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Sammanfattning 
Studien behandlar studie- och yrkesvägledning till elever på Riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade, där elevgruppen med hörselnedsättning studeras. Ungas övergångar från 
gymnasiet är extra komplex för denna grupp och de riskerar i större omfattning att hamna i 
arbetslöshet och utanförskap i samhället. Syftet med studien var att belysa hur studie- och 
yrkesvägledning kan arbeta med stöd i deras karriärutveckling och förklara hur 
vägledningsprocessen ser ut och på vilket sätt studie- och yrkesvägledning kan stärka eleverna 
individuellt. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer av studie- och yrkesvägledare som 
arbetade/har arbetat på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Studiens resultat visade att 
elevernas hörselnedsättning har betydelse inför kommande studie- och arbetsliv. 
Kunskapsbrist och lågt själförtroende var vanligt förekommande hos denna elevgrupp. 
Samtliga studie- och yrkesvägledare arbetade extra stödjande och samverkade med andra 
aktörer för att visa på alternativa karriärvägar. Slutsatsen blev att elever med 
hörselnedsättning ges omfattande stödinsatser och mer tid för enskilda vägledningssamtal. 
Detta bidrar till elevernas process och förberedelser inför studie- och arbetsliv. 
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Inledning  
Hörselnedsättning anses vara ett av Sveriges största folkhälsoproblem och enligt SCB:s 
statistik (2005) beräknades antalet personer med hörselnedsättningar vara över 1 150 000 
personer. Hörselnedsättning betraktas som ett dolt funktionshinder eftersom många döljer 
detta, vilket i sin tur kan göra livssituationen svår. Detta försvåras då dagens 
informationssamhälle ställer höga krav på kommunikation (Gullacksen 2002). I tonåren ökar 
behovet av självständighet och distansen till föräldrar ökar, samtidigt som andra vuxnas 
vägledning är viktig (Liljegren 2000).  

Jag arbetar som studie- och yrkesvägledare på en av Specialpedagogiska skolmyndighetens 
gymnasieskolor och har ett stort intresse för ungdomar med funktionsnedsättningar och vilka 
möjligheter de har. Gymnasieelever som har en hörselnedsättning befinner sig nära 
övergången mellan skola och arbetsliv, och behöver stöd i sin karriärutveckling. I uppdraget 
som studie- och yrkesvägledare ingår det att stödja elevernas livslånga lärande och 
karriärprocess. I den här studien belyses därför på vilket sätt studie- och yrkesvägledning kan 
ge elever med hörselnedsättning stöd i deras karriärutveckling. Hur ser vägledningsprocessen 
ut? På vilket sätt kan studie- och yrkesvägledning stärka elevernas individuella 
karriärprocess? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om på vilket sätt studie- och yrkesvägledare 
arbetar med stöd till gymnasieelever med hörselnedsättning, beträffande deras 
karriärutveckling. Studien baseras på intervjuer med studie- och yrkesvägledare på 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

o På vilket/vilka sätt ger gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning stöd till elever 
med hörselnedsättning i val- och beslutsprocess angående framtida studie- och 
yrkesliv?  

o Hur ser vägledningsprocessen ut för gymnasieelever med hörselnedsättningar? 
o Hur uppfattar studie- och yrkesvägledarna elevernas upplevelser av sin 

funktionsnedsättning? 
o Hur uppfattar studie- och yrkesvägledarna hinder och möjligheter i det kommande 

arbetslivet för elever med hörselnedsättning? 
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Bakgrund 
I det följande beskrivs hörselnedsättning och hur begreppet kan definieras. Sedan hur 
skolsituationen oftast ser ut för elever med hörselnedsättning och vad som menas med särskilt 
stöd, hur det kan tillämpas enligt de lagar och förordningar som styr gymnasieskolan. 
Elevernas delaktighet och inkludering i gymnasieskolan dryftas samt vilka anpassningar som 
är viktiga för elever med hörselnedsättning. Sedan kommer ett avsnitt om Riksgymnasiet för 
döva och Riksgymnasiet för hörselskadade, förkortas i fortsättningsvis RGH, som är en 
gymnasieskola som elever med hörselnedsättning kan söka till och som har en central roll i 
denna studie. För att studera på Riksgymnasiet för döva (RGD) krävs att eleverna har dövhet, 
vilket inte omfattas i denna studie. 

Hörselnedsättning 
Hörselnedsättning klassificeras som en funktionsnedsättning och enligt WHO:s klassificering 
anges gränsen för hörselnedsättning vara mellan 26-40 dB HL1 på det bästa örat. I det dagliga 
livet kan individen behöva hörselhjälpmedel, hörselträning, språklig habilitering och 
kommunikationsträning. Det vanligaste grundhjälpmedlet är hörapparat. Att ha en 
hörselnedsättning ställer speciella krav på omgivningen i kommunikationssituationer och det 
finns risk att bli uppfattad som besvärlig. Rädslor för att inte duga, vara annorlunda och 
osäkerhet på att höra fel är vanliga orosmoment hos personer med hörselnedsättning (Arlinger 
(red.) 2007). 

Skolsituationen för elever med hörselnedsättning 

Delaktighet och inkludering 
Varje barn har rätt till skolgång utifrån sina behov enligt lagen. Hemkommunen ansvarar för 
att behoven tillgodoses med hänsyn till elevernas som är i behov av särskilt stöd. Barn och 
ungdomar kan, på grund av sin funktionsnedsättning, söka till någon av landets specialskolor 
på grundskole- och gymnasienivå (Skollagen 2010:800). Statistik från HRF (2005) visar att 
84 % av eleverna med hörselnedsättning går inkluderat i vanlig skola, vilket innebär att eleven 
går i skolan på hörandes villkor, stora klasser, begränsad tillgång till hörselteknik och sällan 
stöd av hörselpedagog. Ett vanligt misstag som skolan gör är att underskatta elevens behov att 
vara delaktig, t ex på raster och i klassrummet. Det är också vanligt förekommande att 
anpassningen inte har varit tillfredställande och eleven har missat mycket i undervisningen 
och därför har svårt att ta igen och hålla jämna steg med sina jämnåriga. Resultatet blir att 
elever med hörselnedsättningar har betydligt sämre skolresultat än sina jämnåriga (HRF 
2007). Bland de som sökte till RGH var mer än var tredje sökande obehörig till gymnasiet (år 
2001-2006). Anpassade skolformer har relativt låg status och kommunerna ser det som ett 
misslyckande i den vanliga skolformen. Det är även vanligt att föräldrar tror att specialskolor 
är till för elever med inlärningsproblem, inte för begåvade barn med hörselnedsättning (HRF 
2007). 

 
En god ljudmiljö är en förutsättning för ett framgångsrikt skolarbete. En 
dålig ljudmiljö leder till problem med uppmärksamhet och inlärning, även 
för individer med normala hörselförutsättningar (SPSM 2009, s.187). 

                                                           
1 dB HL: Decibel Hörselnivå 
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Anpassning av lärmiljön 
Individens lärande kan påverkas av funktionsnedsättningen och det är därför viktigt med bl.a. 
pedagogiska strategier och läromedel. Den fysiska miljöns utformning spelar en avgörande 
roll för lärandet och mindre gruppstorlekar. För elever med hörselnedsättning kan en 
anpassning vara att kombinera tecken som stöd eller teckenspråk (SPSM 2014). 

För den vars hörselnedsättning kommit senare i livet har hjärnan hunnit 
bygga upp en ljudbild och ett språkförråd. Det underlättar den fortsatta 
språkutvecklingen hos eleven. Språkutvecklingen påverkas alltså starkt om 
hörselnedsättningen är medfödd eller förvärvad senare i livet./…/ En 
talspråkig undervisningsmiljö innebär en stor utmaning för de flesta elever 
med hörselnedsättning inte minst när det gäller utveckling av språk och 
andra kognitiva färdigheter (SPSM 2014). 

 

Anpassade skolformer har relativt låg status i Sverige visar en utredning som Hörselskadades 
Riksförbund (HRF) har gjort kring personer med hörselnedsättning. Kommunerna ser det som 
ett misslyckade när de inte lyckats tillmötesgå behovet hos den enskilde eleven med 
hörselnedsättning (HRF 2007). De elever som har en hörselnedsättning och som väljer att 
studera på RGH, får gå tillsammans med andra ungdomar i samma situation. Många upplever 
därför sin gymnasietid som positiv och de får även stöd och hjälp av varandra (Antonson 
2001). 

