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Sammanfattning  

Studiens inledning ger en övergripande bild av hur psykisk ohälsa har blivit ett allt vanligare 

tillstånd bland barn och unga. Därtill är barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) en särskilt utsatt grupp med högre förekomst av psykisk ohälsa. 

Eftersom barn och unga till stor del vistas i skolan är det av vikt att skolan är utformad med 

möjligheter till att främja barn och ungas hälsa. Syftet var därför att: undersöka gymnasielärares 

beskrivningar av möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö i relation till psykisk hälsa för 

gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att kunna besvara studiens 

syfte valdes en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna bestod av 

gymnasielärare i åldrarna 28–62 undervisande på yrkespraktiska gymnasium i Kristianstad. 

Kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av materialet. Det övergripande resultatet 

visade att Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö framförallt var beroende av en 

individanpassad lärandemiljö samt en förtroendefull relation mellan lärare och elever. 

Resultatet bekräftade bilden av en ökande problematik gällande psykisk ohälsa bland unga med 

försämrade prestationer, resultat och frånvaro som följd. Resultatet belyser på så vis samspelet 

mellan lärande och hälsa. Konklusionen som drogs utifrån studiens resultat var att: Möjligheter 

till en hälsofrämjande lärandemiljö innefattade en förtroendefull relation mellan lärare och 

elever. Lärarens förhållningssätt gentemot eleverna bör vara präglat av inkludering, bekräftelse 

och lyhördhet. För att lärandemiljön enklare ska kunna bistå med dessa främjande faktorer 

behövs klasser med färre elever, mer stödresurser för elever med NPF samt en utökad kunskap 

för gymnasielärare kring NPF med fokus på praktiska redskap att tillämpa. 
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Abstract 

The introduction of the study gives an overall review of how mental ill health has become an 

increasingly common condition among children and young people. In addition, children and 

adolescents with neuropsychiatric disabilities (NPF) are a particularly vulnerable group with a 

higher incidence of mental ill health. Because children and young people spend a large amount 

of their time at school, it is important that the school is designed with opportunities to promote 

children and young people's health. The aim was therefore to: examine high school teachers' 

descriptions of opportunities for a health-promoting learning environment in relation to mental 

health for high school students with neuropsychiatric disabilities. In order to answer the 

purpose of the study, a qualitative method was chosen in the form of focus group interviews. 

The focus groups consisted of high school teachers aged 28-62 teaching at vocational high 

schools in Kristianstad. Qualitative content analysis was used when analyzing the material. The 

overall results showed that opportunities for a health-promoting learning environment were 

primarily dependent on an individual-oriented learning environment and a relationship built on 

trust between teachers and students. The result confirmed the image of an increasing problem 

of mental ill health among young people, with lacking performances and absence from school 

as a consequence. Thus, the result illustrates the interaction between learning and health. The 

conclusion drawn from the study result was that: Possibilities for a health-promoting learning 

environment included a relationship built on trust between teachers and students. Teachers’ 

approach towards students should be characterized by inclusion, confirmation and sensitivity. 

In order for the learning environment to easier assist with these promotional factors, classes 

with fewer students, more support resources for students with NPF, and increased knowledge 

for high school teachers regarding the NPF-diagnoses are needed, focusing on practical tools to 

apply. 
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1. Förord 

Som blivande folkhälsopedagoger har vi fått en större förståelse för hälsans betydelse. 

Vårt redan befintliga intresse för områden inom humaniora som psykologi, sociologi, 

filosofi och pedagogik har fördjupats. Förvärvade kunskaper inom pedagogik har gjort 

oss mer medvetna om sambandet mellan lärande och hälsa. Därför ville vi att det 

folkhälsovetenskapliga perspektivet skulle sammanfogas med lärande och pedagogik 

även i vår uppsats. Lärande och utveckling kan, precis som hälsa, ses som en resurs för 

individen. Valet att genomföra en studie som riktar fokus på att utveckla en 

hälsofrämjande lärandemiljö för barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar var därför viktigt för oss. Detta eftersom barn och unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper större risk att inte utveckla tillräckliga 

resurser kopplade till lärande, utveckling och hälsa.  

 

Det har varit en stor fördel att skriva i par. Tillsammans har vi reflekterat, diskuterat och 

på det viset utvecklat vår kunskap genom att samtala med varandra. Vi har skrivit hela 

arbetet tillsammans. Vissa delar i litteraturgenomgången har vi delat upp mellan 

varandra. Sara har ansvarat för delarna avseende skola och hälsa. Beatrice har i sin tur 

ansvarat för delarna kring psykisk hälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Därefter har delarna behandlats av båda för en bättre samstämmighet i texten.   

 

Först och främst vill vi börja med att tacka alla informanter för ert deltagande och visat 

intresse. Ert deltagande bidrog till värdefull kunskap som möjliggjorde genomförandet 

av denna studie, så stort tack till er! Vi vill även tacka vår gatekeeper som förenklade 

rekryteringen av deltagare avsevärt. Utan dig hade rekryteringen blivit hopplöst mycket 

svårare. Vi vill också tacka vår handledare Johanna Sjöbeck. Du har gjort ett fantastiskt 

jobb som handledare och kommit med värdefulla tips och idéer. Avslutningsvis vill vi 

också skänka ett extra stort tack till våra respektive Fredrik och Louise. Tack för att ni 

tagit er tid till att läsa vårt arbete upprepade gånger och att ni stått ut med att vi pluggat i 

evinnerlighet. Ert stöd betyder otroligt mycket för oss! 

 

Älskade mamma, 

Jag önskar att du hade fått läsa mitt och Beas arbete och att du hade fått vara med när 

jag tar examen. Men jag vet att du är stolt över mig. Jag bär dig med mig i allt jag gör. 

/Sara 
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2. Inledning 
Sveriges övergripande nationella folkhälsomål är: ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Folkhälsomyndigheten 2017). Det nuvarande svenska hälsotillståndet kan i många 

avseenden sägas ligga i topp, jämfört med andra länder i världen då folkhälsan under 

lång tid haft en generellt positiv utveckling (Ahrén & Lager 2012). Trots att Sverige 

upplevt en i allmänhet god folkhälsoutveckling är förutsättningarna för en god hälsa inte 

jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället (Folkhälsomyndigheten 2016). En 

indikator på skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper är exempelvis den 

psykiska ohälsan som enligt Ahrén och Lager (2012) har ökat de senaste decennierna 

framförallt bland ungdomar. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) är dessutom en särskilt utsatt grupp eftersom en funktionsnedsättning i sig kan ha 

en negativ inverkan på den psykiska hälsan (Stockholm läns landsting 2016). 

I folkhälsorapporten: Barn och unga i Skåne 2016 uppgav var tredje elev (12–18 år) att 

de hade en funktionsnedsättning och “bland dessa anser fyra av tio pojkar och hälften av 

flickorna att detta påverkar deras skolgång” (Fridh, Grahn, Lindström & Modén 2016, s. 

2). Att leva med funktionsnedsättningar som NPF kan också medföra förhöjda risker till 

psykisk ohälsa och dysfunktionella beteenden (Martinelle 2011). Den förhöjda risken 

och utsattheten gällande psykisk ohälsa för ungdomar med funktionsnedsättningar som 

NPF överensstämmer också med vad eleverna i Folkhälsorapporten: Barn och unga i 

Skåne 2016 uppgav. Elever med funktionsnedsättning uppgav att de oftare utsätts för 

mobbning och trakasserier än elever utan någon funktionsnedsättning (Fridh, Grahn, 

Lindström & Modén 2016). Vidare beskriver också Eisenhower, Baker och Blacher 

(2005) att risken för att utveckla någon form av beteendeproblematik eller 

diagnostiserad psykisk ohälsa, är större för barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar jämfört med barn och unga utan någon funktionsnedsättning. 

Sömnsvårigheter, värk, nedstämdhet, depression eller ångest är vanliga symtom till följd 

av en NPF-diagnos (Riksförbundet Attention u.å.). Riktade insatser för att öka 

välbefinnandet hos ungdomar med NPF bör därför ses som en prioritering då det främst 

är i hemmet och i skolan som ungdomar tillbringar sin vardag (Martinelle 2011; 

Folkhälsomyndigheten 2013). En studie som syftar till att belysa möjligheter till 

hälsofrämjande faktorer i lärandemiljön för elever med NPF är därför relevant att 

genomföra. 

3. Litteraturgenomgång 

3.1. Folkhälsa 

Folkhälsa är ”ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå 

som fördelning av hälsan” (Janlert 2000, s. 97). En god folkhälsa innefattar således en 

så jämlik och jämnt fördelad hälsa som möjligt (Ibid 2000). Begreppet folkhälsa har 

använts i Sverige sedan början på 1900-talet fast då med andra konnotationer än idag. 

Begrepp som hygien och renlighet var förenade med hälsa och det hälsoarbete som 

pågick bedrevs oftast utan teoretisk grund (Ejlertsson & Andersson 2009; Ejlertsson 

2009). Numera bedrivs arbete som syftar till att föra folkhälsan i en positiv riktning, 

dels via ett fält med teoretiska kunskaper, folkhälsovetenskap samt via ett praktiskt fält, 
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folkhälsoarbete (Ejlertsson & Andersson 2009). Folkhälsoarbetet kan i sin tur delas upp 

i promotiva och preventiva insatser, för att både kunna främja hälsa samt förebygga 

sjukdom (Bauer, Davies & Pelikan 2006). Hälsopromotion utgår från hälsofaktorer och 

kan beskrivas som en möjliggörande process för ökad kontroll över faktorer som 

påverkar hälsan (WHO 1986). Syftet med hälsopromotion är att “skapa de stödjande 

miljöer där hälsan kan bevaras och utvecklas” (Hansson 2004, s. 77). I motsats till 

hälsopromotion utgår prevention från en patogen inriktning vilket betyder att fokus 

ligger på att förebygga sjukdom och riskfaktorer. Ett sjukdomsförebyggande arbete 

omfattar dock inte enbart åtgärder för att förebygga sjukdomar, utan innebär också att 

stoppa sjukdomars framsteg samt att minska de konsekvenser som uppstår när de väl 

etablerats (Ejlertsson & Andersson 2009). 

3.2. Hälsa 

Hälsa är ett komplext begrepp. Med komplexiteten följer varierande infallsvinklar och 

perspektiv som gör att hälsa kan definieras på olika sätt beroende på sammanhang 

(Strandmark 2007). Hälsa kan dels förstås som ett mätbart, fysiologiskt tillstånd där 

enbart frånvaro eller närvaro av sjukdom avgör individens hälsostatus, det vill säga ur 

ett biomedicinskt perspektiv (Balog 2005; Andersson 2016). Historiskt har det 

biomedicinska perspektivet haft ett stort inflytande på den folkhälsovetenskapliga 

diskursen (Andersson 2016). Hälsa kan också förstås som individens subjektiva 

upplevelse. Med ett sådant perspektiv är det istället individens välbefinnande som står i 

fokus (Steptoe, Deaton & Stone 2015). Dessa två perspektiv kan då de integreras bidra 

till en mer holistisk hälsosyn. Således kan en person med sjukdom ändå må bra och 

uppleva hälsa på samma sätt som en person utan sjukdom kan må dåligt och uppleva 

ohälsa (Eriksson 2015). Världshälsoorganisationens mycket välanvända definition av 

hälsa var när den offentliggjordes 1948 revolutionerande just eftersom den inte enbart 

tog avstamp i det biomedicinska perspektivet, utan hade även integrerat betydelsen av 

individens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Ejlertsson & Andersson 2009): 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity (WHO 2014, s.1).  

Även om detta integrerade, holistiska hälsoperspektiv tar hänsyn till mer än bara 

närvaro eller frånvaro av sjukdom ger det enligt Antonovsky (1979) inte en komplett 

bild av vad hälsa är. Formuleringar likt denna tenderar att framställa hälsa som ett 

dikotomt fenomen. Hälsa bör istället ses som något föränderligt, något som pågår i ett 

kontinuum. 

Den hälsoorienterade ståndpunkten bygger, i lika hög grad som den 

traditionella medicinska sjukdomsorienterade ståndpunkten, på 

föreställningen om en grundläggande dikotomi mellan sjuka och friska 

människor [...] en dikotomi är ett mindre användbart sätt att se på saken än 

att se dimensionen hälsa-ohälsa som ett kontinuum. Vi kommer alla att dö. 

Och vi är alla, så länge det finns det minsta liv i oss, i någon bemärkelse 

friska. Vad den salutogenetiska infallsvinkeln betyder är att vi undersöker 

var varje person vid en viss tidpunkt, befinner sig på detta kontinuum 

(Antonovsky 2005, s. 28).  
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Bringsén (2010) tar framförallt hänsyn till hur hälsa kan upplevas som en positiv resurs 

för individen. Individens upplevelse av hälsa kan förstås som en subjektiv känsla där 

fysiska, psykiska och sociala aspekter i individens liv spelar in. 

