fast [i sina studier] men 

sen hör man ju också berättas om fall när man blir, ja, faller tillbaka och blir mitt i den 

dramatiska upplevelsen och krampar och så.”(Fokusgrupp A, 2) 

 

När lärarna ska definiera PTSD samtalar de främst om att eleverna har dålig 

minneskapacitet och glömmer allting.  Lärarnas säger också att eleverna har svårt att 

tänka klart och att fokusera på sina studier. Eleverna visar även att de har emotionella 

problem då de blir arga, deprimerade, uttrycker missnöje eller visar rädsla. Tidigare 

forskning tyder på att lärare endast upptäcker att eleverna har psykiska problem genom 

elevernas beteende i klassrummet (Ehntholt el al, 2005). Lärarnas uppfattningar om 

PTSD stämmer med de diffusa symptom som läkare använder när de beskriver PTSD 

(APA, 2013). Den stora mängden av symptom verkar förvirra många lärare. Det 

märktes när lärarna fick svara på frågan om hur de tror att PTSD påverkar eleverna 

språkinlärning. 

4.2 Fysiska och psykiska effekter av PTSD 

En lärare ger detta svar på den andra forskningsfrågan: ”Hur tror lärarna att PTSD 

påverkar elevernas inlärning?” ”självklart påverkar det deras svenskainlärning”.  

Men precis hur PTSD påverkar språkinlärningen är högst oklar. Lärarna pratar om sina 

kunskaper om PTSD genom att samtala om vad som gör det svårt att lära sig saker. En 

av fokusgrupperna diskuterade om känslor som gör det svårt för eleverna att fokusera på 

studierna. Det var känslor som ilska, rädsla och sorg. Känslorna gör att elevernas fokus 

flyttar från studierna och deras språkinlärning. En lärare funderade hur en elev som 

återupplever en traumatisk händelse kan ha det svårt för att vara kognitivt närvarande i 

klassrummet och kunna närvara mentalt i undervisningen. Läraren uttryckte sig så här: 

 

”Jag tänker kanske att man, har varit med om något som gör att man, 

tankeverksamheten och ens sätt att reagera, fungerar inte som det har gjort. Och man får 

svårt att ta in nya saker. Tänker att man är fast i nå’nting, inuti huvudet.” (Fokusgrupp 

A, 1)  
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En annan lärare fortsatte:  

 

” … som du säger svårt att ta in, svårt att fokusera, svårt att vara närvarande. […] Man 

reagerar kanske för sig själv också märkligt, man blir jättesnabbt arg, eller missnöjd och ledsen 

och rädd.” (Fokusgrupp A, 3) 

 

Ett annat tema som framträder i och med den andra forskningsfrågan är att PTSD 

tillsammans med andra orsaker påverkar elevernas inlärningsförmåga. Symtom på 

PTSD som lärarna pratade om var depression, huvudvärk, magvärk, bröstsmärtor och 

yrsel. En lärare i den första fokusgruppen pratade om hur nyttigt det hade varit att ha 

deltagit i Röda korsets undervisning. Det gjorde henne medveten om att elever som 

somnar i klassrummet inte somnar för att de till exempel varit ute och festat utan det är 

ett tecken på att eleven inte mår känslomässigt bra. Eleven kanske använder 

sömntabletter eller andra mediciner som gör att eleven blir trött på dagtid. Ett annat skäl 

kan vara att eleven känner sig otrygg under nätter och därför somnar på dagtid. 

Sammanfattningsvis anser många lärare att PTSD påverkar elevernas studier i 

klassrummet och att inlärningen blir svårare på grund av PTSD.  

4.3 Lärares pedagogiska anpassningar till PTSD 

 Lärarnas iakttagelser av hur elever beter sig i klassrummet gör att de anpassar sin 

undervisning så att den passar eleverna bättre. De beaktar bland annat hur de kan ta 

tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper. Ett område som kommer från den tredje 

forskningsfrågan är att lärarna anser att många elever som är flyktingar behöver hjälp 

och anpassningar av olika slag. Det kom fram att lärarna tycker att det som är bra för 

elever med PTSD är bra för alla elever. Detta resultat kan jämföras med Rose & Meyer 

(2006) som också fann att bra stödtekniker i klassrummet hjälper alla elever. Exempel 

som nämndes var en lugn, trygg miljö fri från störande intryck och vikten av att 

presentera dagens arbetspunkter på klassrummets whiteboardtavla. Dessa exempel är 

vanliga åsikter om goda klassrumsrutiner i svenska skolor från årskurs 1 och uppåt. 