Gustafsson (SPSM 2009) har studerat hörselteknikens betydelse i undervisningen. Det finns 
normer och rekommendationer för akustiken i skolmiljöer, vilket studien visade var i 
allmänhet dåligt. Detta drabbade alla elever, inte minst elever med hörselnedsättning. 
Undervisning i klass, oavsett om det är en kommunal hörselklass eller en statlig specialskola, 
behöver hörselteknik (SPSM 2009). 

Behov av särskilt stöd 
Särskilt stöd ska ges efter elevens behov så att de har möjlighet att nå de lägsta 
kunskapskraven (skollagen 3 kap 10§). För elever i specialskolan kan de få särskilt stöd 
enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp (skollagen 3 kap 11§), men det särskilda stödet 
kan inte i rimlig grad anpassas efter elevens behov och förutsättningar kan avvikelser göras 
och eleven får anpassad studiegång som är så likvärdig som möjligt den övriga utbildningen 
(skollagen 3 kap 12§). Särskilt stöd är ett svårdefinierat begrepp, eftersom det inte definieras i 
skollagen eller annan lagtext. Det innebär att det är upp till den enskilda skolan att bedöma 
vad som menas med särskilt stöd (Skolverket 2013). 

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro 
RGD/RGH är en riksrekryterande gymnasieutbildning för ungdomar med dövhet, 
dövblindhet, hörselnedsättning eller språkstörning. På grund av sin funktionsnedsättning ska 
elevernas behov tillgodoses och Örebro kommun har tilldelats detta statliga uppdrag (SFS 
2010:2039 10kap 1§). Riksgymnasiet finns på fyra kommunala gymnasieskolor: 
Kvinnerstaskolan, Risbergska skolan, Tullängsskolan och Virginska skolan. Elevens placering 
beror på vilket gymnasieprogram som väljs. Gymnasieskolorna erbjuder samtliga nationella 
program och introduktionsprogrammen, dock måste det minst vara fyra elever för att 
utbildningen ska starta. Undervisningen sker i mindre klasser och följer de nationella 
kursplanerna. Elevernas hemkommun betalar en interkommunal ersättning till Örebro 
kommun. Kost, logi och resor betalas av Riksgymnasiebidraget från CSN (gäller inte elever 
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från Örebro kommun) och från inackorderingstillägget från hemkommunen. RGD/RGH har 
en helhetssyn och skola, fritid och boende samverkar (Riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade 2014). För att antas på RGD/RDH prövas ansökan av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM). Beslutet grundas av flera utredningar såsom pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social bedömning (SKOLFS 2010:800). Varje år antas cirka 100 
elever till RGD/RGH (Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 2014). 

Eleverna på RGD/RGH erbjuds stöd i form av elevhälsoteam, i teamet ingår kurator, 
skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt audionom. Teamet har till 
uppgift att stötta eleverna och att vara en resurs för skolans pedagoger och övrig personal i 
verksamheten(Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 2014).  

Gymnasie- och yrkesval 
Elevernas studie- och yrkesval har betydelse för individens framtid. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet som eleven har och skolan har till uppdrag att stödja elevens 
val, som är en ständigt pågående process (SKOLFS 2010:250, SKOLFS 2011:144). Som 
studie- och yrkesvägledare på gymnasiet handlar det om att eleverna ska utveckla en 
medvetenhet kring studie- och yrkesval och att relatera detta till sig själv och sin framtid. 
Eleverna behöver ha olika kunskaper och färdigheter inför det framtida arbetslivet och de 
behöver få stöd. Studie- och yrkesvägledning behöver inte bara vara samtal, utan kan vara av 
annan mer praktisk karaktär (Skolverket 2013). En del studier visar att det är individens syn 
på den egna identiteten som styr yrkesvalet. Identiteten formas och påverkas av normer och 
värderingar från både skola och samhälle (Skolverket 2004). Målet för skolans studie- och 
yrkesvägledning är att hjälpa den enskilda eleven att göra väl underbyggda val, utifrån dennes 
förutsättningar, önskemål och karriärmöjligheter. Extra stöd bör t.ex. ges till elever som har 
en funktionsnedsättning. Vidare är målet också att ge individen insikt och kunskap samt att 
stärka individens självförtroende (Lindh 1997). När det gäller fortsatta studier vid högskola 
och universitet är det bara 10-15 % som läser vidare efter gymnasiet. Orsaken tros vara dåliga 
betyg och bristande studiemotivation (HRF 2007). 
 
Personer som har en hörselnedsättning finns inom alla branscher, även i yrken som ställer 
krav på god hörsel men där man har hittat fungerande kommunikationslösningar och nya 
arbetsuppgifter. Dessvärre finns det arbetsgivare som inte gör dessa anpassningar som de är 
skyldiga att vidta (HRF 2007). Bra ljudmiljö är viktigt för personer med hörselnedsättning 
men också ur arbetsmiljöaspekten, då det ibland/ofta är svårt att höra och samtala på arbetet. 
Individer med hörselnedsättning måste anstränga sig för att höra och 
kommunikationssvårigheter kan upplevas stressande, även för personer utan hörselnedsättning 
(HRF 2007). Att informera om sin hörselnedsättning är positivt, därför att omgivningen får 
kunskaper om hörselnedsättning och hur de ska bete sig. Det krävs mod av personen med 
hörselnedsättning för att prata om det (Gullacksen 2002). 

Studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan 
Gymnasieskolans verksamhet ska genomsyras av studie- och yrkesvägledning för att 
förbereda eleverna inför framtida studie- och yrkesval. Detta gör att eleven blir medveten om 
sig själv och sina möjligheter, lär sig fatta beslut och hantera övergången från gymnasieskolan 
till fortsatta högre studier/arbetsmarknaden (Skolverket 2013).  
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Studie- och yrkesvägledningens uppdrag  
Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2013) har till uppgift att stödja skolans studie- 
och yrkesvägledning så att detta blir likvärdigt nationellt och att kunna ge en hög kvalité. 
Skolundervisning, information och vägledningssamtal ska samverka för att stödja elevens 
process i studie- och yrkesliv. Elevens kunskap om sin studie- och yrkesvalsprocess behöver 
medvetandegöras i studie- och yrkesvägledningen. Vidare ska studie- och yrkesvägledaren på 
specialskolan vara ett stöd till skolpersonalen i studie- och yrkesvägledningsfrågor 
(Skolverket 2013).  

 
Den komplexa vägledningssituationen ställer höga krav på studie- och yrkesvägledarens 
egenskaper, förhållningssätt samt kommunikativa färdigheter. Varje samtal är unikt och kan 
innehålla allt från ren faktainformation till problemidentifiering och där eleven ges möjlighet 
att vidga perspektiv. Själva samtalssituationen består av en växelverkan mellan vägledaren 
och eleven och där varje yttrande och beteende förändrar någonting. Yttre och inre faktorer 
blir avgörande för hur vägledaren tolkar, som i sin tur har betydelse för hur eleven tolkar 
situationen. Elevens tolkningar baseras på sina egna önskningar, föreställningar och även oro i 
den situation som eleven befinner sig (Lindh1997).  

Karriärvägledning 
Begreppet karriärvägledning är ett relativt vanligt begrepp inom utbildningsväsendet. År 2000 
tillsattes en statlig utredning, Vägledning i skolväsendet, för att utreda studie- och 
yrkesvägledningen i Sverige och hur verksamheten kan utvecklas. Begreppet 
karriärvägledning användes och syftade på all vägledning som har med utbildning och 
arbetsliv att göra (Lundahl (red.) 2011). Karriärprocessen pågår under hela individens livstid 
(Lindh1997). 

Tidigare forskning  
Lidströms (2009) studie behandlar unga människors skolförhållanden och övergången till 
arbetsmarknaden. Studien består av kvalitativa intervjuer och hon undersökte unga vuxna 
mellan 25-29 år, som var arbetssökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Informanterna 
berättar utifrån ett retroperspektiv kring sina erfarenheter och vägval de har gjort, men även 
på hur de ser på framtiden. I Lidströms forskning berörs studie- och yrkesvägledningen 
valprocessen innan gymnasiet och som rådgivning under gymnasietiden, men för övergången 
från gymnasiet till arbetslivet har studie- och yrkesvägledning haft mindre betydelse enligt 
intervjupersonerna. De som varken studerar eller arbetar hamnar under 
arbetsmarknadspolitiska program i form av praktik. De insatser som skolan har gjort upplever 
intervjupersonerna som obetydliga för karriärutvecklingen och majoriteten belyser det 
bristande stödet och ser inte att individens behov och önskemål tillgodoses. 