3.3. Psykisk hälsa 

Liksom hälsa är psykisk hälsa ett komplext begrepp. Förutsättningar för att upprätthålla 

en god psykisk hälsa handlar dels om att människor ska kunna vara delaktiga i 

samhället och uppleva sin tillvaro som meningsfull. Det handlar också om att kunna 

använda sina resurser för att hantera motgångar, som vardagsstress eller känslomässiga 

upp- och nedgångar (Stockholm läns landsting 2016; Folkhälsomyndigheten 2016 a). 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har en stor betydelse för den psykiska 

hälsan under livets gång (Folkhälsomyndigheten 2016 a). Barn och ungas 

uppväxtvillkor utgör därför ett eget målområde för folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut 

2011). I Sverige skattar de allra flesta barn sin hälsa som god. Trots detta uppger allt 

fler återkommande psykiska och psykosomatiska besvär så som oro, nedstämdhet och 

huvudvärk (Folkhälsomyndigheten 2016 b). Enligt Sveriges Statistiska Centralbyrå 

(2017) har andelen ungdomar med psykiska besvär ökat kraftigt under de senaste 30 

åren i jämförelse med andra nordiska länder. Trenden kring psykisk ohälsa bland unga 

är inte ett isolerat hälsoproblem för Sverige utan ett växande globalt problem (Wiklund 

2010; Bor, Dean, Najman & Hayatbakhsh 2014). Regeringens oro för utvecklingen av 

barn och ungas psykiska hälsa har lett fram till att de är en prioriterad grupp i det 

pågående folkhälsoarbetet (Folkhälsomyndigheten 2014). För att det ska vara möjligt att 

uppnå det övergripande nationella målet för folkhälsa krävs enligt Arnhof (2008) 

hälsoförbättringar hos de grupper som är mest utsatta för ohälsa och dit hör bland annat 

personer med funktionsnedsättningar. 

3.4. Psykisk ohälsa bland barn och unga med NPF 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2013 se Chan, Emery & Ip 2016) lever cirka 

15% utav världens befolkning med någon form av funktionsnedsättning och i detta antal 

beräknas cirka fem procent vara barn och unga. Med funktionsnedsättning menas ”att 

den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan är nedsatt”, vilket kan 

uppstå till följd av sjukdom eller på grund av en medfödd eller förvärvad skada (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i sin tur är ett 

samlingsbegrepp för ett antal specifika diagnoser. Diagnoserna inom NPF medför en 

annorlunda kognitionsprocess. Det innebär att individer med dessa diagnoser tänker och 

uppfattar information på ett annat sätt samt upplever och bearbetar sinnesintryck 

annorlunda än individer utan NPF (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017). 

Diagnoserna som ingår i NPF har vissa gemensamma beröringspunkter men 

individuella egenskaper hos personer med NPF bidrar också till att symtomen kan 

variera från individ till individ (Martinelle 2011). Individer med dessa diagnoser kan 

exempelvis ha problematik med uppmärksamhet, struktur, koncentration samt sociala 

situationer. NPF är således en funktionsnedsättning som kan skapa svårigheter för 

individen till följd av hur hjärnan arbetar och fungerar (Riksförbundet Attention u.å.). 

Nedan följer en beskrivning av de diagnoser som ingår i NPF.  

ADHD är en funktionsnedsättning som medför uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter. Personer med ADHD kan också vara överaktiva, aggressiva 
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samt ha svårt för att kontrollera impulser (Stockholm läns landsting 2017). Autism och 

Aspergers syndrom i sin tur är diagnoser som ingår i autismspektrumet och 

kännetecknas av allvarliga och genomgripande begränsningar inom utvecklingsområden 

som ”ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende- och 

föreställningsförmåga” (Autism & Asperger förbundet 2009). Tourettes syndrom är en 

annan diagnos tillhörande NPF som visar sig genom “upprepade reflexliknande rörelser 

och läten som kallas tics” (Riksförbundet Attention u.å.). Enligt Riksförbundet 

Attention (u.å.) är det vanligt för individer med NPF att ha mer än en diagnos, det vill 

säga en komorbiditet eller samsjuklighet. Risken att utveckla andra typer av psykiska 

störningar som exempelvis bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression är högre 

för personer med NPF (Riksförbundet Attention u.å.). Martinelle (2001) menar att NPF 

har blivit ett alltmer relativt tillstånd bland barn och unga i Sverige. Tidiga insatser för 

att främja hälsa samt förebygga ohälsa för barn och unga med funktionsnedsättning är 

således en viktig prioritering (Folkhälsomyndigheten 2013). Detta ligger även i linje 

med Socialstyrelsens (2010) riktlinjer “barn och unga med psykisk ohälsa behöver så 

tidigt som möjligt få rätt hjälp och stöd” (ibid 2010, s.3). Då det främst är i hemmet och 

i skolan som barn och ungdomar tillbringar sin vardag är det centralt att insatser och 

stöd är rätt utformade i dessa miljöer (Martinelle 2011; Folkhälsomyndigheten 2013) 

3.5. Skolan som hälsofrämjande arena: en byggsten i 

den svenska folkhälsoutvecklingen 

Skolan som arena för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har 

genomgått en lång utvecklingsperiod. Bengtsson-Levin (2005) pekar ut införandet av 

den allmänna folkskolan 1842 som startskott för den utvecklingen. Med införandet av 

allmän folkskola fick dåtidens barn och unga uppleva en förändring gällande utökade 

möjligheter till utbildning på grundläggande nivå. Det innebar också att de fick tillgång 

till en helt annan typ av lärandemiljö utanför hemmet. Denna förändring har sedan haft 

stor inverkan på folkhälsans utveckling över tid. 

Det viktiga med folkskolans införande var från hälsosynpunkt att man 

kunde få en samlad bild av skolbarnens hälsa, meddela eleverna 

hälsoundervisning, bedriva praktiskt folkhälsoarbete och förebygga smitta 

(Bengtsson-Levin 2005, s. 114.)   

Numera anses skolan vara en central arena för hälsofrämjande och förebyggande 

åtgärder riktade mot barn och unga som målgrupp (Folkhälsomyndigheten 2013). Idag 

finns det även goda kunskaper om sambandet mellan lärande och hälsa. Sambandet 

innebär ett nästintill symbiotiskt förhållande eftersom elevernas hälsa påverkar deras 

lärande och elevernas lärande påverkar i sin tur deras hälsoutveckling (Socialstyrelsen 

2016). Huruvida elever trivs i skolan eller inte har stor betydelse för både deras 

nuvarande men också kommande hälsa, då kompetenser från skolan har en avgörande 

roll för framtiden på arbetsmarknaden (Statens Folkhälsoinstitut 2011). Det viktiga 

förhållandet mellan hälsa och lärande har lett fram till Skollagens (SFS 2010:800) 

särskilda bestämmelser kring elevhälsa: 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal 
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med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses (2 kap. 25 § 2010:800). 

3.6. Resurser och särskilt stöd i skolan 

Med rätt förutsättningar kan skolan fungera som en hälsofrämjande arena. Det är dock 

viktigt att poängtera att skolan också kan utgöra en riskfaktor för ohälsa exempelvis 

gällande otillräckliga stödinsatser eller när konflikter uppstår (Runström-Nilsson 2015). 

En god lärandemiljö är något som alla elever gynnas av, men för barn i stort behov av 

extra resurser eller stöd kan en god lärandemiljö vara särskilt betydelsefull. Skolans 

attityder, förhållningssätt och bemötande har en mycket stor påverkan på hur hälsa 

förhåller sig hos elever som är i behov av särskilt stöd (SOU 2010:95). Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera goda 

levnadsvillkor för individer med omfattande eller varaktiga funktionsnedsättningar. Hit 

kan bland annat individer med vissa NPF-diagnoser räknas in. I dessa fall rör det sig 

främst om autism eller autismliknande tillstånd där diagnosen medför stora 

komplikationer. Ett exempel på stöd som omfattas av lagen är kvalificerat expertstöd. 

Kvalificerat expertstöd kan ges “av personal som förutom sin yrkeskunskap har särskild 

kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av 

kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist” 

(SFS 1993:387). 

3.7. Lärandemiljö som främjande faktor för 

skolelevers hälsa 

För att kunna definiera en god lärandemiljö behövs det först en uppfattning om vad 

enbart begreppet lärande innebär. Lärande är ett begrepp som definieras på olika sätt 

beroende på sammanhang. Här definieras lärande som: “varje process som hos levande 

organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, 

biologisk mognad eller åldrande” (Illeris 2015, s. 18). Mer ingående kan denna 

definition av lärande beskrivas som en ständigt pågående process som sker, både 

medvetet och omedvetet, såväl i kravlösa vardagssammanhang som i mer avancerade 

uttalade lärsituationer till exempel i ett klassrum. Lärande är alltså inte något som enbart 

försiggår hos varje enskild individ utan kan förstås som ett socialt samspel mellan 

individ och omgivning (Illeris 2015). Hela skolmiljön har därför betydelse för elevers 

lärande och utveckling. Lärande, hälsa och skolmiljö är på så vis starkt sammankopplat 

(Runström-Nilsson 2015). En god lärandemiljö hänger alltså samman med hur lärare 

och övrig personal i skolan bemöter dels varandra men också eleverna. Skolpersonal bör 

utgå från att alla elever besitter kunskaper samt att de elever som är i behov av särskilt 

stöd bör få det. Det är också viktigt att skolpersonal hjälper elever att ta sitt lärande till 

en ytterligare nivå (SOU 2000:19). En god lärandemiljö uppnås med detta sagt när varje 

elev känner en trygghet i att de är omtyckta och accepterade, vet vad de får göra och 

inte, vilka gränser som finns i skolan samt varför de finns. Det är också viktigt att varje 
elev känner sig hörd, möts med förståelse och tolerans samt att det finns utrymme för 

beröm och uppskattning (Åberg 2004). 
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4. Problemformulering 

Att leva med funktionsnedsättningar som NPF kan bland annat medföra förhöjda risker 

till psykisk ohälsa och dysfunktionella beteenden (Martinelle 2011). Vidare påvisar 

Shang (2011) att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, 

Autism och Aspergers syndrom) utsätts mer för diskriminering, våld, trakasserier och 

mobbning än barn och unga utan funktionsnedsättningar. Som grupp uppger de även i 

högre utsträckning symtom relaterade till psykisk ohälsa samt självskadebeteende 

(Kuusikko et, al. 2008). Risken för att utveckla social fobi och ångest är också avsevärt 

större för barn och unga med NPF än för barn utan funktionsnedsättning (Chan, et al 

2014). Att leva med en funktionsnedsättning av någon form beskrivs kunna ge 

konsekvenser för individens lärande. Att skolan erbjuder och väljer ut rätt pedagogiska 

strategier och metoder för att utforma fysisk miljö såväl som social lärandemiljö är 

således högst väsentligt för att varje elev ska kunna nå de uppsatta målen. Skolan har 

också ansvar över att uppmärksamma elevers olikheter och bör därmed agera för att ta 

fram individuella planer och lösningar så att varje enskild elev ska ges möjligheter att 

klara de moment som är uppsatta för undervisningen (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2017). Insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland barn 

och unga med funktionsnedsättning utgör därmed en högst väsentlig prioritering för ett 

arbete mot en bättre, mer jämlik folkhälsa (Ahrén & Lager 2012). En studie som syftar 

till att belysa möjligheter till hälsofrämjande faktorer i lärandemiljön för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är därför relevant att genomföra. 

5. Syfte 
Syftet är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av möjligheter till en 

hälsofrämjande lärandemiljö i relation till psykisk hälsa för gymnasieelever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

6. Metod 
Silverman (2013) menar att val av vetenskaplig metod alltid bör göras med hänsyn till 

studiens syfte. Metoder används för att kunna hitta svar på frågeställningar samt för att 

kunna säkerställa hypoteser. En studies metodval bör därför växa fram i takt med att 

syftet tar form. Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur kvalitativa metoder möjliggör 

analyser av samhälleliga fenomen. Kvalitativa metoder kan beskrivas som ett 

paraplybegrepp över “metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av 

texter som inte direkt utformats för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska 

metoder och verktyg” (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Kvalitativa metoder bygger på ett 

intresse för hur människor interagerar med varandra och på vilket sätt det sker utifrån 

olika kontexter. Det kan exempelvis handla om att undersöka gruppdynamik, regler och 

förhållningssätt inom organisationer eller om människors levnadsförhållanden i relation 

till det omgivande samhället. Kvalitativa metoder kan även användas för att undersöka 

beskrivningar av social interaktion, relationer och miljöer vilket var av intresse för 

denna studie. För “med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och sätta 

in normer och värderingar i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med kvantitativa 

metoder” (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). 
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6.1. Val av metod 

För att kunna nå studiens syfte valdes fokusgruppsintervju som metod, en vanlig metod 

inom samhälls-och vårdvetenskaplig forskning (Barbour 2007 se Dahlin-Ivanoff 2015, 

s. 81). En fokusgruppsintervju innebär att en grupp om cirka 4–8 personer (en 

målgrupp) samlas för att föra en gemensam diskussion utifrån ett visst tema eller ämne 

(Dahlin-Ivanoff 2015). Enligt Tursunovic (2002) är ett specifikt antal deltagare inte det 

väsentliga utan “fokusgrupper kan uppvisa betydande variationer avseende storlek, 

sammansättning, användningsområden och ändamål” (ibid, s. 63) Fokusgruppens 

dynamik och möjlighet att generera meningsfullt innehåll beror snarare mer på 

gruppdeltagarnas intresse, sammansättning och engagemang (Dahlin-Ivanoff 2015). 