 

En viktig aspekt i hur läraren ska underlätta inlärningen för eleven är att skapa en känsla 

av trygghet i klassrummet. Tryggheten kan nås genom att inlärningen görs lekfull och 

genom att skapa ett engagerande klimat, exempelvis med par-eller grupparbete och 
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dialoger, och genom att läraren inte har en så auktoritär lärarstil. Man kan tycka att 

tydlig struktur och jämlikhet är motsägelsefullt men strukturen ska vara en grund som 

sedan kan tillåta mer öppna och tillåtande övningar i klassrummet (Oral, 2013; Reeve & 

Tseng, 2011). En lärare beskriver sin teknik för att minska stress och istället öka 

inlärningen för eleverna på detta sätt: 

 

”Men jag använder mina trick så här. Och sen var det den här gången när vi arbetade 

med verb när jag gjorde min grej, det är en typisk dramaövning som man gör så här: en 

grupp står på linje, sen kommer någon från den andra gruppen fram och frågar: Hej, vad 

gör du? Och så startar dramaövningen [står upp och demonstrerar]. Oh, du hoppar. Ja. 

Och sen byter ni plats. Och det kan låta löjligt men det är mycket nyttigt och det är 

många [som säger]: ”Ah, så bra! Vad vi har lärt oss!” (Fokusgrupp B, 1)  

 

Läraren anser att genom att göra övningar som kan anses enkla och lite löjliga, så skapar 

hon en rolig inlärningsmiljö. Det gör henne till en mindre auktoritär person, istället blir 

hon mer human samtidigt som hon bjuder på sin personlighet. Elever som trivs tycker 

att de lärt sig mer verb än om de hade haft traditionell undervisning, då de inte gjort 

någon fysisk aktivitet. Läraren anser att en lekfull dramaövning där man använder sig av 

hela kroppen (Asher, 2009), hjälper elever att koppla av och bidrar till bättre inlärning. 

Ett annat exempel på en nyttig aktivitet med tydlig struktur men som ändå är en lekfull 

språkinlärning berättade en lärare om i fokusgrupp 2. Denna lärare talade om en grupp 

hon hade för enbart kvinnor. Flera av kvinnorna tyckte att det var psykiskt jobbigt att 

lämna hemmet och komma till skolan. Läraren ansåg att det var språklekarna som 

gjorde eleverna motiverade att komma till skolan. Här beskriver läraren en rimlek: 

 

”Det är mycket, eh, språkmedvetenhet. Det är inte så mycket ordkunskap men det är 

faktiskt … ja, ord som rimmar och den typen av saker. Så de får lite, umm, ”gå, tå, må” 

och det är så vi arbetar. Sen skriver vi, och de skriver lite. Vi skriver bara så vi känner 

igen ord, och för att se vad som är samma och olika. Hitta ord som börjar på samma 

bokstav, samma ljud. Den typen av skriva. Sen sitter de där och skriver. Men det är den 

nivå de är på, just då. Men det känns rätt för de här kvinnorna som är blockerade [i sin 

inlärning]. Det gör faktiskt det.” (Fokusgrupp B, 2) 
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Ett tredje område var att hjälpa eleverna med de koncentrationsproblem som de kan ha 

på grund av PTSD. Lärarna använder sig av hjälpmedel såsom datorer, ipads och 

mobiltelefonappar för att träningen ska bli rolig och lekfull. Genom dessa hjälpmedel 

kan eleverna arbeta länge med samma övning på grund av att övningarna är interaktiva 

vilket gör att eleverna lättare kan hålla koncentrationen. Positivt är att övningarna är 

lätta att individanpassa. Övningarna tillåter eleverna att arbeta i sin egen takt och efter 

sin koncentrationsförmåga. Genom att skapa individualiserade övningar upplever elever 

med PTSD mindre stress då de inte får känslan av att inte hänga med i 

klassrumsundervisningen. Lärarna påpekar att det är nödvändigt att lära ut saker många 

gånger, att ha många korta pauser så att eleverna orkar hålla koncentrationen uppe och 

att arbeta med samma tema över en längre tid. Fokusgrupp 1 diskuterade hur viktigt det 

var att inte stressa över något utan låta allt ta den tid som behövs och prioritera 

repetitioner:  

 

”Och jag tror att det är viktigt att du inte stressar på saker.”      