Olofssons (red.) (2012) forskning kartlägger och analyserar statliga och kommunala 
åtaganden och rapporten belyser skillnader kring ungas övergångar mellan skola och arbetsliv 
och har kartlagt utbildningsresultat, arbetslöshet och försörjningsstödsberoendet hos unga 
individer. I Sverige liksom i andra länder försvåras etableringen på arbetsmarknaden. Studien 
bekräftar att fullbordad gymnasieutbildning är en grundläggande förutsättning för en lyckad 
etablering. Unga människor, med ofullständiga gymnasieutbildningar, hamnar oftast i 
arbetslöshet, försörjningsstödsberoende och blir förtidspensionerade. Personer med 
funktionsnedsättningar har större svårighet att klara skolan och etableringen i arbetslivet. 
Detta kan, enligt rapporten, göra att många unga fastnar i åtgärdsprogram eller i ett 
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utanförskap. De jobb som unga får är ofta tidsbegränsade. Antalet unga med svag utbildning 
anses öka och de bedöms vara den grupp som kommer vara särskilt utsatta på 
arbetsmarknaden, eftersom arbetsmarknadens högt ställda inträdeskrav även eskalerar. 
Kommunerna arbetar med olika projekt, men studien visar på att de är tidsbegränsande och 
deras finansiering är osäker, vilket gör att insatserna inte blir likvärdiga nationellt och 
förespråkar mera långsiktiga och likvärdiga villkor i projekten. Betydelsen av studie- och 
yrkesvägledning både i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning betonas som ett 
viktigt stöd. 
 
Johansson (2012) studie handlar om hur gymnasieungdomar tänker kring karriärmöjligheter 
och huruvida skolans studie- och yrkesvägledning har använts. Studien visade att ungdomarna 
själva anser att det är de som har ansvar för sin situation, t ex genom att stagnera eller 
utveckla strategier för att lösa situationen. Att den enskilda individen kan ha kunskapsbrist 
eller brist på självinsikt ansåg ungdomarna vara orsaken till att deras karriärutveckling såg ut 
som den gjorde. Skolans studie- och yrkesvägledning hade de inte använt i någon större 
utsträckning för att få kunskap om sina möjligheter eller för att utveckla den egna 
självinsikten (Johansson 2012). 
 
Inom forskning sätts ofta personer med hörselnedsättning samman med personer som är döva 
och hanteras som en grupp. Villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig avsevärt och skulle 
behöva studeras separat enligt Rydberg (2010).  

Punch (red.) (2004) har studerat karriärutveckling för unga med dövhet eller 
hörselnedsättning och deras övergångar från skola till arbete. Studien bygger på elever som 
går i integrerad skolform. Denna övergång anser forskarna vara särskilt problematisk. 
Författarna undersöker trender på arbetsmarknaden och granskar sysselsättningsgraden hos 
unga med dövhet eller hörselnedsättning. Hinder i miljö och attityd i omgivningen påverkar 
ungdomarnas karriär. Forskningen visar att övergången från skola till arbetsliv är komplex 
och övergången blir mer utdragen och oförutsägbar. De ungdomar som inte studerar vidare 
eller som har gått en yrkesutbildning, hamnar ofta i låglönearbeten på deltid, tillfälliga arbeten 
eller i långtidsarbetslöshet. Trenden oroar forskarna eftersom individer med dövhet eller 
hörselnedsättning, trots normal intelligens och förmåga, ändå hamnar i riskzonen för 
problematiska övergångar. 

Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2004) genomförde både en enkätstudie och en 
intervjustudie med yrkesverksamma personer med hörselnedsättning. Studien gav en 
helhetsbild av hörselnedsättningen i förhållande till arbetslivet och belyser vikten av 
fungerade kommunikation, vilket dagens arbetsliv ställer krav på. Den sociala gemenskapen 
och ta del av information var särskilt viktigt för personer med hörselnedsättning, eftersom det 
annars kan vara stressande och ge en känsla av utanförskap (Danermark & Coniavitis 
Gellerstedt (2004). 

Europeiska socialfonden (ESF) (2012) arbetar med att hitta bättre metoder och arbetssätt för 
att få in personer på arbetsmarknaden, som idag står utanför den. Ett projekt som EFS 
finansierar, handlade om unga människor med funktionsnedsättning och deras hälsa 
(Ungdomsstyrelsen 2012). Studien bygger på ca 60 intervjuer och målgruppen var ungdomar 
mellan 16-29 år som varken arbetade eller studerade. Hinder som förvårar etableringen på 
arbetsmarknaden berörde främst den psykiska- och sociala hälsan, inte lika mycket den 
fysiska hälsan, även om behovet fanns. Begränsningar kan exempelvis innebära bristande 
delaktighet i arbetslivet och i sociala relationer. Studien visade att många unga var stressade 
och kände oro efter lång tids passivitet och hade låg tilltro till den egna förmågan. Projektet 
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visade på framgångsfaktorer som delaktighet och att deltagarna kände att de hade makten över 
sitt eget liv och kan förändra sin livssituation. Mycket handlade om att bli sedd, stärkt och 
motiverad till praktik eller till fortsatta studier. Genom samtalen fick deltagarna verktyg för 
att uttrycka och formulera egna mål (Ungdomsstyrelsen 2012). 

FSBD och DBU drev ett fyraårigt projekt (Brink 2011) om hur unga människor med olika 
grad av syn- och hörselnedsättningar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
Djupintervjuer genomfördes med ungdomar mellan 16-26 år och samma ungdomar 
intervjuades vid tre tillfällen (nio stycken personer vid första tillfället, åtta stycken vid andra 
tillfället och sex stycken vid tredje tillfället), för att se hur valprocessen har utvecklat sig i takt 
med stigande ålder. Ett av målet med projektet var att hitta en modell, för hur elever på 
SPSM:s högstadieskolor och på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, kan utveckla 
studie- och yrkesvägledningen i övergången mellan skola och arbetsliv. Studie- och 
yrkesvägledare från SPSM och från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade intervjuades 
också, där de redogjorde hur de arbetade med elever med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning. Studien visade på variationer i tillvägagångssätt och författarens slutsats 
handlade om att vidareutveckla studie- och yrkesvägledningen så att den motsvarar individens 
behov och möjligheter bättre (Brink 2011). 

Teoretiska utgångspunkter 

Karriärutvecklingsteori 
Vägledningens karriärutvecklingsteorier påverkar utformningen av hur studie- och 
yrkesvägledningen genomförs. Den teoretiska utgångspunkt som används i studien är 
karriärvalsteorin Careership, som är en sociologisk teori av Hodkinson och Sparkes (1997).  
Hodkinson och Sparkes (1997) menar att individen fattar beslut grundade på habitus. Habitus 
kan förändras och utvecklas i nya situationer som ändrar dennes världsbild, detta kan ske vid 
s.k. brytpunkter. I samspelet med andra bl.a. vårdnadshavare, utbildning och arbetsmarknaden 
har individer ojämlika resurser. Det betyder att individen både begränsar och möjliggör sina 
val eftersom handlingsutrymmet hänger samman med kulturellt-, socialt-, ekonomiskt- och 
symboliskt kapital. Grunden till en individs identitetsskapande kan därför påverkas av de 
sociala relationerna. Ett liv består av olika perioder av brytpunkter, en sådan brytpunkt 
(strukturell brytpunkt) kan vara övergången från gymnasiet till arbetslivet, vilket innebär att 
eleven måste bestämma sig kring sitt framtida karriärval. I inträdet på arbetsmarknaden har 
unga människor mindre makt, eftersom andra individer med större kapital som redan befinner 
sig på området, t ex arbetsgivare som kan systemet, har därmed fler möjligheter och 
inflytande (Hodkinson & Sparkes 1997). 

Vägledningsmodeller  
De modeller som tillämpas av studie- och yrkesvägledare är eklektiska, dvs. flera teorier har 
förts samman till olika modeller men de flesta innehåller liknande moment. Modellerna utgår 
från individperspektivet, där individens behov belyses och där vägledningssituationen präglas 
av delaktighet och ömsesidighet (Lindh 1997).  

Processen och självbilden 
Skolverkets allmänna råd kring studie-och yrkesvägledning (2013) hänvisar, när det gäller 
processen, till Lindh (1997) som menar att studie- och yrkesvägledare använder samtalet som 
verktyg i elevernas individuella process. Samtalet är en komplex situation där samtalsmetodik 
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och vägledningsmetod spelar en avgörande roll för elevens process. Hur studie- och 
yrkesvägledaren hantera vägledningssituationen t ex samtalsmetodiska färdigheter, 
förhållningssätt och kommunikativa färdigheter och hur flexibel studie- och yrkesvägledaren 
är användandet av dessa, är viktiga och betydande för att bekräfta och stärka eleven (Lindh 
1997). 