Syftet med fokusgruppsintervjuer är att förstå kollektiva erfarenheter (Kitzinger 1994 se 

Dahlin-Ivanoff 2015, s. 8; Silverman 2013). Fokusgruppsintervjuer kan skapa en 

medvetenhet hos deltagarna, att de tankar, känslor och uppfattningar de har även delas 

av andra som verkar inom samma område eller befinner sig i en liknande situation. 

Olikheter och varierande synsätt kan också bli framträdande i dynamiska fokusgrupper 

och i bästa fall blandas åsikter i ett tillåtande klimat så att deltagarna i gruppen lär av 

varandra (Madriz 2000 se Dahlin-Ivanoff 2015, s. 83). Fokusgruppsintervjuer skiljer sig 

ifrån narrativ intervjuforskning eftersom frågorna i en fokusgrupp “bör vara fokuserade 

och tydligt formulerade för att stimulera en fördjupad diskussion” (Polkinghorne 1995 

se Dahlin-Ivanoff 2015, s. 86). Det handlar alltså inte om att ställa frågor till enskilda 

individer i fokusgruppen utan istället om att fånga det gemensamma budskapet i 

diskussionerna (Silverman 2013). Frågor som syftar till historieberättande kan hindra 

samspelet mellan deltagarna och bör därför inte ställas. Frågorna måste stimulera till 

samtal som kan pågå med så lite medverkan som möjligt från moderatorn. Därför är det 

särskilt viktigt att lägga stor omsorg vid frågornas formulering (Polkinghorne 1995 se 

Dahlin-Ivanoff 2015, s. 86). Av den anledningen formulerades nyckeldiskussionsfrågor 

utifrån teman som tydligt relaterade till syftet med studien. Lärandemiljö, hälsa, lärande 

och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar valdes ut som teman, 

nyckeldiskussionsfrågor med tillhörande följdfrågor formulerades sedan utifrån dessa. 

6.2. Urval 

Kriterierna för att medverka i studien var att deltagarna skulle arbeta som 

gymnasielärare eftersom det var deras beskrivningar som var av intresse för studien. Det 

fanns inga kriterier gällande ålder, kön, gymnasieskola eller undervisningsämne. En viss 

heterogenitet inom en för övrigt homogen grupp, som exempelvis en grupp 

gymnasielärare på en skola, beskrivs nämligen som positivt att eftersträva då skillnader 

kan medföra nya perspektiv på ett gemensamt kunskapsområde. Samtidigt är det viktigt 

att deltagarna upplever att de har något gemensamt för att meningsfulla diskussioner ska 

kunna inledas och hållas vid liv (Silverman 2013; Dahlin-Ivanoff 2015). 

6.3. Deltagare och kontext 

Totalt genomfördes två fokusgruppsintervjuer vid två olika tillfällen. Den första 

fokusgruppsintervjun hölls på en kommunal yrkesprogramsinriktad gymnasieskola i 

Kristianstad. Fokusgruppen utgjordes av fyra kvinnliga informanter i åldrarna 30–60 år. 

Den andra intervjun hölls på en privat yrkesprogramsinriktad gymnasieskola i 
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Kristianstad. Även vid denna fokusgrupp medverkade totalt fyra stycken deltagare, 

denna gången två kvinnliga respektive två manliga informanter i åldrarna 28–62. “För 

ett tillåtande gruppklimat är likhet i deltagarnas utbildning en beaktansvärd faktor” 

(Hylander 1998 se Tursunovic 2002, s.67). Samtliga deltagare arbetade som 

gymnasielärare på gymnasieskolor med yrkesprogramsinrikting. Deltagarna skiljde sig 

åt genom varierad erfarenhet, behörighetsgrad och utbildningsnivå. Att informanterna 

kände varandra sedan tidigare kan både ses som en för- respektive nackdel. Redan 

existerande grupper är fördelaktiga då de lättare kan relatera till varandras kommentarer 

och beskrivningar av ämnet vilket kan öppna upp för olika åsikter och levande 

diskussioner (Dahlin- Ivanoff 2015). Tursunovic (2002) menar att i vissa avseenden kan 

det finnas fördelar om deltagarna inte känner varandra sen innan eftersom det då inte 

finns någon fixerad gruppdynamik eller hierarkisk ordning mellan deltagarna. Hur pass 

nära relationer deltagarna hade till varandra var inget som denna studie tog i anspråk att 

undersöka. Deltagarnas bakgrundsfaktorer gällande boende, religionstillhörighet, 

inkomster och familj har inte heller undersökts. Bakgrundsfaktorer likt dessa relaterar 

till gruppens homogenitet och huruvida faktorerna påverkar resultatet beror på studiens 

frågeställningar och syfte (ibid 2002). 

6.4. Genomförande 

Genom en personlig kontakt (gatekeeper) kunde deltagare till den första 

fokusgruppsintervjun värvas. Gatekeepern arbetade själv som gymnasielärare på skolan. 

Gatekeepern tog i sin tur kontakt med rektorn för ett godkännande. Därefter frågade 

gatekeepern runt bland sina lärarkollegor för att kunna värva deltagare. 

Informationsbrev (bilaga 1) delades därefter ut till de fyra gymnasielärare som uppvisat 

ett intresse för medverkan via gatekeepern. Detta tillvägagångssätt vid rekrytering av 

deltagare brukar kallas för “snöbollsmetoden” (Tursunovic 2002). Gatekeepern som 

förvisso själv besatt alla inkluderingskriterier för att ingå som deltagare i fokusgruppen, 

deltog inte eftersom det eventuellt kunde ha påverkat intervjun och därmed resultatet 

(Bryman 2011). Nästa steg i rekryteringsprocessen bestod i att besöka flera 

gymnasieskolor i Kristianstad. Besöken varvades med kontakt via mail och telefon. 

Rektorerna uppsöktes i första hand, för godkännande till rekrytering av deltagare till en 

andra fokusgruppsintervju. Efter rektorernas godkännande delade vi ut informationsbrev 

till gymnasielärare på skolorna. Informationsbrevet innehöll presentation, en kort 

beskrivning av studiens syfte samt varför studien var viktig att genomföra. I 

informationsbrevet nämndes även att fika skulle serveras under intervjun. Att erbjuda 

fika beskrivs nämligen kunna resultera i en mer avslappnad och trevlig miljö för 

deltagare (Ahrne & Svensson, 2015). Deltagare till den andra fokusgruppen 

rekryterades genom ett besök på skolan, först ut att prata med var rektorn och därefter 

en grupp lärare. Informationsbrev delades ut och lärarna skulle återkomma med 

lämpligt datum. När återkoppling från lärarna uteblev ringdes den lärare som verkat 

mest intresserad upp. Denne rekryterade i sin tur de tre andra deltagarna till 

fokusgruppen. Snöbollsmetoden blev alltså användbar även här. 

Fokusgruppsintervjuerna hölls på den gymnasieskola där informanterna arbetade. 

Inramningen blev på de viset mer avslappnad eftersom informanterna förmodligen 

kände sig bekväma och trygga i en välbekant miljö (Ahrne & Svensson 2015). 

Intervjuerna inleddes med varje deltagare fick skriva under en samtyckesblankett 

(bilaga 2), där de gav sitt samtycke för medverkan i studien. Därefter presenterade vi 

oss kort samt höll i en redogörelse för våra roller som moderator respektive biträdande 
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moderator (observatör/antecknare) för att informera deltagarna hur intervjuprocessen 

skulle gå till. Moderatorn var också noga med att informera deltagarna om att det inte 

fanns några felaktiga svar under intervjun och att intresset låg i fokusgruppens dialog. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 3) utformad av öppna 

diskussionsfrågor och pågick i cirka 60 minuter vardera. De genomfördes med två 

veckors mellanrum. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen samt för 

att minimera risken att gå miste om väsentliga uttalanden. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) beskriver att studiens tillförlitlighet blir bättre om det inspelade materialet 

skrivs ned exakt så som det sägs. 

6.5. Metodanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig metod som möjliggör tolkning av innehåll 

i olika texter. Primärt rör det sig om att hitta och analysera likheter och variationer dels 

på en manifest men också på en latent nivå. Det manifesta textinnehållet avser det som 

uttrycks explicit, det latenta innehållet handlar om det som går att urskilja mellan 

raderna (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Denna studie har en induktiv ansats 

som metodologisk utformning. Induktion innebär att inledningsvis vara teorineutral och 

ta sig an undersökningens empiri förutsättningslöst. Lämpliga teorier och modeller 

kopplas sedan på först efter resultatet genomgått analys (Svensson 2015). Vid all analys 

av kvalitativt material är det av stor vikt att vara väl bekant med materialet samt att 

påbörja analysen så fort som möjligt (Rennstam & Wästerfors 2015). Transkribering av 

fokusgruppsintervjuerna påbörjades därför omgående efter de ägt rum. Transkriberingen 

genomfördes med hjälp av ett transkriberingsprogram som underlättade processen med 

att få ner intervjuerna i text, ord för ord. Intervjuerna lyssnades sedan igenom flera 

gånger, dels för att säkerställa att transkriberingen verkligen stämde men också för att 

bli än mer bekant med materialet. Kvalitativ innehållsanalys kommer med en specifik 

begreppsapparat (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Dessa begrepp kommer 

kortfattat avhandlas nedan. Analysenheten (de totalt två genomförda 

fokusgruppsintervjuerna) delades upp i olika färger där färgerna representerade olika 

begrepp relaterade till studiens syfte. Begreppen kom att utgöra analysenhetens 

domäner, alltså lite större delar av texten där en viss enhetlighet gick att urskilja (ibid 

2012). Arbetet med att lokalisera, skala ner och tydliggöra domänerna gjordes i 

förhållande till studiens syfte. Texten skannades sedan efter meningsenheter. Enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) utgörs en meningsenhet av meningsfullt 

innehåll som tydligt relaterar till studiens syfte. Meningsenheterna som valdes ut var 

alltså endast de som svarade mot syftet. De var även kärnfulla nog att överleva 

kondensering. Kondensering av meningsenheter innebär att meningsenheterna skalas 

ner så att endast det mest centrala innehållet återstår. Innehållet abstraherades sedan på 

en tolkande nivå i linje med meningsenhetens kontext för att slutligen bilda koder. 

Analysarbetet med koderna handlade alltså om att försöka se bakom det manifesta 

textinnehållet för att sedan komma fram till dess egentliga innebörd, utifrån 

meningsenhetens sammanhang. Det som sedan återstod var en kod som kort och koncist 

belyste meningsenhetens sammanhang och innehåll på en tolkande nivå. Koderna 

sorterades efter innehåll och bildade sedan tillsammans kategorier och subkategorier 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). 
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Tabell 1. Visar exempel på hur innehållsanalysprocessen har gått till. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Man märker på humör under 

en viss tid och i deras arbeten 

såklart. Det märks ju i deras 

resultat. 

Elevernas hälsa speglar 

deras resultat 

Psykisk hälsa och 

prestationer 

Prestation, 

resultat och 

närvaro 

Psykisk hälsa 

Vi måste hitta den här 

balansen, vi är inte deras 

kompisar, vi kan inte vara 

deras kompisar eh… men vi 

vill att dem ska komma till 

oss om det är någonting, den 

balansen är jättesvår tycker 

jag. 

Vi måste hitta balansen. Vi 

är inte deras kompisar men 

vill att eleverna ska kunna 

komma till oss. 

Personlig och privat 

relation 

Inkludering Förtroendefull 

relation 

Jag tror egentligen inte det 

behöver vara så svårt utan jag 

tror att bara man tänker på att 

bekräfta varje elev vid varje 

tillfälle, kanske bara med 

ögonkontakt… jag måste ha 

tittat alla elever i ögonen… 

bara genom att göra det så 

bekräftar och skapar jag en 

relation genom att; ”jag ser 

dig”. 

Bekräfta varje elev vid 

varje tillfälle. Kanske bara 

genom ögonkontakt för att 

bekräfta och se eleven. 

Att ”se” eleven Bekräftelse Förtroendefull 

relation 

Elever med ADHD tex, om de 

hittar något som de tycker är 

intressant och 

kommer till ro med det då  

kan jag tycka att det finns 

ett helt annat driv. 

Elever med ADHD till 

exempel kan ha ett annat 

driv. 

Fördelar med NPF Metakognition Individanpassad 

lärandemiljö 

Ja med tanke på att över 

hälften av alla våra elever har 

NPF. Så ju tidigare man sätter 

sig in i det, desto bättre. 