 

”Och det är viktigt när allt är nytt, innan du börjar med andra nya saker, att du har lärt 

dig de här fyra ljuden och så vidare. Öva dem ett tag.” 

 

”Öva dem och lägg samtidigt in några nya saker, du kan inte bara … du måste använda 

bilder och göra det praktiskt. ” 

 

Repetition och att återanvända material är ett sätt att överkomma 

inlärningssvårigheterna som eleverna med PTSD har på grund av sina problem med 

koncentrationen och minnet. En lärare påpekade att eleverna har behov av kortare 

undervisningstider för att underlätta för minnet och koncentrationsförmågan. Denna 

anpassning påverkar inlärningsförmågan positivt för alla elever, Universal design for 

learning (Rose & Meyer, 2006). 

 

“Det jag har gjort ibland när folk har sagt att de har den här problematiken det är att 

man får göra individuella lösningar alltså personen kanske bara orkar jobba kortare pass 
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eller […]. Är det en bra dag så kanske fungerar det 20 minuter och att de kan behöva 

egna lösningar som inte övriga gruppen eller arbetsplatsen har. (Fokusgrupp B, 4) 

 

Det fjärde och sista området som nämndes av flera lärare var att undvika material som 

kunde trigga igång dåliga minnen. Men, som flera sade, är det omöjligt att gissa vad 

som kan starta igång negativa minnen. Ämnen som anses vara passande att tala om är 

till exempel att tala om familj, barn och jobb. Men just dessa samtalsämnen kan lätt 

trigga igång dåliga minnen och flashbacks då förlust av familjemedlemmar kan vara 

orsaken till PTSD. Den här tanken att försöka undvika men råka trigga igång dåliga 

minnen kom upp bland flera av lärarna. 

4.4 Analys 

Fastän flera av lärarna bara har vaga insikter om vad PTSD innebär och hur det 

påverkar inlärningen har de många idéer om hur de ska arbeta i klassrummet för att 

hjälpa de elever som de misstänker har PTSD. Deras lösningar baseras på vad de har lärt 

sig från Röda korsets undervisning om PTSD, deras förståelse av de vanligaste 

symptomen på PTSD och från deras erfarenheter av att undervisa vuxna elever med 

flyktingstatus. Lärarna använder en mängd olika tekniker i klassrummet för att hjälpa 

sina elever. Vanliga åtgärder är att använda sig av praktiska och individuella övningar. 

De använder också korta genomgångar och elevcentrerade aktiviteter.  

 

Båda fokusgrupperna talade om att hitta gemensamma områden att diskutera i 

klassrummet utan att beröra ämnen som gör att eleverna återupplever sina trauman. Det 

är nästintill omöjligt att veta vad som kan få traumatiserade elever att bli upprörda. Det 

kan till exempel vara färg-, ljud-, lukt- eller upplevelsebaserat. Lärarna försöker vara 

öppna för att starta diskussioner i klassen när eleverna kommer in på ämnen som berör 

dem, men försöker undvika att komma in på smärtsamma områden. Lärarna följer 

kärnan i trauma-anpassad undervisning genom att de försöker undvika traumatiserade 

samtalsämnen eller beröra dem minimalt. Eftersom vad som helst kan beröra eleverna är 

det svårt att undvika jobbiga områden. Om läraren uppmärksammar när något påverkar 

en elev kan läraren försöka mildra effekten på olika sätt. Lärare kan säga till eleven att 

hen vet att det är ett jobbigt diskussionsämne för eleven. Det är bra att de övriga 

eleverna förstår när det är svårt för någon klasskamrat då de ofta har liknande 
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erfarenheter och kan vara till tröst för eleven på olika sätt. Om man talar om samma 

känsliga område vid flera tillfällen kan det bli tillfällen till att bearbeta traumat i en 

trygg miljö med vuxna förstående medmänniskor omkring sig. Eftersom människor 

reagerar olika kan man dock aldrig veta hur starkt de återupplever sina traumatiska 

händelser.   

 

Lärarna försöker även att skapa en trygg strukturerad tillvaro för inlärning. Det var 

också uppenbart att de deltagande lärarna ville lära sig mer om PTSD. 