Amundson (2000) beskriver vägledningsprocessen utifrån studie- och 
yrkesvägledarperspektivet och menar att vägledaren bör kunna tillämpa en mängd olika 
strategier i samtalet, vara kreativ, aktiv, uppmuntrande, använda en rak kommunikation och 
göra det helhjärtat. Detta menar Amundson leder till att eleven blir mer aktiv i sin egen 
process och använder sin flexibilitet och kreativitet för att lösa ett problem. Vidare menar 
Amundsen att eleven måste få utrymme att precisera sitt problem och hur han eller hon själv 
ser på vägledningsprocessen och vilka tänkbara lösningar som finns. Kontakten mellan eleven 
och studie- och yrkesvägledaren beskrivs som värdefull, därför att eleven blir synlig och får 
bekräftelse. Samtalet bör inte likna en intervju, utan vara ett personligt samspel mellan båda 
parter. Vägledningsprocessen enligt Amundson (2000) innehåller därför olika steg och genom 
hela processen bör konkreta nåbara mål sättas upp och elevens självkännedom måste integrera 
med arbetsmarknadens krav. När vägledningsprocessen börjar närma sig avslutningen verkar 
det finnas en slags samstämmighet som innebär att båda parter är överens om avslutet, vilket 
kan vara både verbalt och icke verbalt. Vägledare och elev reflekterar över det som har 
åstadkommits och belyser elevens möjligheter och elevens självförtroende har stärkts 
(Amundson 2000).  
 
Normell (2004) menar att medvetenheten om sig själv handlar om att kunna se hur andra 
människor uppfattar personen, vilket gör det möjligt att jämföra sig med varandra. Dessa 
upplevelser kan vara positiva och/eller negativa. Vidare skapas självbilden utifrån en 
föreställning om hur vi är som personer och den subjektiva- (inifrån och ut) och objektiva 
känslan (utifrån och in). Orimliga krav och ideal från samhället kan skapa en dålig självkänsla 
(Normell 2004).  

Metod 

Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer enligt Kvale (1997) har tillämpats eftersom 
det syftar till att ge beskrivningar om informantens livsvärld. Denna studie genomfördes med 
hjälp av kvalitativ intervjuguide (bilaga 1.). Frågorna var öppna och gav utrymme för 
informantens möjlighet att berätta. Frågorna var halvstrukturerade och formulerade i förväg, 
men utvikningar tilläts. Standardiseringen har däremot varit låg eftersom intervjuaren ibland 
har kastat om ordningen på frågorna i intervjuguiden och också har intervjuaren ställt 
följdfrågor på informantens svar. 

Utifrån studiens forskningsfrågor bedömdes kvalitativa intervjuer vara en adekvat metod 
eftersom intervjuerna går på djupet och ger mycket detaljerad data. Informanternas roll, deras 
erfarenheter och kunskaper har varit värdefull för studien. Enligt Kvale (1997) ger kvalitativa 
intervjuer tillträde till informanternas situation och hur denna uppfattar och tolkar världen. 
Vidare är intervju lämplig som metod för att den ger informanten möjlighet att utveckla sina 
svar och förklara mer, vilket t ex en kvantitativ metod inte skulle ge. Nackdelen med 
intervjuer är att det är tidskrävande enligt Kvale (1997). Detta har tillämpats i studie och 



 
 

9 
 

intervjuaren har därför disponerat examensarbetets längd genom tydlig forskningsplanering 
samt att tillfråga informanterna i tidigt stadie.  

Enligt Trost (2010) kan fem stycken intervjuer vara tillräckligt för att få en överblick av det 
insamlade materialet. Examensarbetets tyngdpunkt bygger på den insamlade empirin och har 
därefter kopplats samman med den teoretiska utgångspunkten. Studien kommer därför vara 
övervägande induktiv enligt Backman (2008). Trost (2010) menar att provintervjuer är viktiga 
men ser också nackdelar med att material kastas bort. I denna studie har därför en 
provintervju genomförts med ett urval av intervjufrågor för att testa intervjuguidens 
hållbarhet. Informanten arbetar inte inom RGH och provintervjun visade att frågorna är 
relevanta. Provintervjun har inte tagits med i den slutliga analysen. 

Urval 
Urvalet gjordes utifrån studie- och yrkesvägledare som arbetar eller har arbetat på RGH. På 
dessa gymnasieskolor kan elever med hörselnedsättning studera. RGHs placering är i Örebro 
kommun enligt det statliga uppdraget (SFS 2010:2039 10kap 1§). Anledningen att det blev 
fem intervjuer i denna studie är att de studie- och yrkesvägledare som är verksamma eller har 
varit verksamma på RGH, har arbetar många år inom verksamheten och därför finns det få 
antal personer att intervjua. Alla fem informanterna har tillfrågats personligen och samtliga 
valde att delta i studien. Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer kan komma till en 
mättnadspunkt, där fler antal intervjuer inte tillför studien mer. Denna studie kan betraktas 
som mättad. 

De studie- och yrkesvägledare som har intervjuats tillämpar Skolverkets föreskrifter om 
studie- och yrkesvägledning (2013) samt de etiska riktlinjer som har fastställts enligt Sveriges 
vägledarförening (2007). Med detta som bakgrund torde informanterna vara den urvalsgrupp 
som lämpligast kan besvara intervjufrågorna. Studien belyser studie- och 
yrkesvägledarperspektivet och hur de arbetar/har arbetat med gymnasielever med 
hörselnedsättning. Informanternas roll är avgörande för den insamlade empirin och deras 
erfarenhet och kunskaper värdefull för studien. Studie- och yrkesvägledning ska stödja den 
enskilde elevens studie- och yrkesvalsprocess. 

Genomförande 
De kvalitativa intervjuerna har ljudinspelats för att ge en fullständig dokumentation och ger 
även möjlighet till genomlyssning flera gånger av materialet. Enligt Trost (2010) har platsen 
för intervju har betydelse och menar att det ska ske på en ostörd plats och i en miljö där 
informanten känner sig trygg. Intervjuerna i denna studie har därför skett på deras arbetsplats 
eller på den gymnasieskola som intervjuaren arbetar vid. Innan inspelningen började 
instruerades informanterna om syftet med examensarbetet, hur inspelningen skulle gå till och 
att det fanns möjlighet att avbryta intervjun samt forskarens tystnadsplikt och informantens 
anonymitet. En timme avsattes för intervjutillfälle och samtliga informanter utnyttjade hela 
timmens längd. En intervju drog över tiden med ca 15 minuter och ytterligare en intervju blev 
längre och slutade efter en och en halv timme.  

Bearbetning och analys 
Trost (2010) menar att bearbetning och analyseringar av kvalitativa intervjuer kan visa 
olikheter och eventuella mönster i det insamlade materialet, men det är forskaren själv som 
står för hur data ska tolkas. I föreliggande studie transkriberades intervjuerna i sin helhet i 
nära anslutning till att de har genomförts. Efter transkriberingen gjordes en första analys 
genom att informanternas utsagor kategoriserades och sorterades utifrån forskningsfrågorna. 
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Därefter analyserades empirin utifrån Careership teorin (Hodkinson & Sparkes 1997). Utifrån 
denna teori valdes fyra teman, som presenterades i en tabell. Meningsbärande enheter från 
informanternas olika utsagor placerades in under respektive begrepp i tabellen. 
Kategoriseringen innebar en analys av materialet. På detta sätt kunde mönster och skillnader 
identifieras. 

Validitet och reliabilitet 
Denscombe (2009) talar om att forskaren kan kontrollera validiteten i data, genom att 
informanter väljs utifrån deras expertis och erfarenhet. Studiens urval av informanter har 
betydelse för valida resultat. Informanterna i denna studie har varit yrkesverksamma studie- 
och yrkesvägledare eller varit anställda inom studie- och yrkesvägledningen på RGH de 
senaste fem åren. Majoriteten av informanterna har lång erfarenhet av studie- och 
yrkesvägledning för elever med hörselnedsättning, medan någon har arbetat med gruppen 
mindre än ett år. Kvale (1997) menar att validiteten handlar om att kontrollera, ifrågasätta och 
teorisera genom hela forskningsprocessen. Under denna studie har därför följdfrågor ställts till 
informanterna för att kontrollera att svaren uppfattats rätt. I intervjuguiden har därför även 
flera frågor på samma ämne formulerats, i syfte att belysa forskningsfrågorna ur olika 
infallsvinklar. Alla intervjuerna har jämförts med varandra, fråga för fråga från 
intervjuguiden, i syfte att identifiera och urskilja teman ur svaren från informanterna. Med 
detta kritiska sätt att tolka materialet undviks också att enskilda svar får för stor betydelse för 
studiens resultat. 
 