Sätta sig in tidigt i vilka 

förutsättningar eleven med 

NPF har 

Individanpassa 

tidigt 

Resurser Individanpassad 

lärandemiljö 

6.6. Forskningsetiska principer 

Under studiens gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskare har en skyldighet till att informera om studiens 

syfte för de som deltar i studien. Informationskravet tillgodosågs både muntligt när vi 

träffade deltagarna samt skriftligt genom att ett informationsbrev delades ut till vardera 

av studiens deltagare. Vid mötet och i informationsbrevet framgick det en kort 

presentation av studiens innebörd och syfte. Deltagarna tilldelades även information om 

villkor för ett deltagande i studien, så som att intervjuerna skulle spelas in och antecknas 



 

18 

 

samt att deltagandet var frivilligt och att varje individ hade möjligheten till att avbryta 

sin medverkan när som helst under studiens gång. Deltagarna tilldelades också 

information avseende hur materialet skulle användas och för vem det skulle finnas 

tillgängligt för (Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att en samtyckesblankett delades ut till varje 

deltagare innan intervjuerna genomfördes. I samtyckesblanketten gav deltagarna sitt 

samtycke till att dels delta i studien men också sitt samtycke till att intervjuerna 

spelades in (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren i allra största möjliga mån ska se till att alla 

deltagare ges en konfidentialitet. Detta gjordes genom att personuppgifter skyddades för 

obehöriga samt att ljudinspelningarna från intervjuerna förvarades i datorer med 

personliga inloggningar så att inga obehöriga skulle få tillgång till dessa 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Nyttjandekravet i sin tur innebär att alla deltagare ska tilldelas information avseende 

syftet med materialet och dess användning. Information om att materialet enbart 

kommer att nyttjas i samband med studien eller till vidare studier var således något som 

deltagarna tilldelades. Att studien kommer att finnas tillgänglig och öppen för 

allmänheten på Högskolan Kristianstads databas var också information som deltagarna 

tilldelades (Vetenskapsrådet 2002). 

7. Resultat 
Ett exempel som tydliggör resultatet presenteras i tabell 2 tillsammans med de 

meningsbärande enheter som ligger till grund för kategorier respektive subkategorier. 

Under processens gång kom Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö att bli ett 

övergripande tema. Att Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö kom att bli ett 

övergripande tema beror på dess tyngd i materialet och att en stor del utav samtalen och 

diskussionerna gick att härleda till dithän på ett eller annat sätt. Kategorier belyser det 

manifesta innehållet i texten medan teman synliggör det underliggande, latenta 

budskapet (Graneheim & Lundman 2004). Ett tema ska svara på frågan: ”vad handlar 

det här om?” och kan ses som den röda tråden i texten. Eftersom Möjligheter till en 

hälsofrämjande lärandemiljö tycktes binda ihop innehållet i analysenheten hade det en 

naturlig funktion som övergripande tema (Polit & Beck 2004 se Lundman & Hällgren-

Graneheim 2012, s. 191). Resultatet presenteras utifrån kategorierna psykisk hälsa, 

individanpassad lärandemiljö samt förtroendefull relation där innehållet i vardera 

kategori i sin tur förklaras mer ingående utifrån tillhörande subkategorier. Deltagarna i 

intervjuerna presenteras som informanter och citaten hänvisas till F1 eller F2 baserat på 

aktuell fokusgruppsintervju. 
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Tabell 2. Resultatöversikt med övergripande tema, kategorier och tillhörande subkategorier. 

7.1. Psykisk hälsa 

Att hälsa och lärande är två begrepp som ingår i en nära relation med varandra var något 

som framgick tydligt i samtalen med informanterna. I förhållande till lärande var det 

främst den psykiska hälsan hos eleverna som var mest betydelsefull. Vid ett försämrat 

psykiskt välmående upplevde informanterna att driv och engagemang saknades hos 

eleverna vilket påverkade deras skolprestationer, något som kommer förklaras mer 

ingående under subkategorin prestationer, resultat och närvaro. Informanterna satte 

även psykisk och fysisk hälsa i relation till varandra då de förklarade att vanor gällande 

sömn och kost också spelade roll för elevernas välmående. Elever som sov dåligt och 

hoppade över frukosten fick svårare att hänga med under lektionerna. Hälsorelaterade 

levnadsvanor som sömn och kost ansågs påverka elevernas välmående. Elevernas 

välmående ansågs i sin tur påverka deras lärande. Informanterna diskuterade hur det 

skett en avsevärd ökning gällande antalet elever som uppgav att de mådde psykiskt 

dåligt. Psykisk ohälsa bland elever upplevdes som allt mer vanligt förekommande. I 

vardera fokusgrupp fanns det en relativt nyanställd lärare. De nyanställda lärarna, i 

respektive fokusgrupp, upplevde båda att situationen gällande psykisk ohälsa bland 

eleverna var värre än de hade förväntat sig.   

 

Många av våra elever mår inte bra. Ja jag är rätt ny här och jag blev förvånad över hur 

många det är som mår såhär dåligt (F2). 

 

Det fanns också en annan bild av situationen som yttrades bland lärare med lite längre 

erfarenhet. Den allt mer vanligt förekommande psykiska ohälsan bland eleverna 

upplevdes bland dessa informanter som ett tecken i tiden. Den ökade förekomsten av 

psykisk ohälsa bland elever förklarades ligga i en mer öppen och accepterande samtid. 

Enligt informanterna var psykisk ohälsa inte längre något stigmatiserat eller skambelagt 

utan något som eleverna var bekväma att prata om.  

 

Att halva klassen säger att de är deprimerade, det hör man…  Ja det är nästan lite 

grann stjärnstatus i det… Ja! Det är nästan som att man ska må dåligt på något sätt 

(F1). 

 

Diskussionerna gav tillfälle för problematisering kring förekomsten av upplevd psykisk 

Tema: Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö 

Kategorier Subkategorier 

Psykisk hälsa Prestationer, resultat och nävaro 

Individanpassad lärandemiljö Metakognition 

Resurser 

Förtroendefull relation 

 

Bekräftelse 

Inkludering 

Lyhördhet 
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ohälsa för informanterna. Informanternas diskussioner mynnade ut i ställningstaganden 

och reflektioner kring hur pass vanligt det hade blivit att prata om och förhålla sig till 

psykisk ohälsa samt vad den ökningen kunde bero på. Sociala medier och en ständig 

jämförelse av varandra ansågs ligga bakom en del av ökningen av psykisk ohälsa bland 

eleverna. Informanterna upplevde att många elever tittade på vloggar där psykisk ohälsa 

var ett aktuellt ämne vilket även togs upp som en del i förklaringen till fenomenet 

psykisk ohälsa. De förklarade på ett halvt ironiskt sett att det numera var kö för att få 

träffa kuratorn. Att boka in en tid hos kuratorn var tidigare enligt informanterna något 

som eleverna inte gärna delade med andra. Informanterna ansåg att utvecklingen inom 

området för psykisk ohälsa (att det inte längre är förknippat med stigma i samma 

utsträckning som förr) var positiv men att det ibland fanns en överdrift gällande 

diagnostisering. Vissa informanter upplevde att elever ofta självdiagnostiserade och 

ibland överdrev sitt eget mående, samtidigt som de hade största respekt för att psykisk 

ohälsa kunde vara ytterst problematiskt. Trots det fann informanterna en tendens bland 

eleverna att förklara vanlig oro och ångest som svår psykisk ohälsa. Huruvida den 

psykiska ohälsan var mer vanligt förekommande bland elever med NPF var inget som 

framgick i samtalen med informanterna. En ökning av försämrad psykisk hälsa generellt 

samt ett ökat behov av att prata om psykisk ohälsa var det som samtalen mynnade ut i. 

7.1.1. Prestationer, resultat och närvaro 

På frågan om hur psykisk ohälsa yttrar sig bland eleverna svarade informanterna att det 

ofta yttrar sig i frånvaro både avseende fysisk frånvaro i skolan men också i att inte vara 

helt närvarande under lektioner. Elever som mådde psykiskt dåligt beskrevs som mer 

distraherade och okoncentrerade under lektionstid. Att skapa kontakt med elever med 

psykisk ohälsa ansågs inte alltid vara enkelt eftersom vissa elever valde att inte dela 

med sig av sin problematik och sitt mående.  

 

Man plockar ju upp signaler som lärare såklart… Det kan vara svårare att få kontakt… 

man kan ju märka att det är något som stör. Jag vet inte det är svårt att sätta ord på det 

(F1). 

 

Att inte vara fysiskt närvarande i skolan eller mentalt närvarande på lektionerna 

tolkades som ett uttryck för psykisk ohälsa bland informanterna. Eftersom elevernas 

psykiska hälsa beskrevs påverka deras prestationer och resultat kunde ett försämrat 

välbefinnande ha inverkan på deras skolgång.  

 

Jag tänker att det är rätt svårt att lära sig om man inte mår bra, det måste ju gå hand i 

hand (F1). 

 

Informanterna påpekade därför vikten av att ständigt vara uppmärksam på sina elevers 

mående över tid eftersom försämrade prestationer och resultat under en längre tid kunde 

vara varningssignaler för ökad psykisk ohälsa. Att vissa elever som mådde psykiskt 

dåligt inte ens kom till skolan försvårade dessutom situationen ytterligare. En god 
psykisk hälsa som främjar lärande, prestation och resultat beskrevs å andra sidan som en 

förutsättning för att klara av skolgången. Svårigheten kring hanteringen av vissa elevers 

mående vägdes upp av att hitta stöd i andra kollegor och övrig personal på skolan. 

Informanterna fann trygghet i samverkan och uppslutning bland all personal på skolan. 

Lärarna fattades ibland verktyg för hantering av psykisk ohälsa bland elever, då var det 
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enligt informanterna tryggt att veta att eleven hade tillgång till stöd från annan personal 

på skolan. Som lärare kunde de uppmärksamma elevens mående och sedan lämna över 

eleven till personal med kompletterande kompetens. 

7.2. Individanpassad lärandemiljö 

En god psykisk hälsa ansågs alltså vara viktig både för elevernas lärande i klassrummet 

samt för hela deras skolgång. Informanterna förklarade vikten av att verkligen gå in för 

att lära känna sina elever samt att alltid försöka vara lyhörd gentemot elevernas behov. 

Informanterna förklarade vidare att lärare som inte bryr sig om att lära känna sina elever 

kommer uppleva svårigheter med att individanpassa sitt lektionsinnehåll. Då ökar även 

risken för att missa elever som är i behov av särskilt stöd eller elever som inte mår bra 

eller trivs i skolan. 

 

Vi pratar ju mycket om ett individanpassat lektionsinnehåll och så vidare och då 

behöver du faktiskt lära känna dina elever. På ett sånt pass plan att du vet vad de 

behöver och att de kan känna att de kan komma till dig som lärare. Det är superviktigt! 

(F1). 

 

Informanterna menade att i en individanpassad lärandemiljö baserad på en god och 

inlyssnande kommunikation fanns mer utrymme för att känna elevernas behov och 

mående även om detta inte uttrycks i ord. Vidare beskrev informanterna att när de lade 

ner stor vikt vid att lära känna sina elever blev det lättare för eleverna att våga prata om 

sitt mående eller om eventuella svårigheter. Samtidigt framhöll informanterna att en 

individanpassad lärandemiljö inte kunde ses som en garanti för att nå fram till varje 

elev. Men att lära känna sina elever, ha tentaklerna utåt och vara lyhörd för elevernas 

varierande behov beskrevs av informanterna som en ytterst viktig förutsättning för att 

kunna skapa en individanpassad lärandemiljö. Att elevers behov såg olika ut var också 

något som framgick tydligt i samtalet med informanterna. I vissa fall var behov av 

särskilt stöd uttalade, i andra fall inte. Bland elever med en uttalad NPF-diagnos fanns 

det vissa anpassningar i lärandemiljön tillgängliga i form av olika resurser.  

7.2.1. Resurser 

För elever med en NPF-diagnos beskrevs betydande resurser vara lärandematerial, 

individanpassad undervisning, kompetent personal samt studiecoacher. Resurser 

kopplade till individanpassad undervisning kunde handla om att elever med en NPF-

diagnos fick möjlighet att sitta i ett annat rum tillsammans med en studiecoach. Enligt 

informanterna var att inte medverka i den stora gruppen ett sätt att individanpassa för 

vissa elever med NPF. Att kunna individanpassa undervisningen ansågs vara en 

nödvändighet särskilt i förhållande till elever med NPF. Att komma till ro i en lugn 

miljö tillsammans med studiecoachen var enligt informanterna en betydande resurs för 

elever med NPF. 

 

Istället för att vara med på lektionen sitter de med studiecoacherna i korridoren eller i 
ett annat rum. Det är det som visat sig vara bäst för dem (F2).  
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Informanterna var också noga med att understryka vilka avsevärda skillnader resurser 

kunde göra för lärandet bland elever med en NPF-diagnos. Informanterna ansåg 

däremot inte att det fanns tillräckligt med resurser för att kunna individanpassa 

lärandemiljön för elever med NPF. Det var främst frågan om otillräckliga resurser i 

form av specialpedagoger och studiecoacher. Bristen på resurser påverkade inte bara 

elever med NPF negativt utan hela lärandemiljön och därmed samtliga elever i 

klassrummet. Informanterna kände dessutom att de själva saknade praktiska redskap för 

att hjälpa elever med NPF. Brist på praktisk pedagogisk kunskap i hur stöd ges till 

elever med NPF var återkommande i flera samtal. Vissa av informanterna hade själva 

sökt efter djupare kunskap inom området men på det stora hela uttryckte informanterna 

en önskan om att få lära sig mer om praktiska redskap att tillämpa för att kunna hjälpa 

elever med NPF-diagnoser i olika lärandesituationer. Något som de alltså inte tyckte de 

hade fått med sig från lärarutbildningen. 