Lärarna nämnde att de planerade lektionerna för att passa elevernas erfarenheter och 

kunskaper. Gruppen av endast kvinnliga elever som diskuterades ovan, visar hur 

kvinnorna klarar av sin önskan att lära sig svenska och bli integrerade i samhället. De 

kan ta hänsyn till sina hemländers kulturella krav när de arbetar tillsammans med 

läraren i en säker, helt kvinnlig miljö. Eleverna kan ibland få hjälp av anställda 

språkstödjare som talar elevernas två vanliga modersmål. Det ger eleverna möjlighet att 

kunna diskutera svårigheter på sitt modersmål. 
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5 Diskussion 

Från fokusgruppernas diskussioner framkommer det att lärarna inte vill framstå som 

alltför auktoritära i klassrummet utan att de hellre vill förse eleverna med en trygg miljö 

där de kan studera. En trygg miljö så eleverna kan fokusera på studierna är viktig. De 

ska våga tala och efterfråga information. Speciallärare ska kunna utveckla lärmiljöer 

efter elevernas behov. Lugnande inslag såsom dagliga rutiner och andra stödjande 

strukturen påverkar positivt. När eleverna kommer till skolan ska de veta vad som 

kommer att hända och vad som förväntas av dem. Nordström & Sezayesh (2012) anser 

att förutsägbarhet ger eleverna en känsla av kontroll över sin situation och detta medför 

att eleverna lättare kan fokusera på sin undervisning. Speciallärare ska även finna 

eventuella hinder som kan finnas i elevens lärmiljö. Elever med PTSD kan bli 

påverkade av olika intryck, exempelvis någon färg eller bild kan trigga smärtsamma 

minnen. Wretling (2006) anser att det är av stor vikt att ha fler repetitiva inslag än 

vanligt då minneskapaciteten hos elever med PTSD är låg. Om en elev blir nervös i en 

normalstor klass kan eleven få särskilt stöd i en liten grupp eller enskild undervisning 

med en speciallärare. Genom att ofta diskutera i olika konstellationer får eleverna en 

känsla av delaktighet, även om den enskilde individen inte talar alla gånger. Känslan av 

att ha en tillhörighet och vara en bland andra, vara inkluderad, ger trygghet och är viktig 

för att må bra. Många taltillfällen ökar också möjligheten till en god språkinlärning, som 

är målet med undervisningen på sfi. Lärarna i denna studie bjöd även på sin 

personlighet och gjorde lite lekfulla fysiska övningar med sina elever, för att eleverna 

ska känna sig lugna och trygga i klassrummet. Asher (2009) anser också att övningar 

där man använder sig av kroppen gör att eleverna blir lugna. 

Det var tydligt att lärarna anpassade sin undervisning men att de var osäkra på om det 

gav resultat. Målet för eleverna i denna studie är att utveckla sig i det svenska språket. 

Speciallärare ska arbeta språkutvecklande, de arbetar med läs-, skriv-, hörförståelse- och 

kommunikationsförmågorna. Tidigare studier har visat vilka arbetsmetoder som är bäst 

lämpade för språkutveckling. Den tidigare nämnda A-miljön är gynnsam (Skolverket, 

1998). Läsande, skrivande, samtal och lyssnande vävs samman, eleverna reflekterar 

över sitt lärande och grupparbeten används ofta. Trots att det finns studier som visar att 

det är dessa typer av undervisning som gynnar eleverna bäst sker det endast i cirka 10 % 



32 

av klasserna. Vad beror detta på? I framtiden bör mer vikt vid lärarutbildningarna läggas 

på genomgångar av olika metoder i klassrummet och mer specifikt förklara vilka 

metoder som är mest lämpade vid språkutveckling. Specialläraren kan föra diskussioner 

om olika metoder med sina arbetskamrater vid exempelvis kollegialt lärande. 

Lärarna blandade sina inlärningstekniker då det är ett sätt att hålla kvar koncentrationen 

och för elever med PTSD underlättas inlärningen också av kortare arbetspass (Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk, 2012). Lärarna tror att detta minskar elevernas 

stress. Nilholm (2012) anser att eleven får motivation till att engagera sig i 

undervisningen då läraren väljer arbetsområden som eleven uppfattar som viktiga. 