Kvale (1997) menar att reliabilitet som forskningsresultatets konsistens. För att uppnå en hög 
konsistens i denna studie har öppna intervjufrågor använts och inte ledande frågor. 
Intervjuerna har spelats in för fullständig dokumentation och som sedan har transkriberats 
ordagrant. Det ger intervjuaren möjlighet att lyssna på materialet flera gånger och vara till 
hjälp vid tematiseringen. 

Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2005) har beaktas enligt fyra sammanfattande 
huvudkrav:  

1. Forskaren ska informera om studien och frivilligheten att delta, men också att möjligheten 
att avbryta sin medverkan finns.  

2. Samtycke av den uppgiftlämnade av informanten, särskilt viktigt om studien är av känslig 
karaktär. 

3. Deltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande och bestämma hur länge deltagaren vill vara 
med i studien. Att avbryta medför inga negativa följer för den som avbryter. 

4. Att delta eller att avbryta deltagandet får inte påtvingas eller påverkas. Beroendeförhållande 
mellan forskaren och deltagaren bör inte finnas. 

Trost (2010) menar att informanternas namn eller andra igenkänningsfaktorer ska vara 
konfidentiella och att ingen utomstående ska få ta del av den insamlade empirin. För att 
säkerställa anonymiteten i denna studie har intervjupersonerna slumpvis fått bokstäverna A-E. 
Vidare har citat som refererats i studien presenterats i tempus presens, för att inte göra 
skillnad på om en studie- och yrkesvägledare är verksam idag eller inte. Då informanterna 
nämner t ex specifika yrkesprogram, har inte själva programmets namn tagits med i rapporten, 
eftersom det då skulle avslöja vid vilken skola som den intervjuade jobbar/jobbade på. På 
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RGH finns det yrkesprogram på samtliga skolor för elever med hörselnedsättning, men med 
varierande antal. Däremot har inte alla dessa skolor högskoleförberedande program, så dessa 
omnämns inte i studien för att säkerställa konfidentialiteten. 

Denscombe (2009) menar att det kan vara svårt att vara fullständigt objektiv, eftersom 
människan formas av livserfarenheter, värderingar, normer och begrepp (Denscombe 2009). 
Det har bejakats i studien och intervjuaren anses sig kunna kontrollera objektiviteten och är 
medvetenheten om detta i analysprocessen. Intervjuarens roll kan ifrågasättas, eftersom 
intervjuerna har genomförts på kollegor inom samma verksamhet. Dock är intervjuaren 
medveten om det har följt de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2005). 

Målgrupp 
Vetenskapsrådet (2005) påpekar vikten av att forskningsresultat sprids, vilket är särskilt 
viktigt för personer som är berörda av den aktuella studien. Denna studie riktar sig till studie- 
och yrkesvägledare på gymnasienivå och till pedagogisk personal på gymnasienivå. Studien 
kan även ge kunskaper om hörselnedsättning och hur vägledning till denna grupp kan 
tillämpas, vilket kan intressera yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare även inom andra 
skolformer. Även beslutsfattare och politiker kan ha ett intresse för studiens resultat.   
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Resultatredovisning 
I det följande redovisas intervjuerna. De meningsbärande enheterna i intervjuerna har 
kategoriserats och bearbetats till teman och presenteras i tabell 1. Tabellen ger en systematisk 
överblick av respektive informants svar och därefter följer redovisningen i löpande text.  
 
 
Tabell 1. Studie- och yrkesvägledarnas uppfattning kring elever med hörselnedsättning på RGH 

Tema SYV2 A SYV B SYV C SYV D SYV E 
Elevernas 
medvetenhet
/ 
Omedveten- 
het om hns3 
betydelse 

Omedvetna oavsett 
skolbakgrund. 
Svårigheter att se 
sambandet till sig 
själv, trots 
skolinsatser. 

Varierar. Oftast 
medvetna, men 
vanligt att de vill 
dölja hnn. 
Vårdnadshavarnas 
synpunkter speglas 
hos eleven. 
 
 

Oftast medvetna 
men varierar p.g.a. 
skolbakgrund. 
Omedvetna om sina 
behov. 

Varierar p.g.a. 
skolbakgrund. I 
integrerad 
skolform har 
eleven inte 
accepterat sin 
hnn. Process om 
medvetenhet sker 
under 
gymnasietiden. 

Hälften är 
medvetna, men 
vanligt att de vill 
dölja hnn. 

Stöd Anpassad 
skolmiljö. 
Kompensatoriska 
hjälpmedel. 
Enskilda samtal. 
Gruppvägledning. 
Alla elever får 
samtal med SYV. 
Stärka medvetenhet 
och bibehålla 
självförtroende. 
Kunskap om sig 
själv. Delmål. 
Samverkan i skolan 
kring stöd.  

Anpassad 
skolmiljö. 
Gruppvägledning, 
alla har inte 
enskilda samtal. 
Eleverna har lågt 
självförtroende och 
låga förväntningar 
på sig själva. 
Många 
kunskapsluckor. 
Eleverna har stöd 
av varandra, fritiden 
och av skolan. 
 
 

Konstruktivistisk 
livslång vägledning 
förespråkas. Fokus 
på styrkor och på 
drömmar. Stärka 
eleven och att 
denne inte ska 
jämföra sig med 
andra. Eleverna har 
bristande tro på sig 
själva och svag 
självkänsla. 
Samverkan i skolan 
kring stöd.  

Enskilda samtal. 
Gruppvägledning. 
Fokus på styrkor, 
uppmuntra 
drömmar. Delmål. 
Samverkan i 
skolan kring stöd. 
Priviligierade i 
tillgången till 
stöd. Eleverna har 
ofta dåligt 
självförtroende. 

Anpassad 
skolmiljö. 
Enskilda samtal, 
alla elever har inte 
enskilda samtal. 
Gruppvägledning. 
Samverkan i 
skolan kring stöd. 
Kompensatoriska 
hjälpmedel 
Uppmuntrar 
elever att stå på 
sig. Se 
möjligheter. 
 

Val- och 
besluts-
process 

Vägledning utifrån 
innehållet i elevens 
kursplan. Visa på 
alternativa vägar. 
Intressetest. Hjälpa 
eleverna att göra 
val. Elevens egna 
beslut.  

Processen 
förberedd innan 
gymnasiet. 
Information om 
alternativen. Ge 
eleverna verktyg för 
hur de själva kan 
hitta information. 
Samtal med SYV. 
APL4 i yrkesvalet. 
 
 

Information om 
alternativen. 
Elevens egna 
beslut.  
Kontinuerlig 
vägledning under 
gymnasietiden.  
SYV neutral, men 
medvetandegör 
yrkesval och hnn. 
Relationen mellan 
elev och skolan är 
viktig för processen 

Kartläggning av 
intressen. Visa på 
alternativa vägar 
om hinder 
uppstår. Elever 
som är förnöjda 
träffar SYV 
sällan, de tar 
kontakt i sådana 
fall. Information 
om alternativen. 
Ge eleverna 
verktyg för hur de 
själva kan hitta 
information. 

Information via 
hemsidan. 
Vägledning 
utifrån innehållet i 
elevens kursplan. 
APL i yrkesvalet. 
Ge eleverna 
verktyg. Visa på 
alternativa vägar. 
Vanligt att 
vårdnadshavarna 
styr elevens val.  
Viktigt att 
vårdnadshavarna 
blir delaktiga. 

 

                                                           
2 SYV: Förkortning av studie- och yrkesvägledare. Används p.g.a. utrymmesskäl i tabell 1.  
3 Hnn: Förkortning av hörselnedsättning. Används p.g.a. utrymmesskäl i tabell 1. 
4 Arbetsplatsförlagt lärande. 
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Forts. Tabell 1. Resultatredovisning av studie- och yrkesvägledarnas uppfattning kring elever med hnn5 på RGH 

Tema SYV6 A SYV B SYV C SYV D SYV E 
Hinder och 
möjligheter 

Ingen 
konkurrenskraft. 
Svårt att få arbete. 
Kommunikativa 
hinder. Flera 
funktionsned-
sättningar. Många 
arbeten kommer 
vara svåra att utöva. 
Orken och energin 
påverkas. Nedsatt 
arbetsförmåga ger 
ekonomiska hinder. 
Möjligheter via 
Arbetsförmedlingen 
stödinsatser. 
 
 

Många möjligheter, 
få hinder kring 
vissa 
säkerhetsarbeten. 
Ibland omogna och 
överbeskyddade 
elever. Arbetsgivare 
kan vara hinder 
p.g.a. oförståelse 
och okunskap. 
Tröttare p.g.a. 
osäkerhet av att 
höra fel. 
Ofullständiga 
betyg. Möjligheter 
genom förebilder 
med 
hörselnedsättning i 
arbetslivet. 
Möjligheter via 
Arbetsförmedlingen 
och andra stöd-
insatser i 
kommunen. 
Avgörande hur 
aktiv eleven är i 
jobbsökandet. 
 