 

Bara för att man kan mycket om vad de här diagnoserna innebär, säger inte så mycket 

om att man vet hur man ska hjälpa eleverna (F1) 

 

Vidare beskrevs studiecoacherna vara en utav de viktigaste resurserna för en 

individanpassad lärandemiljö. Att få tillgång till studiecoach förklarades vara en ganska 

komplicerad process, där endast ett fåtal elever blev beviljade. Informanterna menade 

att studiecoacher kan ses som en ytterst betydande resurs för elever med en NPF- 

diagnos. Eleven och studiecoachen utvecklar över tid en förtroendefull relation till 

varandra vilket genererar goda möjligheter till ett utvecklat och individanpassat lärande 

för eleven. Vidare nämnde informanterna att behovet av studiecoacher hos eleverna är 

större än vad som tillgodoses.  

 

Många elever har ansökt men inte fått studiecoach, där vi tänker att det är helt absurt 

att de inte fått! (F1).  

 

Elever som blivit beviljade studiecoach som en pedagogisk resurs fick dela på 

studiecoachernas tid. Informanterna upplevde att användningen av studiecoacher kändes 

mer som en “släcka bränder” lösning i motsats till ett proaktivt, främjande angreppssätt 

där varje elev fick de resurser de behövde.  

 

Ja men det är bara två studiecoacher… de får prioritera var de gör mest nytta (F1). 

 

Vid frågan om hur studiecoacherna arbetade med eleverna beskrev informanterna att i 

vissa fall hjälpte de till i början av lektionen för att strukturera upp och planera. Vissa 

elever med beviljad hjälp av studiecoach behövde bara hjälp med att “komma igång” 

och att komma till ro. Andra elever hade mer omfattande behov och behövde ha med sig 

studiecoachen under hela lektionen. I dessa fall kunde det handla om att få hjälp med 

uppgifter utifrån en mer strukturerad, individanpassad lektionsplanering. 

7.2.2. Metakognition 

När vi ställde frågan vilka fördelar det fanns med att ha en NPF-diagnos relaterat till 

lärandesituationer svarade informanterna:  
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Elever med ADHD till exempel, om de hittar något som de tycker är intressant och 

kommer till ro med det då kan jag tycka att det finns ett helt annat driv (F2).   

 

Fördelarna med ADHD till exempel ansågs komma mest till godo i de praktiska ämnena 

där eleverna lättare kunde hitta fokus och koncentration eftersom de praktiska ämnena 

ofta ansågs bygga på ett självvalt intresse hos eleven.  

 

Ja och ofta om det handlar om praktiska grejer… kreativiteten kan eventuellt vara 

bättre om de kan använda den här extra energin de har (F1). 

Informanterna menade att elever med NPF hade flera fördelar i de praktiska 

undervisningsämnena på deras respektive program. För att lektionerna lättare skulle 

kunna locka fram det bästa ur eleverna, både för elever med NPF men också elever 

utan, ansågs det viktigt med välbalanserade klasser. Grupper med färre elever ansågs 

vara lättare för att nå ut till eleverna, särskilt under lektioner med fokus på praktik. 

Informanterna förklarade att med en större grupp elever (över 15 stycken) var det svårt 

att både gå igenom instruktioner och samtidigt hjälpa eleverna i utförandet. På lektioner 

utan praktiska inslag ansågs elevantal om ca 17–20 vara bäst ur lärande synpunkt. Att 

vara två lärare under samma lektionstillfälle var något som informanterna ställde sig 

positiva till. Fler lärare under samma lektionstillfälle skulle enligt informanterna 

innebära större möjligheter till att dela upp eleverna efter varierande behov. Det 

framkom även att elever som tidigare behövt ha hjälp med struktur och fokus ofta hade 

bättre koll på sitt eget lärande. Informanterna förklarade att eleverna genom hjälp med 

planering och struktur hade kunnat lära sig hur de bäst tog till sig information och 

kunskap. Informanterna menade därför att, tack vare att de haft ett behov av extra stöd 

hade eleverna utvecklat metakognitiva egenskaper. 

Jag har sett många elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som har lärt sig 

egna inlärningsstilar på ett väldigt snyggt sätt. De har själva kommit underfund med 

hur de lär sig bäst. Det önskar man att alla hade gjort… och de är faktiskt mycket 

snabbare med att ta in information… de har en mycket högre självmedvetenhet än 

någon som inte behövt fundera över det (F1). 

7.3. Förtroendefull relation 

Vikten av att utveckla en förtroendefull relation till sina elever var något som vägde 

tungt i materialet. En förutsättning för att kunna skapa en förtroendefull relation till sina 

elever beskrevs kunna handla om att hälsa på eleverna i korridoren, ta sig tid till att 

stanna kvar en liten stund efter lektionstid samt genom ett visat intresse för sina elever 

överlag. Möjligheten till att kunna skapa en förtroendefull relation till sina elever ansågs 

vara mycket betydelsefullt för att i sin tur kunna skapa en hälsofrämjande lärandemiljö. 

Den förtroendefulla relationen borde enligt informanterna präglas av inkludering, 

bekräftelse och lyhördhet. 

7.3.1. Inkludering 

Inkludering innebar enligt informanterna att ta sig tid till att lyssna på, kommunicera 
med samt visa intresse för sina elever. Både före, under och efter lektionstid. 

Informanterna menade att när de ansträngde sig för att skapa en inkluderande 
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lärandemiljö minskade risken för att gå miste om elevernas behov, mående och 

utveckling. Att inkludera eleverna under lektionerna ansågs vara ett sätt att främja deras 

lärande. Det handlade bland annat om att eleverna skulle våga ställa frågor och 

funderingar, att eleverna förstod att det inte handlade om att leverera rätt eller fel svar 

utan mer om att lära sig saker genom att diskutera med andra. 

 

Jag vill gärna ha ett öppet klassrumsklimat där man vågar diskutera med varandra och 

där man vågar ställa frågor… ja men en öppenhet i klassrummet där det är en stor 

acceptans. Det är ju den lärandemiljön man vill ha!? (F1). 

 

Informanterna underströk att relationen de hade till sina elever aldrig fick övergå till att 

bli privat, utan var tvungen att hållas på en personlig och professionell nivå. Att ständigt 

eftersträva en personlig men inte privat relation till sina elever, beskrevs som en viktig 

men väldigt svår balansgång. Skillnaden mellan en personlig och privat relation 

framfördes såtillvida att relationen var personlig när elever vågade öppna upp sig 

angående sitt mående eller om eventuella svårigheter. Det underlättade för lärarna 

eftersom förutsättningarna för att skapa en mer individanpassad lärandemiljö för just 

denna elev då blev bättre. En alltför privat relation med eleverna ansågs vara när lärare 

och elever utvecklat en relation som försvårade såtillvida att läraren inte längre kunde 

skilja mellan det som var privat respektive personligt. Det som hörde till lärarrollen 

gällande profession, auktoritet och respekt riskerade då att gå förlorad. På det viset 

kunde en alltför privat relation till och med skada en god lärandemiljö enligt 

informanterna. 

 

Vi måste hitta den här balansen, vi är inte deras kompisar, vi kan inte vara deras 

kompisar eh... men vi vill att de ska kunna komma till oss om det är någonting, alltså 

den balansen är jättesvår tycker jag (F1). 

 

7.3.2. Bekräftelse 

Bekräftelse var tillsammans med inkludering och lyhördhet ett ledord som lyftes fram 

av informanterna i diskussioner kring vad en förtroendefull relation mellan lärare och 

elever innebar. Särskild vikt lade informanterna vid att lärare måste bekräfta sina elever 

i deras lärandeprocess för att kunna skapa en hälsofrämjande lärandemiljö. Bekräftelse 

beskrevs handla om elevernas möjligheter att känna sig sedda och hörda. Ett visat 

intresse för sina elever genom en enkel bekräftelse ansågs kunna bidra till att eleverna 

vågade ta mer plats i klassrummet, oftare deltog i diskussioner och att de svarade på fler 

frågor. När informanterna reflekterade kring hur de som lärare kunde visa bekräftelse 

rent praktiskt framkom det att det var viktigt att understödja elevernas tankar för en 

fortsatt diskussion. Det framkom även att det ibland kunde räcka med ögonkontakt. 

 

Jag tror egentligen inte det behöver vara så svårt utan jag tror att bara man tänker på 

att bekräfta varje elev vid varje tillfälle, kanske bara med ögonkontakt...bara genom att 
göra det så bekräftar och skapar jag en relation genom att: “jag ser dig”... Det är 

också viktigt att man är intresserad av vad eleven säger även om det kanske inte alltid 

är svar på frågan...men att man ändå understödjer det med att jag förstår hur du tänker 

och sådär för att få igång en fortsatt diskussion (F1). 
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Vidare nämndes en varierande undervisning efter olika lärostilar vara ett sätt att 

bekräfta eleverna på eftersom det sågs som ett sätt att ta hänsyn till elevernas olika 

styrkor.  

 

Elever lär sig på olika sätt och det tänker jag ofta på… om jag ska gå igenom något, att 

jag gör det på ett sätt där man kanske både får se det i film, få diskutera det, få skriva 

det. Det kan jag tycka också är ett sätt att bekräfta eleverna (F1). 

7.3.3. Lyhördhet 

Genom lyhördhet ansåg informanterna att de lättare kunde uppmärksamma hur eleverna 

mådde, uppmärksamma vilka förutsättningar eleverna hade till att delta i 

undervisningen samt vilka behov av anpassningar i lärandemiljön som eleverna var i 

behov av. Ett lyhört förhållningssätt beskrevs som en förutsättning för att inte råka 

missa de elever som inte tog plats i klassrummet. Enligt informanterna var det även 

vanligt att dessa elever sade att de förstått uppgifter när de trots allt inte förstått dem. 

Dessa elever kände sig inte heller bekväma nog att räcka upp handen och vågade inte 

ställa frågor. Informanterna framhöll att genom lyhördhet kunde de lättare “fånga” upp 

dessa elever.  

 

...är man inte uppmärksam så kanske man missar 3–4 stycken som inte alls vet vad man 

pratar om överhuvudtaget men som inte säger någonting… nej för om man lär känna 

sina elever, så ser man, alltså man har ändå koll…även om man går runt och hjälper 

enskilda, så är det någon som sitter och inte gör något alls så upptäcker man ju det 

(F1). 

 

På frågan om det skulle vara till hjälp att använda sig av ny teknik för att lättare kunna 

uppmärksamma elever som är blyga eller lätt smälter in i mängden var informanterna 

tveksamma. Att installera teknik som ett hjälpmedel där handuppräckning kan 

förmedlas genom ett kösystem via en app skulle enligt informanterna inte leda till att de 

kom närmre sina elever utan ett sådant system skulle snarare försvåra möjligheter till en 

förtroendefull relation. Informanterna menade att de eftersträvade att hinna runt till alla 

sina elever och fråga om de behövde hjälp. Förutsättningarna för att det skulle kunna 

ske var dels ett lyhört förhållningssätt men även att eleverna i klassen inte var för 

många. 

8. Diskussion 
Syftet med detta avsnitt är redogöra för studiens valda metod utifrån olika 

kvalitetsaspekter och trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen kommer resultatet att 

diskuteras i en större kontext genom användning av adekvata teorier men också genom 

tidigare nämnda referenser. 

8.1. Metoddiskussion  

För att kunna behandla syftet med studien på ett nyanserat sätt med utrymme för 
tolkning gällande uppfattningar, värderingar, emotioner och åsikter ansågs en kvalitativ 
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metod vara mest lämpad (Ahrne & Svensson 2015). Fokusgruppsintervjuer är en 

specifik kvalitativ metod som i sin tur valdes för att få en förståelse för just en grupp 

lärares beskrivningar vid diskussioner relaterade till studiens syfte (Dahlin-Ivanoff 

2015). Kvalitativ innehållsanalys kom sedan att användas för att kunna tolka innehållet i 

det insamlade materialet. Inom kvalitativ innehållsanalys finns vissa 

trovärdighetsbegrepp att förhålla sig till. Användningen av dessa begrepp i litteraturen 

förekommer dock med viss variation (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Följande 

trovärdighetsbegrepp kommer att avhandlas nedan: tillförlitlighet, pålitlighet, 

konfirmerbarhet och överförbarhet.  

På grund av svårigheter med att värva deltagare genomfördes endast två 

fokusgruppsintervjuer, ambitionen efter förutsättningarna tidsmässigt var att genomföra 

tre stycken. Att använda sig av fyra till fem fokusgrupper är annars en vanlig 

rekommendation av flera forskare (Kitzinger 1994, 1995; Barbour & Kitzinger 1999; 

Basch 1987 se Dahlin-Ivanoff 2015, s. 88). Att rekrytera deltagare till fokusgrupper är 

ofta både tidskrävande och problematiskt. Att lägga ner mycket tid på att få ihop 

kompatibla deltagare till fokusgruppen är dock högst väsentligt. “Rekryteringen är en 

viktig aspekt i forskningsprocessen då ingen diskussionsledare kan få igång diskussion i 

en grupp om deltagarna saknar kunskaper eller erfarenheter inom det aktuella 

forskningsområdet” (Tursunovic 2002, s.65). Jakten på en tredje fokusgrupp berodde 

även på att de två genomförda fokusgrupperna bestod av lärare undervisande på 

yrkespraktiska program. Därav fanns en önskan om att intervjua lärare som undervisar 

på program utan yrkespraktisk inriktning för ökad diversitet. Fler deltagare med vissa 

varierande egenskaper hade kunnat öka tillförlitligheten eftersom kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att hitta likheter och skillnader i materialet (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012). Att hitta enskilda lärare som var villiga att ställa upp på en 

intervju var inga svårigheter. På det sättet hade enskilda intervjuer varit enklare att 

genomföra. Enskilda intervjuer hade också kunnat ge djupare mer reflekterande svar. 