Specialläraren kan förmedla material som lämpar sig för att eleverna ska kunna 

koncentrera sig längre stunder. Interaktiva program som fungerar på dator, ipad och 

mobil är nivåindelade och uppskattade av eleverna. Har eleverna något av detta kan de 

även öva hemma. Eftersom Sverige tagit emot så många flyktingar kommer det fram ett 

stort urval av litteratur, interaktiva program, spel och andra övningar. Specialläraren kan 

vara den som håller sig uppdaterad på nytt material. 

Lärarna försöker skapa en trygg miljö med trauma-anpassad pedagogik. Vid 

intervjuerna framkom det att en del lärare gått en kort kurs med Röda Korset om PTSD 

men inte alla. Kollegialt lärande (Nordström, 2017) är ett enkelt sätt att snabbt sprida 

kunskap som finns på plats, ge inspiration och utbyta nyttiga erfarenheter mellan lärare. 

Lärare med längre erfarenhet skulle vara en tillgång då de kan delge tidigare händelser 

och hur de gått tillväga för att möta elevernas behov. Det skulle stärka lärare i deras 

förmåga till att bygga undervisningen utifrån elevernas kunskaper och erfarenheter. Det 

skulle även ge lärarna större förståelse för eleverna, ge lärarna fler strategier, metoder 

och ett större urval av material att arbeta med. Det skulle kunna utmynna i en utveckling 

av hela skolan. 

 

Det är tydligt att utbildning som gör att lärarna känner igen olika sjukdomar, 

exempelvis PTSD, skulle hjälpa lärarna att hitta elever i behov av stöd och hjälpmedel 

och få dem att inse vilka insatser som bäst skulle passa eleverna. Utbildning skulle även 

hjälpa lärarna att förstå elevernas beteenden i klassrummet (Alisics, 2012). 
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Det är inte svårt att märka när eleverna på sfi har en långsam språkinlärning. 

Svårigheten är att förstå varför progressionen är långsam och vad läraren kan göra för 

att elevernas studier ska fungera tillfredsställande. De bör snabbt få någon form av stöd 

i skolan. Speciallärare kan planera för att så tidigt som möjligt identifiera de elever som 

är i behov av stödåtgärder. När en elev börjar på sfi kartläggs de omedelbart. Det sker 

för att placera eleverna på rätt nivå i sin språkutbildning. Specialläraren på sfi bör ha 

kontroll över de elever som har minst skolerfarenhet och de elever som är i svårigheter 

av olika slag, exempelvis PTSD. Kataoka et al. (2012) anser att tidiga skolinterventioner 

ökar elevernas akademiska prestationer.  

Trots att lärarna anpassar sin undervisning är det ändå tydligt att de ibland känner sig 

osäkra på om de gör rätt. Lärarna vet inte om en elev har en diagnos eller om eleven inte 

vill säga att hen har en diagnos. Det tyder på att lärarna behöver träning i att lära sig 

diskutera dessa frågor med sina vuxna elever med flyktingbakgrund (O’Shea, Hodes, 

Down, & Bramley, 2000). Lärarna behöver också få lära sig när de ska skicka elever till 

professionell hjälp.  

Sfi-lärare har elever som nyss anlänt till Sverige och varken förstår skriven eller talad 

svenska. Till skillnad mot ämneslärare som möter elever med grundkunskaper i det nya 

språket kan sfi-lärare inte kommunicera tillfredsställande med sina elever. Det betyder 

att lärarna inte kan tala med sin elev om PTSD då de inte kan tala elevens modersmål. 

När man ska prata om sjukdomar är det viktigt att kunna kommunicera väl, så varför 

talade inte lärarna mer om att använda sig av språkstödjarna? Det kan spekuleras om 

orsaken men två skäl kan vara att språkstödjarna är nyanställda eller att eleverna kanske 

inte vill berätta för språkstödjarna om sina problem. Lärarna skulle också gynnas av 

utbildning i hur de kan använda språkstödjarna på bästa sätt. När lärarna upplever att de 

kan stötta elever som har PTSD och använda språkstödjarna effektivt är det troligt att 

kvalitén på språkinlärningen ökar samt att antalet elever som lär sig mer svenska blir 

effektivare. 

5.1  Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vad lärare och speciallärare har för kunskaper om 

PTSD och hur PTSD påverkar elevernas inlärningsförmåga. Studien undersöker också 
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hur pedagoger anpassar sin undervisning för elever som de tror har PTSD. Den valda 

metoden är halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer med två fokusgrupper. 