Varierar p.g.a. 
graden av hnn, för 
en del räcker 
hörapparat medan 
andra behöver mer 
anpassningar i 
arbetsmiljön. 
Ingenting är 
omöjligt, det finns 
alternativa vägar. 

Ingen skillnad 
mellan döv, hnn 
och normal 
hörande- hitta 
möjligheter och 
vidga vyer. Hnn 
kan vara ett 
hinder, men kan 
överstigas. Alla 
elever är inte 
mogna för 
arbetslivet. 
Hinder i 
bemötande vid 
anställnings- 
intervju. 

Samma 
möjligheter till 
studier. Elever 
med hnn är 
hindrade i miljön 
och har inte 
samma 
möjligheter. 
Uppmuntra 
nätverk. Hinder i 
orealistiska 
önskedrömmar. 
Betygen 
hindrande. 
Möjligheter via 
Arbetsförmed-
lingens 
stödinsatser. 
Elever med hnn 
behöver oftast 
förlängd 
skolgång. Hitta 
strategier för att 
nå sitt mål. 

 

Elevernas medvetenhet och omedvetenhet 
Elevernas medvetenhet generellt sett kring hörselnedsättningen varierar (se tabell 1). 
Studiebakgrunden har betydelse, vilket flera studie- och yrkesvägledare lyfter fram, men 
begreppet tolkas olika. En informant menar att de elever som har läst vid någon av SPSM: s 
skolor har större medvetenhet och är mer insatta i vilka rättigheter och skyldigheter han eller 
hon har. Elever som har gått integrerat har inte haft samma tillgång till hjälpmedel och har 
oftast inte accepterat sin hörselnedsättning, utan döljer den och talar inte heller om vilka 
behov som han eller hon har, för att få en anpassad skolsituation. En annan informant menar 
dock att eleverna är väl medvetna om sin hörselnedsättning, även de som gått i integrerad 
skolform, eftersom extra uppmärksamhet har riktats till eleven. Tonårstiden är en känslig tid 
och behov av att smälta in i gruppen är viktig, menar informanten. Har diagnosen kommit sent 
i grundskolan, tar det i regel längre tid för att medvetandegöra hörselnedsättningen. En annan 
informant menar att eleverna är medvetna, men inte om vilken betydelse hörselnedsättningen 
kanske kommer att få längre fram och i ett större sammanhang. Eleverna har upplevt att de 
ofta betraktas som dumma, eftersom de behöver fråga om flera gånger då de inte har haft den 
hörseltekniska hjälp som de behövt. Genom olika strategier har eleverna dolt sin 
funktionsnedsättning. En av informanterna menar att elevernas låga omedvetenhet kvarstår, 
trots treårigt gymnasium på RGH. Trots studie- och yrkesvägledarens insatser i 
gymnasieskolan om hörselnedsättningens konsekvenser verkar ändå majoriteten av eleverna 

                                                           
5 Hnn: Förkortning av hörselnedsättning. Används p.g.a. utrymmesskäl i tabell 1. 
6 SYV: Förkortning av studie- och yrkesvägledare. Används p.g.a. utrymmesskäl i tabell 1.  
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ha svårt att relatera eventuella hinder, som hörselnedsättningen kan medföra, till sig själva. De 
ser inte hur hörselnedsättningen kan komma att verka begränsande i studie- och arbetsliv. 

Stödets betydelse 
Samtliga informanter talar om att eleverna ofta har dåligt självförtroende, svag självkänsla 
och att de har låga förväntningar på sig själva. Några informanter beskriver att eleverna som 
studerar på RGH kan hamna i en försenad identitetskris, den ena informanten menar att det 
beror på att eleverna ofta flyttar hemifrån i samband med skolstarten och kan behöva extra 
stöttning i den situationen. Den andra informanten menar att det beror på att 
hörselnedsättningen inte kan kopplas samman med den egna identiteten.  Flera informanter 
belyser det geografiska avståndet mellan eleven och vårdnadshavarna som försvårande och att 
studie- och yrkesvägledning behöver ses utanför ramen för sitt uppdrag när det gäller stöd. 
Någon benämner sig som ställföreträdande vuxen då vårdnadshavarna bor på annan ort.  

 

Självkänsla är något som du får med dig, som du bär med dig, något som du 
får  jobba  med  kontinuerligt  under  hela  ditt  liv/…/  Det  är  egentligen  ganska  
många elever som bär med sig självkänslan utifrån vad föräldrarna har sagt 
eller vad lärare har sagt utifrån deras funktionsnedsättning (studie- och 
yrkesvägledare C). 

 

Många är ju ganska tilltufsade när dom kommer hit, dom har farit ganska 
illa i grundskolan och har dåligt självförtroende. Man kan växa som 
människa på Riksgymnasiet och komma härifrån och ha en positiv tro på 
framtiden. Det tycker jag egentligen är det som är målet (studie- och 
yrkesvägledare D). 

 

Studie- och yrkesvägledning arbetar med att stärka eleverna på enskild nivå och i 
gruppvägledning tillsammans med andra elever med hörselnedsättning. Samtliga anser att 
skolan är en viktig bit för att verka stödjande till eleverna med kompensatoriska hjälpmedel 
och anpassad skolmiljö. Begreppet stöd tolkas olika av informanterna, vilket även framgår i 
tabellen. En informant menar att stöd handlar om medvetandegörande av hörselnedsättingen 
för att få mer kunskaper om sig själv och sina möjligheter. En annan informant belyser stödet 
som delat och menar att eleverna ger varandra stöd men även att fritiden omnämns.  

 

Just det här med att få kompisar med samma typ av funktionsnedsättning, så 
man inte är en udda person integrerat i en vanlig högstadieklass. Det tycker 
jag är väldigt viktigt (studie- och yrkesvägledare B). 

 

Stöd anser två informanter handlar om att i studie- och yrkesvägledningen fokusera på elevens 
styrkor och talar om att uppmuntra elevens drömmar. En av dem betonar att elever med 
hörselnedsättning behöver stöd i att inte jämföra sig med andra, så att hörselnedsättningen blir 
det som utmärker eleven. En annan informant tycker att det är viktigt att pusha eleverna när 
skolarbetet tar emot, uppmuntra och stötta, oavsett funktionsnedsättning eller inte. 
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Så jag fokuserar på elevens styrkor och drömmar och jag påtalar att 
ingenting är omöjligt, bara våga prova, för oftast hittar man en väg till sin 
dröm ändå (studie- och yrkesvägledare C). 

 

Alla informanter talar om samverkan inom skolan men flera nämner också andra aktörer som 
t ex Arbetsförmedlingen, som en viktig stödinsats. Samtliga informanter menar att RGH ger 
större skillnader i stödet och ger större möjligheter att förbereda eleverna inför framtiden, 
eftersom det är lägre elevantal. På detta sätt skiljer sig RGH från den vanliga gymnasieskolan. 
Alla informanter talar om en tätare och mer personlig kontakt mellan eleverna och studie-och 
yrkesvägledaren, detta avser både gruppvägledning och enskilda samtal. Behovet av stöd är 
individuellt, men fler enskilda samtal, även långa samtal omnämns. Enbart en informant talar 
om nackdelar med SPSM:s skolor och syftar på att elever har blivit vana att bli servade och 
förväntar sig förslag och lösningar från studie- och yrkesvägledaren, medan en normalhörande 
elev i högre grad ifrågasätter och tar för sig.  

Elevernas val- och beslutsprocess 
Val och beslut görs inom gymnasieskolan, såsom inriktningsvalen och de individuella valen. 
Några informanter talar då om att de håller informationslektioner inför kommande 
valsituation medan någon har schemalagda lektioner under hela gymnasietiden. Samtliga 
informanter talar om temadagar och samarbete med andra aktörer utanför skolan för att 
synliggöra studie- och yrkesvägar efter gymnasiet. Alla informanter talar om att visa på 
alternativa vägar, då eleverna kan stöta på hinder. Informanterna menar att eleverna behöver 
få kunskap om alternativen i studie- och yrkesval och få kännedom om var de kan hitta 
informationen. En informant nämner skolans hemsida som informationskanal. Två av 
informanterna talar om APL som relevant för val och beslutsprocessen. Praktiken kan stärka 
eleven yrkesval, men även bekräfta ett felaktigt beslut. APL, anser dessa två informanter, 
bidrar till insikt om eventuella hinder i kommande arbetsliv som annars är svåra att föreställa 
sig. Dessa två informanter talar också om fördelar med de yrkesförberedande programmen, 
som ger en naturlig ingång till yrkesrollen. En informant förespråkar intressetest för att hjälpa 
eleven i val- och beslutsprocessen. En annan informant anser att kartläggningen av intressen i 
samtal med elever stödjer elevens val och beslut. Majoriteten av informanterna anser att 
elevernas process pågår under gymnasieskolans tre år, medan en informant menar att 
processen sker tidigt på grundskolan. Någon använder begreppet process som lektioner som 
studie- och yrkesvägledaren håller, medan en annan informant menar att det inte finns någon 
ren vägledningsprocess och betonar kontinuerlig studie- och yrkesvägledning utifrån elevens 
förutsättningar.  