Att komplettera fokusgruppsintervjuerna med individuella intervjuer hade också kunnat 

resultera i ett fylligare resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Likt 

fokusgruppsintervjuer hade enskilda intervjuer som metod också kunnat visa på 

varierande perspektiv bland informanterna eftersom vid användning av enskilda 

intervjuer som metod, intervjuas ofta 10–15 personer (ibid 2015). Styrkan med 

fokusgruppsintervjuer i jämförelse med enskilda djupintervjuer är att deltagarna blir 

utmanade under intervjun av andra personer som delar liknande kunskap och insikter. 

På det sättet kan diskussionerna ta andra vägar och leda till djuplodande samtal som inte 

hade kunnat uppstå vid enskilda djupintervjuer. Det går att se det som att vid ett och 

samma tillfälle få möjlighet att intervjua en grupp experter istället för att bara få 

intervjua en expert åt gången. Mellan dessa experter erbjuds sedan, genom 

fokusgruppsintervjun, ett tillfälle att få uttrycka åsikter och olika ståndpunkter, såväl 

som likheter i dynamiska samtal (Dahlin-Ivanoff 2015; Tursunovic 2002).  

Stor vikt lades vid att formulera fokuserade nyckeldiskussionsfrågor som på ett tydligt 

sätt relaterade till syftet med studien, i enlighet med rekommendationer för vald metod 

(Polkinghorne 1995 se Dahlin-Ivanoff 2015, s. 86). Att nyckeldiskussionsfrågorna hade 

tydligt fokus betyder inte att intervjuerna aldrig avvek ifrån intervjuguiden eller att 

följdfrågor inte ställdes. Utan möjlighet till improvisation eller följsamhet efter 

fokusgruppens samtal finns ingen mening med att hålla någon form av intervju, utan då 

kan ett frågeformulär lika gärna användas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

Formuleringen av nyckeldiskussionsfrågor genomfördes så att möjligheten till 
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diskussioner och samtal kunde pågå mellan deltagarna i fokusgruppen med så lite 

påverkan från moderatorn som möjligt (Dahlin-Ivanoff 2015). Fokusgruppsintervjuerna 

inleddes med en tydlig genomgång av upplägget. Där det bland annat klargjordes vem 

som var moderator och därmed huvudansvarig samtalsledare respektive biträdande 

moderator och dennes roll (att främst föra anteckningar). Moderator och biträdande 

moderator hade på förhand i samförstånd kommit överens om rollerna. Samma roller 

hölls vid båda intervjuerna eftersom det rekommenderas i litteratur kring fokusgrupper 

(Tursunovic 2002; Dahlin-Ivanoff 2015). Även om biträdande moderator inte ledde 

samtalet i fokusgruppen kändes det viktigt för både moderatorn och biträdande 

respektive att denne kunde flika in följdfrågor vid behov. Detta hände då och då under 

bägge fokusgruppsintervjuerna vilket resulterade i mer dynamiska diskussioner samt att 

vissa viktiga resultat kunde “räddas” vid adekvata följdfrågor. Vilket visar på fördelarna 

med att vara två personer vid genomförande av intervjuer. Enligt Lundman och 

Hällgren (2012) är variationsmöjligheter gällande följdfrågor dessutom något som 

stärker studiens tillförlitlighet. 

Materialet från fokusgruppsintervjuerna transkriberades omgående och ordagrant 

eftersom det underlättar förståelsen för materialets innehåll (Rennstam & Wästerfors 

2015). Anledningen till att det inspelade materialet lyssnades igenom flera gånger var 

för att bättre kunna förstå materialets helhet i förhållande till sammanhang och kontext. 

Att analysera data från fokusgrupper handlar om att skaffa “en heltäckande bild av deras 

gemensamma förståelse, ett perspektiv som är mer än en summering av enskilda 

uttalanden” (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 91). Skribenterna hade ansvar för att transkribera 

vars en fokusgruppsintervju. Skribenten som inte transkriberat intervjun fick sedan 

lyssna igenom inspelningen för att kontrollera och alternativt korrigera transkriberingen. 

Det medförde att båda skribenterna hade en god uppfattning av materialet som helhet 

vilket ökar resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012).  

För att bättre kunna förstå sammanhang och nyanser i materialet skrevs även skratt, 

suckar, tystnader pauser och intensitet i diskussionerna ut vid transkribering. På det 

viset påbörjas möjligheter till att analysera innehållet på en latent nivå (Polit & Beck 

2012 se Elo et. al 2014, s.5). Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) ökar 

tillförlitligheten om materialet inte analyseras ensamt. Eftersom allt analysarbete såväl 

som genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har genomförts gemensamt av 

skribenterna har upplägg och innehåll kunnat genomföras och tolkas på ett mer 

nyanserat sätt. Samarbetet mellan skribenterna har setts som en resurs där diskussioner 

och reflektioner kring materialet har pågått flitigt. Urval, deltagare, kontext, 

datainsamlingsmetod och analys har beskrivits så tydligt som möjligt för att resultatet 

ska kunna vara pålitligt men också överförbart till annan kontext. Pålitlighet handlar om 

att studien ska kunna genomföras på nytt med samma tillvägagångssätt och få fram ett 

likvärdigt resultat. Trovärdighetsaspekten i förhållande till överförbarhet till annan 

kontext är mer upp till läsaren att avgöra (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Ett 

textinnehåll innehåller inte en enda sanning. Tolkningen av innehållet görs utifrån 

läsaren med dennes perspektiv, förkunskaper och förståelse. Det är därför av vikt att 

understryka att flera tolkningar kan göras på ett och samma textinnehåll, flera 

“sanningar” är därmed också giltiga. Gällande resultatets konfirmerbarhet kan sägas att 

skribenternas förförståelse och delaktighet har setts som en tillgång. Det vore naivt och 

dessutom inte önskvärt att bortse från den folkhälsovetenskapliga prägling som 

materialet har antagit på grund av (eller snarare tack vare) skribenternas skolning 

(Krippendorff 2004 se Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 188). Intentionen har 
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däremot varit att genomgående belysa informanternas beskrivningar och perspektiv och 

att spegla resultatet på ett så äkta sätt som möjligt utifrån tolkningar med 

folkhälsovetenskapligt perspektiv. Användning av citat kan ses som ett sätt att stärka 

konfirmerbarheten eftersom det ger läsaren en direkt inblick i det transkriberade 

materialet. Därför har citat använts vid framställning av resultatet (Graneheim & 

Lundman 2004 se Elo et. al 2014, s.7).  

8.2. Resultatdiskussion 

Trenden kring psykisk ohälsa bland unga är inte ett isolerat hälsoproblem för Sverige 

utan ett växande globalt problem. Faktorerna bakom ökningen av psykisk ohälsa bland 

barn och unga är sannolikt komplext sammanvävda. Därför går det inte att hitta en 

ensam förklaring till den ökande problematiken (Wiklund 2010; Bor, Dean, Najman & 

Hayatbakhsh 2014). En anledning till varför det skett en avsevärd ökning av psykisk 

ohälsa bland barn och unga i Sverige anses bland annat vara bristen i skolans funktion 

(Folkhälsomyndigheten 2018). De villkor som råder under uppväxten spelar stor roll för 

barn och ungas nuvarande och kommande hälsa genom livet. Barn och ungas 

uppväxtvillkor utgör därför ett eget målområde inom folkhälsopolitiken, där skolan ses 

som en utav de viktigaste arenorna för folkhälsoarbete riktat mot barn och unga som 

målgrupp (Statens folkhälsoinstitut 2011; Folkhälsomyndigheten 2013). Utbildning är 

på flera sätt en viktig, hälsofrämjande resurs för individen. Utbildning är dels en viktig 

faktor för att lyckas i arbetslivet och för att skaffa sig goda förutsättningar i livet. Därtill 

genererar utbildning och kunskap mer än bara materiella tillgångar och social status. 

Kunskap utökar individens egen förmåga och kan på så vis ses som en utveckling av 

individens humankapital samt en hälsofrämjande resurs (Rostila 2012). En skola som 

kan bistå med en god lärandemiljö är således något som alla elever gynnas av, men för 

barn i behov av extra resurser eller stöd kan en god lärandemiljö vara särskilt 

betydelsefull (SOU 2010:95). Idag ställs det högre krav på barn och unga i skolan 

jämfört med 30 år sedan. Högre krav tillsammans med allt större klasser medför 

påfrestningar, särskilt för barn och unga med NPF (Martinelle 2011). 

Folkhälsorapporten Barn och unga i Skåne 2016 påvisar att barn och unga upplever att 

deras funktionsnedsättning påverkar deras skolgång (Fridh, Grahn, Lindström & Modén 

2016). Men med rätt förutsättningar kan skolan fungera som en hälsofrämjande arena 

som ger elever möjlighet till en god hälsoutveckling (Runström-Nilsson 2015).  

 

Studiens övergripande resultat ger en bild av gymnasielärarnas beskrivningar av vad 

som skapar Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö. Det är en samlad men 

samtidigt nyanserad bild där huvudfokus ligger i en förtroendefull relation mellan lärare 

och elever. 

8.2.1. Förtroendefull relation i fokus 

I Åbergs (2004) beskrivningar av en god lärandemiljö ligger tyngdpunkten i att varje 

elev ska känna sig hörd samt mötas med förståelse och tolerans. Det låg även i linje med 

informanternas beskrivningar av en hälsofrämjande lärandemiljö i relation till psykisk 

hälsa hos elever med NPF. I informanternas beskrivningar var viktiga ledord, 

inkludering, bekräftelse och lyhördhet. För att bryta ner begreppen handlade det till stor 

del om att läraren skulle ta sig tid till att lyssna på, visa intresse för och lära känna sina 
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elever för att kunna individanpassa undervisningen. En annan teoretisk koppling som 

gör studiens resultat förståeligt är relationell pedagogik. Relationell pedagogik är ett 

teoretiskt perspektiv som belyser just relationers betydelse i förhållande till utbildning 

och lärande. Relation, interaktion, kommunikation, dialog och mellanmänskliga möten 

är centrala begrepp inom diskursen (Aspelin 2013). Flera av dessa begrepp går att 

koppla samman med studiens resultat. Att vara inlyssnande i mötet och interaktionen 

med eleverna lyftes genomgående fram som viktigt för att kunna främja elevernas 

lärande och hälsa. Lärare som är accepterande inför elevers olikheter har bättre 

förutsättningar att utforma en lärandemiljö med trygghet och värme. En sådan 

lärandemiljö skapar större motståndskraft mot de påfrestningar som lärandesituationer 

kan innebära för elever med NPF (Socialstyrelsen 2016). På grund av känsligheten som 

kan finnas hos vissa elever med NPF är det av vikt att lärandemiljö utformas med 

eftertanke och stor omsorg. “Brister i delaktighet respektive jämlikhet är viktiga 

bestämningsfaktorer för ohälsa” (Arnhof 2008, s. 21). Delaktighet och inflytande i 

samhället utgör därför ett eget folkhälsopolitiskt målområde. Delaktighet är även ett 

centralt ledord inom svensk handikappolitik där funktionsnedsättningar inte ska hindra 

individer att uppnå full delaktighet i samhället. Det är gällande för fysiska såväl som för 

mentala funktionsnedsättningar. Samhället ska istället organiseras så att individer med 

funktionsnedsättningar kan uppnå delaktighet och inflytande i samma utsträckning som 

individer utan funktionsnedsättning. I den organiseringen utgör skolan en primär 

prioritering (ibid 2008).  

 

För barn och unga i behov av extra resurser eller stöd kan en god lärandemiljö vara 

särskilt betydelsefull för deras lärande och hälsa. (SOU 2010:95; Statens 

folkhälsoinstitut 2011). Relationell pedagogik belyser vikten av en god lärandemiljö för 

alla elever men framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Ofta behövs dock inte 

någon distinktion däremellan utan en god lärandemiljö sett ur ett relationellt 

pedagogiskt perspektiv handlar till stor del om att ta hänsyn till varierande behov hos 

varje elev (Rosenqvist 2013). Det var också något som genomgående kom fram i 

samtalet med informanterna. Informanterna menade att fokus borde ligga i att se till 

elevernas styrkor samt om att utgå ifrån uppenbara utvecklingsmöjligheter hos eleverna 

istället för att fokusera på eventuella begränsningar till följd NPF-diagnoser. 

Informanternas vilja att se till elevernas styrkor oavsett NPF-diagnos eller ej, hänger på 

ett tydligt sätt samman med ett salutogent perspektiv på hälsa. Med ett salutogent 

hälsoperspektiv ligger fokus i utforskandet av resurser (exempelvis lärande) som för 

hälsan i en positiv riktning (Raphael et al., 1996 se Bauer, Davies & Pelikan 2006). 