Intervjumetoden med fokusgrupper valdes då gruppintervjuer ska vara 

diskussionsbaserade. I diskussionerna förväntas informanternas erfarenheter och åsikter 

om frågeställningarna komma fram. Forskaren kan också ställa kompletterande frågor 

under diskussionerna. Det finns dock många risker med fokusgrupper. Informanterna 

kan påverkas av varandras svar. Någon informant kan dominera diskussionen så därför 

bör talutrymmet mellan informanterna fördelas (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

Kvale och Brinkman (2009), menar att forskaren på olika sätt kan påverka 

informanterna, exempelvis genom kroppsspråket eller genom sättet att ställa frågor. Det 

är forskaren som tolkar informanternas svar och väljer vad som kommenteras. Om 

någon annan skulle göra urvalet kanske andra urval och tolkningar hade gjorts. 

Informanterna kan ha uttryckt sig som de tror anses korrekt istället för att uttrycka sina 

verkliga åsikter (Kvale och Brinkman, 2009). 

 

Informanterna fick inte vetskap om vad de skulle diskutera i förväg för att deras svar 

skulle vara trovärdiga. Detta ökar reliabiliteten på studien. Reliabiliteten ökar då alla 

informanter arbetat med den tilltänkta undersökningsgruppen i fem år eller mer.  

 

Fokusgrupperna bestod endast av tio pedagoger så resultaten kan inte generaliseras 

(Stukát, 2009). Syftet med att använda den kvalitativa forskningsmetoden med 

fokusgrupper är heller inte att generalisera utan att beskriva och tolka svar från 

gruppdiskussionerna. 

5.2 Studiens relevans för speciallärarens yrkesroll 

Lärarna lägger mycket kraft på att anpassa sin miljö efter elevernas behov, men de har 

få bevis på att deras ansträngningar är effektiva. Rektorer eller skolledare kan ge 

uppdrag till lärare och/eller speciallärare att kartlägga elevernas resurser och behov i 

undervisningen. De kan exempelvis utgå från test, observationer i klassrummet eller 

intervjua eleverna. Läraren ska sedan ges de resurser som behövs för att genomföra de 

behov eleverna har. Specialläraren och läraren kan diskutera vad som kan förändras och 

diskutera eventuella nya metoder. 
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På organisationsnivå kan specialläraren utarbeta en plan så skolan tidigt 

uppmärksammar elever i behov av stöd. Genom att kartlägga elever får lärare kontroll 

över de svårigheter eleverna befinner sig i och kan därefter vidta lämpliga åtgärder. På 

sfi kartläggs eleverna vid kursstarten. De placeras därefter i en grupp som passar dem. 

Man väger ihop flera faktorer som exempelvis antal skolår och nivån på deras 

språkkunskaper i svenska.  

 

På gruppnivå är målet att pedagogen tillrättalägger undervisningens innehåll och sina 

metoder så att alla elever kan delta och få utbyte av verksamheten (Persson & Persson, 

2013). Specialläraren kan vara en länk mellan lärare och de yrkesgrupper, exempelvis 

studievägledare, som finns i omgivningen.  

 

Fortsättningsvis ska åtgärdsprogram skrivas för att tydliggöra vilka behov eleven är i 

och för att visa vilka anpassningar av undervisningen som läraren eller specialläraren 

ska göra. Det är rektorn som har ansvar för att kartläggningar och bedömningar av 

kartläggningarna utförs samt för att åtgärdsprogram skrivs på ett korrekt sätt 

(Skolverket 1020:800). Om rektorn har stor arbetsbelastning kan specialläraren ta detta 

ansvar. Det bör också bestämmas vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs. En 

uppföljning på om åtgärderna ger de önskvärda resultaten ska också göras. Genom att 

bestämma en tid för kontroll ökar chansen att åtgärderna genomförs samtidigt som man 

kan justera åtgärderna om de inte har önskad effekt. Om inte någon specifik person tar 

ansvar för att åtgärdsprogrammet följs upp och utvärderas är det risk att dokumentet 

endast blir en skrivbordsprodukt. Även detta kan specialläraren ta ansvar över.  

 

En av speciallärarens största insatser på individnivå kanske främst är med de elever som 

inte har lärt sig att läsa och skriva på sitt modersmål och samtidigt har PTSD. De ska 

lära sig bokstavsljuden och att ljuda ihop dessa till ord. Eleverna ska också lära sig att 

skriva och tala korrekt svenska. Dessa elever har mer att lära sig än de övriga eleverna. 