Två informanter tycker att vägledning bygger på innehållet i elevens kursplan och utgår från 
det. Två informanter menar att det är elevens eget beslut som är det centrala och en av dem 
menar att studie- och yrkesvägledaren hjälper eleven med valen. Den andra informanten 
betonar studie- och yrkesvägledarens neutrala roll i samtal och att eleven själv ska komma 
fram till val och beslut. Vidare utgör relationen mellan eleven och skolan som en viktig del i 
elevens process. En annan informant lyfter fram vårdnadshavarnas roll i elevens liv och som 
en faktor som styr elevens val. Samma informant talar om vikten av att vårdnadshavare är 
delaktiga i elevens val och beslut. 

Alla informanter ser klara fördelar med mindre klasser som RGH har och bedömer att det 
finns tillräckligt med tid för vägledning, både enskilt och i grupp.  
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Att ha 1000 elever är inte vägledning för mig, det skulle jag aldrig ha. Andra 
kanske tycker vi är insnöade, fast jag tycker inte det. Det är ju vi som jobbar 
med vägledning, för vi har förutsättningen att göra det. Det har inte de 
andra stackarna som har sådär mycket (studie- och yrkesvägledare A). 

 

De nackdelar som informanterna lyfter fram handlar om svårigheten att hitta en balansgång 
mellan att stärka elevens val av studie- eller yrkesliv och att vara realistisk. Några menar att 
eleverna har illusioner och föreställningar om yrken som inte är förankrade i verkligheten, 
men betonar ändå värdet med att drömma. En av informanterna menar att elevernas val och 
beslut i studie- och arbetsliv inte görs utifrån hörselnedsättningsbegränsningar, trots insatser 
från skolan kring synliggörandet.  Några informanter hänvisar till andra vuxna inom 
verksamheten som blir betydande för elevens utveckling, vilket också ingår i skolans uppdrag 
kring studie-och yrkesvägledning. 

Hinder och möjligheter 
Informanterna beskriver hörselnedsättningens betydelse generellt i arbetslivet utifrån något 
olika infallsvinklar. En av informanterna menar att de flesta arbeten kommer att innebära 
hinder och anser att eleverna saknar konkurrenskraft i och med sin funktionsnedsättning. 
Samma informant belyser den fysiska hälsan som negativ och syftar på att det finns yrken 
som är mer eller mindre lämpliga för personer med hörselnedsättning. Vidare menar 
informanten att elever med hörselnedsättning ofta har flera funktionsnedsättningar som blir 
till hinder i kommande arbetsliv. En annan informant ser tendenser till att många elever är 
omogna och inte redo för arbetslivet. En informant anser att elever med hörselnedsättning har 
många möjligheter i arbetslivet, med undantag för några få yrken. En annan informant tycker 
att möjligheterna i arbetslivet hänger samman med graden av hörselnedsättning p.g.a. 
hjälpmedel och anpassningar i arbetsmiljön. En annan informant menar att miljön är 
hindrande och att eleverna därför inte har samma möjligheter, däremot ses studier ge samma 
möjligheter oavsett hörselnedsättning. Betygen kan vara hindrande enligt två informanter. Två 
av informanterna lyfter fram att personer med hörselnedsättning ofta är tröttare, en av dem 
talar om nedsatt arbetsförmåga vilket påverkar ekonomin. En informant ser ingen skillnad i 
arbetslivet på grund av hörselnedsättning, men anser att hinder kan vara i bemötande i 
anställningsintervjuer då arbetsgivare saknar kunskaper om hörselnedsättning. 

Som framgår under tema hinder och möjligheter ser tre informanter Arbetsförmedlingens 
stödinsatser som möjligheter för elever med hörselnedsättning. Även andra stödinsatser i 
kommunen lyfts fram. Tre informanter tycker att elever med hörselnedsättning har goda 
chanser i arbets- och studieliv och beskriver elevernas vägar som krokiga, men ändå möjliga 
vägar att gå för att nå målet. En informant talar om möjligheten med förlängd skolgång för att 
få med sig fler betyg och därmed få större möjlighet att studera vidare. En informant påtalar 
en specifik vägledningsmodell som betonar individens förmågor och styrkor och försöker 
vidga elevens perspektiv. Detta genom att inte begränsa sig till vad omgivningen eller 
samhället begränsar. 

Alla fem informanter menar att Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är en miljö som är 
anpassad efter elevernas behov, vilket är positivt, men ser samtidigt att det finns nackdelar 
med det. Flera elever har kommit tillbaka efter APL och varit överraskade av t ex bullriga 
arbetsmiljöer. Samtliga studie- och yrkesvägledare belyser skillnader mellan elever som har 
gått integrerat på grundskolan och de som tidigare har gått på SPSM skolor. Gymnasieskolans 
miljö är tillrättalagd och eleverna får bra kvalité i utbildningen, däremot är det inte tillrättalagt 
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vare sig i arbetslivet eller i fortsatta högre studier, menar informanterna. Detta är något som 
eleverna själva får uppleva. Hinder i arbetslivet ser inte eleverna, trots att flera av studie- och 
yrkesvägledarna lyfter fram frågan för reflektion. En av informanterna tycker att det är eleven 
som själv måste upptäcka vilka hinder som finns genom egna erfarenheten av arbetslivet. En 
annan berör elevernas betyg som hindrade för fortsatta högre studier. Tre av informanterna 
talar om vikten av att eleverna och studie- och yrkesvägledaren hittar alternativa vägar för att 
eleven ska nå sitt drömyrke. Vägen beskrivs som krokig, men det finns vägar att gå även om 
det kan vara tuffare för elever med hörselnedsättning i både studie- och arbetsliv.   
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Analys och diskussion 
Studiens resultat visar att elevernas medvetandegrad om sin hörselnedsättning ofta varierar. 
De flesta informanter menar att hörselnedsättning har betydelse inför kommande studie- och 
arbetsliv. Elevernas tidigare erfarenheter från grundskolan blir avgörande för hur långt de har 
kommit i sin acceptans av funktionsnedsättningen. Informanterna anser att många elever på 
RGH döljer sin hörselnedsättning. Samtliga informanter ser RGH som en miljö där eleverna 
kan utvecklas och stärkas, både i samspelet med andra elever med hörselnedsättning och i 
anpassningar efter elevernas behov. En anpassad skolmiljö kan bidra till att stärka eleven 
enligt informanterna, men de kan samtidigt se en fara med tillrättaläggandet eftersom det 
troligtvis inte kommer vara det i elevernas framtida arbetsliv.  

Gymnasiet kan ses som en brytpunkt enligt Careershipteorin (Hodkinson & Sparkes 1997). 
Eleverna hamnar i en ny skolsituation och att flytta hemifrån för att studera på en annan ort, 
kan bli en brytpunkt. Någon informant i studien talar om identitetskris och avsaknaden av 
vårdnadshavare som kan ersättas av en annan vuxen i skolan. Detta kan jämföras med det som 
sägs inom karriärutvecklingsteorin Careership, om att grunden till identiteten byggas på 
sociala relationer. Elevernas habitus kan förändras och utvecklas då avståndet till 
vårdnadshavarna ökar, vilket kan stärka elevens självständighet, men kanske också upplevs 
som ensamt utan det sociala kapitalet som vårdnadshavarna med flera står för i elevens 
omgivning. Eleverna kommer under sin gymnasietid att utveckla sin medvetenhet om sig själv 
och lära sig fatta beslut. Studie- och yrkesvägledningen ska enligt Skolverket (2013) stödja 
elevens process i studie- och yrkesliv.  