Vidare menar Rosenqvist (2013) att hänsyn till varierande behov hos elever varken görs 

genom ensamt läraransvar eller traditionellt organiserade klasser. Gruppering av elever 

bör istället ske utifrån elevernas varierande förutsättningar och behov där en 

specialpedagog alternativt en resurs med liknande kompetens finns att tillgå. ”Dessa 

grupper formas inför varje undervisningstillfälle, där elever behöver olika grad av stöd 

för att klara uppgifterna, och grupperna får aldrig bli permanenta” (Rosenqvist 2013, s. 

38). Genom en inkluderande och behovsanpassad lärandemiljö för samtliga elever blir 

extra stöd mindre stigmatiserande. En anpassningsbar lärandemiljö bör ses som 

självklar och elever i behov av särskilt stöd ska ses som ”elever i svårigheter” inte 

”elever med svårigheter” (ibid 2013).  

 

På så sätt binds det relationella perspektivet på pedagogik samman med resultatet som 

visade vikten av hänsyn till elevers olika behov i mindre klasser där eleverna gärna fick 
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delas upp efter olika förutsättningar. Resultatet visade att mindre klasser, särskilt inom 

praktiska ämnen förenklade inkludering och feedback till var elev. Mindre klasser med 

fler lärare ansågs kunna underlätta även under lektioner utan praktiska inslag. De 

absolut bästa förutsättningarna för att kunna driva en inkluderande undervisning var 

enligt informanterna när eleverna kunde delas upp efter var de befann sig utifrån den 

aktuella uppgiften under lektionen. Lärare som ibland arbetade i par, med tillgång till 

fler studiecoacher i klasser som var uppdelade efter elevernas förutsättningar skulle 

enligt informanterna öka Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö, både för 

“elever i svårigheter” såväl som för övriga elever. 

8.2.2. Hög känsla av sammanhang för en hälsofrämjande 

lärandemiljö 

Förutsättningar för att upprätthålla en god psykisk hälsa handlar dels om att människor 

ska kunna vara delaktiga i samhället och uppleva sin tillvaro som meningsfull. Det 

handlar också om att kunna använda sina resurser för att hantera motgångar, som 

vardagsstress eller känslomässiga upp- och nedgångar (Stockholm läns landsting 2016). 

Resultatet bekräftade bilden av en ökande problematik gällande psykisk ohälsa bland 

unga (Folkhälsomyndigheten 2016) i detta fall bland gymnasieelever överlag. I denna 

kontext yttrade sig psykisk ohälsa ofta i försämrade prestationer och resultat samt i 

frånvaro, inte bara fysisk utan även mental frånvaro och försämrad skärpa. Enligt Hattie 

(2008 se Statens folkhälsoinstitut 2010, s. 49) kan skolprestationer sättas i direkt 

relation till psykisk hälsa. Psykisk ohälsa kan leda till försämrade resultat och 

prestationer på samma sätt som försämrade skolprestationer kan leda till psykisk ohälsa. 

Resultatet belyser på detta vis att samspelet mellan lärande och psykisk hälsa är högst 

påtagligt. Att den psykiska hälsan skulle vara sämre, just hos gymnasieelever med NPF 

var inget som framgick i resultatet. Däremot delgav informanterna att konsekvenser 

som försämrat lärande och hälsa, uppstod till följd av för lite resurser för att hjälpa 

elever med NPF. Vilket behandlas mer ingående längre fram i resultatdiskussionen.  

 

Hälsofrämjande processer skapas i mötet mellan individ och omgivning (Bauer, Davies 

& Pelikan 2006). Omgivningen bör därför utrustas med rätt förutsättningar för 

hälsoskapande processer. En lärandemiljö som kan bidra med en hög känsla av 

sammanhang hos elever kan ses som en sådan förutsättning. Antonovskys (1979 se 

Antonovsky 2005) teori Känsla av sammanhang (KASAM) belyser individers olika 

förmågor att hantera situationer i livet baserat på hur de upplever begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet utgörs av tidigare kunskaper, förståelser 

och erfarenheter. Hanterbarhet handlar om förmågan att hantera nuvarande situationer 

samt om att kunna påverka och bestämma över sin situation. Meningsfullheten, beskrivs 

som en motivationskomponent som hänvisar till de mål och visioner individen har för 

framtiden. Meningsfullheten är den mest betydelsefulla KASAM-komponenten 

eftersom den relaterar till att känna mening i tillvaron (ibid 2005). “Jag vet” 

(begriplighet), “jag kan” (hanterbarhet) och “jag vill” (meningsfullhet), så har Nilsson 

(2002) bearbetat komponenterna i KASAM-teorin utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

För elever med psykisk ohälsa ökar risken att inte kunna utveckla adekvata resurser och 

copingstrategier. Det medför i sin tur att eleven inte kan möta lärandesituationen i 

skolan på ett tillfredsställande sätt. Om hanterbarheten inte finns på grund av nedsatt 



 

31 

 

psykisk hälsa är risken större för eleven att tappa begripligheten och meningsfullheten 

med lärandet (Antonovsky 2005). 

 

Teorin om KASAM kan även fungera som ett verktyg för att förstå lärande som en 

salutogen process enligt Nilsson & Lindström (1998 se Nilsson 2014. s, 166). Detta 

eftersom möjligheterna till en hög känsla av sammanhang hos eleverna även kan öka 

lärarens möjligheter till reflektion, samarbete med eleverna och förmågan att hitta 

lösningar till eventuella svårigheter i undervisningen (Nilsson 2014). Enligt 

informanterna var anpassningar efter elevernas varierande förutsättningar betydelsefullt 

för att skapa möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö. Istället för att se hinder 

och svårigheter kopplat till elever med NPF, kunde lärarna genom en individanpassad 

lärandemiljö istället rikta fokus på fördelar, kunskaper och speciella förmågor hos 

eleverna. Detta salutogena förhållningssätt har visat sig vara gynnsamt och nödvändigt, 

inte bara för elever i behov utav särskilt stöd (som exempelvis elever med NPF) utan för 

alla elever (SOU 2010:95). På samma sätt som ett salutogent förhållningssätt också är 

gynnsamt ur ett folkhälsoperspektiv generellt (Bauer, Davies & Pelikan 2006).  

 

Även om resultatet visade vikten av en individanpassad lärandemiljö, där hänsyn tas till 

elevens individuella färdigheter och behov, innebär det inte att vid varje lektionstillfälle 

individanpassa lärandemiljön efter varje enskild elev. Enligt informanterna handlade det 

snarare om att utforma lärandemiljön på ett sätt som bättre gynnande samtliga elever, 

till exempel genom att variera sitt sätt att undervisa med hänsyn till olika 

inlärningsstilar. Holmberg och Bölte (2014) lyfter fram att med hjälp av enkla medel 

som att repetera lektionens struktur och innehåll går det att göra lärandemiljö och 

undervisning mer logisk och förståelig för samtliga elever i klassrummet. Det kan även 

handla om att dela upp lektionsinnehållet i mindre avsnitt för en tydligare struktur som 

sedan kan checkas av med direkt feedback. Små förändringar i lektionsstrukturen som 

handlar om att tydliggöra innehåll anses vara en lämplig strategi för att lättare nå ut till 

samtliga elever, men särskilt för elever med NPF (Loe & Feldman 2007 se Holmberg & 

Bölte, s. 643). Samverkan med pedagogiska resurser och skolans elevhälsoteam för att 

lättare kunna identifiera och underlätta för enskilda elever anses också vara viktigt 

(Holmberg, Sundelin, & Hjern 2010 se Holmberg & Bölte, s. 643). Ibland saknas en 

utredning kring NPF hos elever som uppvisar svårigheter i förhållande till lärande och 

prestationer. Ibland är de utredningsverktyg som finns att tillgå inte tillräckliga för att 

upptäcka symtomen vid en tidig ålder (ibid, s.643). Informanterna nämnde att det inte 

alltid fanns en uttalad NPF-diagnos hos vissa elever som uppvisade NPF-relaterade 

symtom. Då krävdes både finkänslighet gentemot eleven samt lämpliga strategier som 

kunde underlätta för eleven i klassrummet. Vilket exempelvis kan göras genom en 

tydligare lektionsstruktur med studiecoacher tillgängliga vid behov (Holmberg, 

Sundelin, & Hjern 2010 se Holmberg & Bölte, s. 643). 

 

Resultatet visade att en individanpassad lärandemiljö också förenklade möjligheter att 

uppmärksamma elevernas behov och mående, vilket kan relatera till Antonovskys 

(2005) teori om KASAM. Om lärare inte är uppmärksamma på elevers mående eller 

behov, ökar risken att missa var eleverna befinner sig i känslan av sammanhang. 

Elevernas känsla av meningsfullhet kan eventuellt bli större om lärarna 

uppmärksammar elevernas mående över tid. Besitter eleverna förutsättningarna till att 

känna, ”jag vet”, “jag kan” och “jag vill”? är frågor som lärare kan ställa sig för att 

kunna förbättra elevernas KASAM (Nilsson 2002). 
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8.2.3. Metakognitiva färdigheter  

Antonovsky menar att individen utvecklas i ett samspel med sin omgivning. Svårigheter 

eller kriser ses enligt Antonovsky (2005) som en serie av möjligheter. Lärandeprocessen 

i sig går därför också att koppla till teorin om KASAM eftersom hinder och svårigheter 

kan förvandlas till styrkor. Förmågan att omvandla svårigheter till styrkor är dock 

lättare när svårigheterna uppmärksammas så att de kan behandlas. I resultatet framhöll 

lärarna hur vissa elever som varit i behov av extra stöd kunde ha fördelar i olika 

lärandesituationer. Tack vare det extra stödet eleverna fått gällande planering och 

struktur fick de en högre medvetenhet om sitt eget lärande. Eleverna hade behövt 

reflektera över sig själva och sitt lärande och på så vis kommit underfund med hur de 

tog in kunskap på bästa sätt. Det hade troligen inte skett i samma utsträckning om 

elevernas svårigheter aldrig hade uppmärksammats, vilket återigen knyter an till vikten 

av lärarens lyhördhet för elevernas varierande behov. Elevernas uppmärksammade 

svårigheter förvandlades på detta sätt till metakognitiva färdigheter. Metakognition 

uppstår när individen blir medveten om sitt eget lärande. Individen blir medveten om att 

den lär sig samt hur den lär sig. Genom ett reflekterande förhållningssätt till sitt eget 

tänkande kan individen nå nya höjder i sin lärandeutveckling. När individen blir 

medveten om sitt eget sätt att tänka öppnas nya möjligheter för hur individen kan ta till 

sig ny kunskap (Schön & Argyris 1974 se Egidius 2009, s. 124). Vilket också kan bidra 

till en utökad kunskapsbank och därmed ett utökad humankapital, en viktig resurs för 

individens hälsa (Rostila 2012). 

8.2.4. Kunskap, studiecoacher och praktiska verktyg 

Svårigheter gällande lärande kan, utan rätt stöd, få konsekvenser på resultat och 

prestationer som i sin tur ofta påverkar välbefinnande och psykisk hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut 2011). På sikt kan det få stora konsekvenser för individen eftersom 

skolprestationer har avgörande betydelse på arbetsmarknaden. Elevers känsla av trivsel i 

skolan har därför stor betydelse både för deras nuvarande men också kommande hälsa 

(Socialstyrelsen 2016; Statens folkhälsoinstitut 2011). Resultatet visade att vissa elever 

som under hela grundskolan varit i behov av och blivit beviljad en studiecoach, sedan 

inte fick tillgång till en studiecoach på gymnasiet. Trots att svårigheter kopplade till 

NPF inte går att bota utan svårigheterna kopplade till diagnosen är bestående 

(Martinelle 2011). Följden utav det uteblivna stödet från studiecoachen blev en negativ 

påverkan i dessa elevers resultat, prestationer, lärande och psykiska hälsa. Resultatet 

visade därmed hur viktigt extra stöd och resurser kan vara för elevens 

lärandeutveckling. Troligen behövs ökad förståelse för variationer inom NPF-diagnoser 

och hur dessa yttrar sig.  

 

NPF är en funktionsnedsättning som kan skapa svårigheter för individen till följd av hur 

hjärnan arbetar och fungerar (Riksförbundet Attention u.å.) Diagnoserna som ingår i 

NPF har vissa gemensamma beröringspunkter men individuella egenskaper hos 

personer med NPF bidrar också till att symtomen kan variera från individ till individ 

(Martinelle 2011). Vissa diagnoser inom NPF främst autism eller autismliknande 

tillstånd, kan medföra stora komplikationer. För dessa individer med omfattande eller 

varaktiga funktionsnedsättningar kan Lagen om stöd och service (LSS) tillämpas. Ett 

exempel på stöd som omfattas av lagen är kvalificerat expertstöd. Kvalificerat 

expertstöd kan ges “av personal som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om 
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hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, 

psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist” (SFS 

1993:387). Resultatet visade att behoven hos elever med NPF såg olika ut, vilket även 

betyder att anpassningarna bör se olika ut. En enskild bedömning kring elevens behov 

av studiecoach är antagligen inte tillräckligt. Det går också att se det som att det mest 

lämpliga borde vara att sänka kriterierna för att bli beviljad en studiecoach på 

gymnasiet, eftersom hur NPF-relaterade symtom yttrar sig även till stor del linjerar med 

hur lärandemiljön är utformad (Holmberg & Bölte 2014). Att få tillgång till fler 

studiecoacher ingick som en del i att kunna främja lärandemiljön särskilt för elever med 

NPF enligt informanterna. Extra stöd och anpassningar i lärandemiljön kan ha stor 

betydelse för elevers lärandeutveckling och hälsa, exempelvis för elever med NPF 

(Martinelle 2011). Därför finns det särskilda bestämmelser i Skollagen (SFS 2010:800) 

gällande elevhälsa och stödresurser. ”Vidare ska det finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (2 

kap. 25 § 2010:800). 