När de ska lära sig att tala svenska kan de inte läsa vad de ska lära sig utan måste 

memorera allt utantill. Detta är svårt om de har PTSD. Förutom att de inte kan läsa och 

skriva har de kanske inte heller lärt sig att tolka bilder. När du inte kan läsa är det av 

stor betydelse att kunna tolka vad du ser på en bild. Bilder som är avsedda för denna 
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elevgrupp är därför avskalade och mycket tydliga så att de ska misstolkas så lite som 

möjligt. Specialläraren kan bidra genom att anpassa metoderna inom läs-, skriv-, 

hörförståelse- och kommunikationsövningarna och föreslå lämpligt arbetsmaterial. 

5.3 Forskning i framtiden 

I framtiden vore det intressant att undersöka språkstödjarnas betydelse för vuxna 

flyktingars språkinlärning i klassrummen. Det anses att språkstödjare kan användas som 

kulturella bryggor. De kan hjälpa lärare att förstå kulturella frågor som kan påverka 

elevernas inlärning och på så sätt förbättra klassrumsklimatet och elevernas inlärning. 

Om svåra situationer uppstår i klassrummet kan språkstödjare tala med eleven på 

elevens språk, samla information om elevens dåliga erfarenheter, och snabbare hjälpa 

eleven att bli lugn igen. Framtida forskning kan undersöka språkstödjarnas olika 

funktioner och beskriva hur de bäst kan användas. När forskningen har undersökt 

språkstödjarnas olika arbetsområden kan de bidra så effektivt som möjligt till förmån 

för elevernas lärande. 

 

En annan forskning skulle kunna undersöka hur varierande former av support till lärarna 

skulle öka lärarnas kunskaper om hur de kan stödja eleverna. Om språklärarna erbjöds 

regelbundna möjligheter att diskutera sina erfarenheter med exempelvis 

sjukvårdspersonal skulle det stärka deras förståelse om PTSD. Slutligen har denna 

undersökning främst fokuserat på lärarnas perspektiv. Den kan kompetteras med 

synpunkter från vuxna SFI-elever med flyktingbakgrund. Deras perspektiv skulle bidra 

med insikter om hur elever och kommuner kan utveckla strategier för att klara av de 

utmaningar som trauma eller PTSD medför. 
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Bilaga A 

 

Tema PTSD 

1. Hur visar sig PTSD i skolan? 

2. Vilka faktorer är viktiga för att undervisningen ska fungera bra? 

3. Hur anser ni att en lärare ska förhålla sig till elever med PTSD? 

4. Hur kan man utforma skolsituationen så att den blir lämplig för elever med 

PTSD?  

5. Hur anser ni att man bör man arbeta i klassrummet med elever som har PTSD? 

6. Hur skulle man kunna få tidig vetskap om elever har PTSD? 

7. Utvärderingar, vad kan man tänka på? 

8. Hur kan man underlätta provsituationen för elever med PTSD? 

9. Vad kan man göra för att få elever med PTSD lugna/koncentrerade eller behålla 

lugnet? 

10. Hur skulle ni vilja att ett klassrum såg ut för att passa elever med PTSD? 

11. Vilken kompetens skulle vara önskvärd hos lärare som har elever med PTSD? 

12. Reminiscensarbete. Om en elev har PTSD, vad skulle ni vilja att eleven fick 

arbeta med för att må bättre? 

 

Tema speciallärare 

13. Hur skulle en speciallärare kunna vara till hjälp eller stöd för elever med PTSD? 

14. Hur tycker ni att kontakten mellan speciallärare och elev ska vara? 

15. Använder specialläraren en viss/vissa metoder för att träna läsa/skriva/höra/tala? 

16. Hur skulle en speciallärare träna läsning? 

17. Hur skulle en speciallärare träna skrivning? 

18. Hur skulle en speciallärare träna uttal? 

19. Hur skulle en speciallärare träna kommunikationsförmågan? 

20. Hur skulle en speciallärare träna hörförståelse? 

21. Finns det tillgång till modersmålslärare på skolan? Om ja, hur används de?  

22. Anser ni att det finns behov av modersmålslärare? 

23. Vilka olika resurser finns det på SFI? 

 