 

Informanterna delade även med sig av önskan om att själva få utökad kunskap om hur 

de kunde hjälpa elever med NPF. Informanterna tyckte sig veta en hel del om själva 

diagnosen, vad den innebar och hur den relaterade till lärandesvårigheter. Informanterna 

var intresserade av praktiska redskap att tillämpa i lärandesituationer. Även om 

informanterna hade en god förståelse för NPF-diagnosernas innebörd fanns en del 

förvirring kring vilka diagnoser som faktiskt ingick i NPF samt vilka diagnoser som är 

relaterade tillstånd. Att Tourettes syndrom ingår i NPF-spektrumet var det få som kände 

till. Mest förvirring uppstod kring huruvida dyslexi kunde räknas som en NPF-diagnos 

eller inte. Förvirringen är fullt förståelig eftersom det oftast finns både en samsjuklighet 

mellan NPF-diagnoser och en ökad förekomst av relaterade tillstånd som exempelvis 

dyslexi (Willfors et. al. 2014). Gällande dyslexi eller läs-och skrivsvårigheter kan det 

handla om att personer med NPF har svårare att ta in texten de läser till följd av 

försämrad impulskontroll, överaktivitet och koncentrationssvårigheter. I andra fall 

handlar det om att personen de facto har dyslexi (Attention u.å.). Resultatet visade 

därför att ökad kunskap kring NPF-diagnoserna (vilka de är och vad de innebär) samt 

hur lärare kan arbeta praktiskt för att hjälpa elever med NPF behövs.   

 

Att hitta alternativa arbetsformer för elever i behov av särskilt stöd är nödvändiga för att 

dessa elever ska känna sig inkluderade och delaktiga i sitt lärande. Särskilt med 

hänvisning till Ahlberg (2001) som menar att delaktighet och lärande utgör grunden för 

att elever skall känna att de lyckas i skolan. Delaktighet och inflytande kan också se 

utifrån ett större perspektiv då det relaterar till det folkhälsopolitiska målområde 1: 

Delaktighet och inflytande i samhället (Arnhof 2008). Det relaterar också till 

Antonovskys (1979) komponenter avseende begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Då eleven genom inkludering kan få hjälp med att förstå hur och varför 

en uppgift ska genomföras. Resultatet visade att finnas där för eleven genom en 

förtroendefull relation präglad av bekräftelse, inkludering och lyhördhet gjorde det 

lättare att fånga upp de elever som inte riktigt hängde med under lektionen. En 

förtroendefull relation kan på det viset vara ett sätt att göra lärandemiljön mer begriplig 

och hanterbar och därmed mer meningsfull för eleverna. Vilket i sin tur även linjerar 

med relationell pedagogik som sätter relationernas betydelse för lärande i fokus 

(Aspelin 2013). Ingelsson (2007 se Nilsson 2014. s, 167) menar att en hög känsla av 

sammanhang “kan ses som skydd mot den stress det kan medföra att få diagnosen 
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dyslexi” till exempel. Elever med befintliga diagnoser eller elever som är i behov av 

särskilt stöd kan därmed anses vara i större behov av att ingå i en hälsofrämjande 

lärandemiljö som genererar goda möjligheter till känsla av sammanhang. 

9. Konklusion  
En god hälsa och en trygg skolmiljö är en förutsättning för att barn och unga ska kunna 

utvecklas och lära sig nya saker. Hälsofrämjande arbete i skolan som arena är därför 

något som bör prioriteras (Skolverket 2017). Betydelsefulla riktlinjer i upprätthållandet 

av en god lärandemiljö är att varje elev ska gynnas och uppleva utvecklingsmöjligheter. 

Skolans attityder, förhållningssätt och bemötande är därför viktiga förutsättningar för att 

kunna uppnå en god lärandemiljö för alla elever (SOU 2000:19). Med tanke på den bild 

som målades upp gällande bristande resurstillgångar för ”elever i svårigheter”, till 

exempel för elever med NPF, finns utrymme för förbättringar i lärandemiljön utifrån de 

rekommendationer som finns för elever i behov av särskilt stöd i skolan. Därför kan 

förhoppningsvis studien, genom att lyfta fram gymnasielärares beskrivningar om 

möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö för elever med NPF, bidra till att stärka 

det hälsofrämjande perspektivet i utvecklandet av skolan. 

 Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö visade sig framförallt vara beroende av 

faktorer som en individanpassad lärandemiljö samt en förtroendefull relation mellan 

lärare och elever. Resultatet bekräftade bilden av en ökande problematik gällande 

psykisk ohälsa bland unga, i detta fall bland gymnasieelever. I detta sammanhang 

yttrade sig psykisk ohälsa ofta i försämrade prestationer och resultat samt i frånvaro, 

inte bara fysisk utan även mental frånvaro och försämrad skärpa. Närvaro har därför 

tolkats som att det inte enbart handlar om att vara fysiskt närvarande i skolan utan också 

om att vara mentalt närvarande under lektionen. Den mentala närvaron beskrevs 

försämras vid psykisk ohälsa vilket påverkade möjligheterna till ett gott lärande. 

Resultatet belyser på så vis samspelet mellan lärande och hälsa. Vidare behandlade 

resultatet vikten av att, som lärare lära känna sina elever för att bättre förstå deras 

varierande behov. Om läraren inte kände sina elever var det svårt att individanpassa 

lektionsinnehållet. Därför var kommunikation, bekräftelse, lyhördhet och inkludering 

betydelsefullt. För elever som behövde särskilt stöd fanns vissa resurser för att 

ytterligare kunna anpassa lärandemiljön. Studiecoacher samt behovet utav utökade 

resurser var det centrala i diskussionerna om särskilda anpassningar i lärandemiljön. 

Tillgången till resurser i form av studiecoacher beskrevs överlag som bristfällig. Även 

praktiska redskap hos lärarna själva, för att kunna hjälpa elever med NPF upplevdes 

som bristfälligt. En stor del utav resultatet belyser vikten av att utveckla en 

förtroendefull relation för att kunna skapa Möjligheter till en hälsofrämjande 

lärandemiljö. En förtroendefull relation mellan lärare och elever utvecklades i möten, 

både under och efter lektionstid. Under lektionstid var det framförallt viktigt att ta sig 

tid att ”se” (bekräfta), visa intresse för och inkludera sina elever. I resultatet framkom 

dock vikten av att hålla relationen mellan lärare och elev på en personlig men inte privat 

nivå. Utan en personlig relation till sina elever var det svårt att individanpassa 

lektionsinnehåll och lärandemiljö samtidigt som lärarens roll blev otydlig om relationen 

övergick till att bli privat. 
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Studiens viktigaste fynd 

• Resultatet visade att Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö ökar om 

det finns utrymme för en förtroendefull relation mellan lärare och elever. 

Lärandemiljön bör präglas av bekräftelse, inkludering och lyhördhet så att varje 

elev lättare kan bli sedd och hjälpt utifrån enskilt behov.  

• För att lärare ska kunna utveckla och upprätthålla en hälsofrämjande 

lärandemiljö krävs rätt förutsättningar. Förslagsvis kan det göras genom fokus 

på anpassningar i lärandemiljön utifrån teorin om relationell pedagogik. 

Eleverna bör grupperas efter behov och färdigheter, och inte efter 

traditionsenliga grupperingar med för många elever.  

• Resultatet visade att under lektioner med praktiska inslag var grupper om 15 

eller till och med 10–12 ett lagom antal. Under lektioner utan praktiska inslag 

var det optimala antalet elever mellan 17–20, men aldrig mer än 20.  

• Vid utrymme för individanpassning med stort fokus på att lyfta styrkor hos 

samtliga elever (med eller utan NPF) ökade dessutom möjligheten för eleverna 

att utveckla metakognitiva färdigheter.  

• För att bättre kunna hjälpa elever i svårigheter behövs utökade resurser i form av 

studiecoacher samt utökad praktisk kunskap hos gymnasielärare så att lärarna 

kan hjälpa elever med NPF i praktiken. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Sara Jonsson och Beatrice Green. Vi läser vårt tredje år på det 

folkhälsopedagogiska programmet i Kristianstad. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) skattar de allra flesta barn idag sin hälsa som god. 

Trots detta uppger många att de har återkommande psykiska besvär. Psykisk ohälsa har 

blivit ett växande folkhälsoproblem i Sverige och insatser för att främja psykisk hälsa 

och förebygga psykisk ohälsa är därför ett prioriterat område inom folkhälsoarbete. 

 

Psykisk ohälsa är allt mer vanligt förekommande för barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket innebär att de utgör en särskild 

riskgrupp. De utsätts mer för diskriminering, våld, trakasserier och mobbning än barn 

och unga utan funktionsnedsättningar (Shang 2011). Som grupp uppger de även 

självskadebeteende i högre utsträckning än andra (Kuusikko et, al. 2008). Chan, et al 

(2014) har även kunnat påvisa att risken för social fobi och ångest är högre för barn och 

unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Risker för att utveckla 

beteendeproblem och diagnostiserad psykisk ohälsa är därmed något som är högre bland 

barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än bland barn och unga 

utan någon funktionsnedsättning (Eisenhower, Baker & Blacher 2005). Då det främst är 

i hemmet och i skolan som barn och ungdomar tillbringar sin vardag blir det därför 

centralt att insatser och stöd är rätt utformade i dessa miljöer (Martinelle 2011). 

  

Syftet med vår kvalitativa intervjustudie är därför att undersöka gymnasielärares 

beskrivningar av lärandemiljö i relation till psykisk hälsa för gymnasieelever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För oss är därför dina tankar och erfarenheter 

kring ämnet betydelsefulla. 

  

Om du väljer att medverka kommer intervjun genomföras som en fokusgrupp. Vi räknar 

med att fokusgruppsintervjun kommer att ta 60–75 minuter att genomföra. Studien 

kommer att följa forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att din medverkan är frivillig 

och du får avbryta den när som helst under studiens gång. Materialet som hör till 

studien, kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och behandlas konfidentiellt. Då 

vi vill hålla alla dörrar öppna för framtida studier kommer materialet inte att förstöras 

efter publicering, utan kommer att fortsätta förvaras med samma försiktighetsåtgärder 

som under denna studie. 

 

Vi bjuder på fika och hoppas att intervjun kommer att vara givande för oss alla. 

 

Har ni några frågor eller funderingar kring studien får ni gärna höra av till oss. 
Sara Jonsson:          Beatrice Green: 

sara.jonsson0178@stud.hkr.se   beatrice.green0007@stud.hkr.se  

 

Handledare: 

Johanna Sjöbeck. Adjunkt i folkhälsovetenskap. 

johanna.sjobeck@hkr.se  

mailto:sara.jonsson0178@stud.hkr.se
mailto:beatrice.green0007@stud.hkr.se
mailto:johanna.sjobeck@hkr.se
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

Projektets titel: (ifylles av student) Datum: (ifylles av student) 

 

 

 

Namn: (ifylles av student) 

 

Mejladress: 

 

Handledarens namn: 

 

 

Studerar vid Högskolan 

Kristianstad 

 

Utbildning: 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig 

information.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och 

utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Nyckeldiskussionsfrågor: 

• Hur ser ni på sambandet mellan lärande och hälsa? 

Vad innebär lärande för er?  

Vad innebär hälsa för er?  

Hur upplever ni att era elever mår?  

Vilken förändring har ni sett gällande elevers hälsa under er tid som gymnasielärare?  

Vilken betydelse har vänskapsrelationer mellan elever för deras lärande? (social 

interaktion)  

• Vad är en god lärandemiljö för er?  

Hur ser en bra dag på jobbet ut?  

Hur gör ni för att engagera och motivera era elever?  

Hur känner ni gällande ert ansvar för lärandemiljön?  

Hur arbetar ni för att plocka fram det bästa ur era elever?  

Upplever ni att alla elever har samma förutsättningar att delta i undervisningen?  

Hur anpassar ni lärandemiljön så att elever känner sig inkluderade?  

Vad har ni för möjligheter att själva utforma examinationer och prov?  

Vad betyder en inkluderande lärandemiljö för er?  

Hur ser samarbetet ut mellan eleverna i klassen?  

Vilka inlärningssvårigheter stöter ni på hos era elever?  

• Vad vet ni om NPF?  

Vilka erfarenheter har ni av att undervisa elever med NPF?  

Vad har ni för resurser kopplade till NPF? 

Tycker ni att ni har tillräckliga resurser för att hantera elever med NPF?  

Vilka fördelar har elever med NPF i lärandesituationer?  

Vilka möjligheter har ni att diskutera och reflektera över grundläggande värden i 

lärandekulturen i relation till era elever? 