När det gäller forskningsfrågan om stöd i elevernas val- och beslutsprocess kring deras 
framtid, studie- och yrkesliv, verkar studiens resultat generellt peka på att behovet av stöd är 
stort. Informanterna arbetar med att stärka individen både genom enskilda samtal och i 
gruppvägledning. Majoriteten av informanterna pekar på behov av att stärka och uppmuntra 
eleverna i deras styrkor. Enligt Skolverkets föreskrifter (2013) är detta en del i elevernas 
individuella process, som hör till studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Detta bekräftar även 
Lindh (1997) och Amundson (200) angående processen. Karriärutvecklingsteorin enligt 
Hodkinson och Sparkes (1997) menar att individen kan vara begränsad i sina val, exempelvis 
genom det socialt kapital då identiteten hänger samman med de sociala relationerna. 
Informanterna ser samtal med studie- och yrkesvägledare som en del i stödet och för att vidga 
elevernas perspektiv och därmed synliggöra alternativa vägar i studie- och arbetsliv. En 
informant anser att vårdnadshavarna ofta styr elevens val, vilket kan bekräftas av Hodkinson 
och Sparkes teori (1997). 

En annan brytpunkt enligt teorin (Hodkinson och Sparkes 1997) är övergången från 
gymnasiet till arbetslivet. Vidare anser teorin att inträdet på arbetsmarknaden kan vara svårt 
på grund av litet inflytande. Olofssons (red.) (2012) forskning visade att elever med 
funktionsnedsättningar har större svårigheter att klara skolan och etableringen på 
arbetsmarknaden. Likaså pekar Punch (red.) (2004) forskning på att denna övergång innebär 
stora svårigheter för unga med hörselnedsättning. Olofsson (red.) (2012) menar t ex att de 
som inte har fullständiga gymnasieutbildningar oftare blir arbetslösa och beroende av 
försörjningsstöd. Punch (red.) (2004) forskning visar på att de som inte studerar vidare eller 
som har gått en yrkesutbildning ofta hamnar i arbetslöshet eller tillfälliga låglönearbeten. 
Denna studies resultat pekar på att elever med hörselnedsättning och som har gått i integrerad 
skolform ofta har kunskapsluckor, vilket gör att de tillhör den utsatta riskgruppen enligt 
forskningen. Teorin Careeership (Hodkinson & Sparkes 1997) visar på begränsat 
handlingsutrymme i utbildning och arbetsliv på grund av små marginaler att påverka sin egen 
etablering. Flera informanter i studien talar om fysiska hinder i samband med elevernas 
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funktionsnedsättning och inträdet på arbetsmarknaden. Omgivningen har betydelse för 
elevens karriärutveckling visar studien, vilket också Hodkinson och Sparkes (1997) teori 
menar. Informanterna i denna studie menar generellt att hörselnedsättningen har betydelse för 
arbetslivet men syftar på allt från stora hinder till små hinder i etableringen. Samtliga 
informanter samverkar i studie- och yrkesvägledning och tillämpar olika stödinsatser för att 
stärka eleven i övergången. En informant nämner förlängd skolgång för att ge eleverna mer 
tid till att få med sig flera betyg. Detta skulle kunna ge eleverna mer tid att reparera tidigare 
skolmisslyckanden från grundskolan.  

Lidströms (2009) forskning visar att elever upplevde skolans studie- och yrkesvägledning som 
obetydlig i deras utveckling i studie- och arbetsliv och de tyckte att de saknade stöd. 
Ungdomsstyrelsen (2012) forskning visade på framgångsfaktorer som handlade om att se 
ungdomarna och stärka och motivera dem. Denna studies resultat visar på stora skillnader i 
stöd på RGH i jämförelse med andra gymnasieskolor. Elever på RGH får mera tid för 
förberedelse inför arbetslivet genom fler och längre samtal, mer kontinuerlig vägledning samt 
tätare och mer personlig relation mellan elev och skola. 

Kring forskningsfrågan om processen visar studiens resultat att flera informanter likställer 
begreppet process med samtal och informationspass. Att stötta en individ kan ske på många 
varierande vis enligt föreliggande studie. Val och beslut är något som sker genom hela livet 
och att hitta verktyg att hantera en sådan situation ingår i studie- och yrkesvägledningens 
uppdrag enligt Skolverket (2013). Vägledning enligt denna studie kan t ex ges utifrån elevens 
kursplan och samtalen kan vara enskilda eller i grupp. Detta kan ges av informanten själv och 
i samverkan med andra aktörer, både externa och interna. Två informanter nämner APL som 
viktig i elevens val- och beslutsprocess, vilket kan både stärka och stjälpa elevens yrkesval. 
En informant anger konstruktivistisk vägledning med fokusering på elevens styrkor. Övriga 
informanter namnger inte någon specifik metod, vilket kan förstås utifrån det Lindh (1997) 
menar med att karriärutvecklingsteorier är eklektiska. Studiens resultat visar att informanterna 
har olika uppfattning om vad process är, dock är det gemensamt för alla informanter att 
studie- och yrkesvägledning handlar om att bekräfta, uppmuntra och stödja eleven. 
Karriärprocessen är livslång menar Lindh (1997) och hon menar att val- och beslut är 
återkommande. Enligt Careershipteorin (Hodkinson & Sparkes 1997) består ett liv av flera 
brytpunkter.  
 
Studiens resultat kan ha betydelse för elever med hörselnedsättning på grund av att deras 
studiebakgrund anses avgörande för medvetandet om sin funktionsnedsättning. Angående 
forskningsfrågan om informanternas uppfattning om elevernas upplevelser av 
hörselnedsättningen, visar studien på att elever som gått integrerat är vana att dölja sin 
hörselnedsättning och har därmed längre väg till medvetandegörandet, än de elever som 
studerat vid SPSM:s skolor. Gymnasieskolan kan därmed innebära en hel del förändringar för 
elevens livssituation (jmf Hodkinson och Sparkes 1997).  
 
Hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med stödet skiljer sig åt visar studiens resultat men 
anses viktigt i likhet med Lindh (1997). Samtliga informanter belyser elevernas dåliga 
självförtroende och svaga självkänsla. Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att stötta den 
enskilda elevens val- och beslutsprocess. Men var går gränsen för stöd? Någon talar om att gå 
utan för ramen av sitt uppdrag som studie- och yrkesvägledare, men vad innebär det? Kan det 
bli för mycket eller för lite stöd? Enligt en informant verkar stödet till elever som har 
erfarenhet av SPSM:s skolor ha blivit för mycket, då elever blivit vana att bli servade. Kan 
detta missgynna elevens process att fatta egna beslut och val eller har eleven låg självkänsla 
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och behöver i och med detta stärkas mera? Situationen är komplex och det verkar inte finnas 
ett enhetligt svar enligt studien. 
 
Studiens resultat förvånade mig när det gäller synen på elevernas drömmar. Någon informant 
betonar elevernas begränsningar på grund av hörselnedsättningen och talar om att många 
elever är orealistiska i sina tankar om framtida arbetsliv och studie- och yrkesvägledaren vill 
lyfta fram elevens begränsningar. En annan informant menar att hörselnedsättningen inte 
innebär några begränsningar utan att det handlar om att eleven ska hitta nya alternativa vägar 
att ta sig fram. Elevens styrkor och förmågor lyfts då fram. Skolverkets förskrifter (2013) 
lyfter fram elevens självinsikt och att skolans studie- och yrkesvägledning ska stärka den. Har 
det någon betydelse för eleverna på RGH om vad studie- och yrkesvägledaren anser om deras 
begränsningar och möjligheter? Om detta tolkas utifrån Careershipteorin (Hodkinson & 
Sparkes 1997) kan åsikter som viktiga personer har i elevens liv, påverka elevens studie- och 
yrkesliv. Då handlar det mer om att acceptera sin situation mer än om att fatta ett eget val och 
beslut. I denna studie skulle en viktig person kunna vara studie och yrkesvägledaren som 
träffar eleven i samtal och ger eleven stöd. Hodkinson och Sparkes (1997) talar om resurserna 
som ojämlika, vilket informanterna i denna studie skulle kunna vara, eftersom deras 
uppfattning om elevens framtida studie- och yrkesliv då har betydelse. Skulle studie- och 
yrkesvägledaren kunna begränsa elevens framtida studie- och arbetsliv t ex genom 
medvetandegörandet elevens hörselnedsättning? En informant tar upp att skolan arbetar aktiv 
med medvetandegörandet, men att insatserna inte verkar ha någon effekt på eleven. En annan 
informant anser att eleverna redan är medvetna och nämner inte någon speciell insats från 
skolan. Slutsatsen är att insatserna för att medvetandegöra elevens hörselnedsättning skiljer 
sig mycket åt mellan skolorna. Det är inte heller entydigt om varför detta är viktigt för eleven 
och dennes karriärutveckling.  
 
Punch (red.) (2004) forskning visar att övergång från skola till arbetsliv är extra problematisk 
för elever med hörselnedsättning och att de ofta hamnar i arbetslöshet. Olofssons (red.) (2012) 
forskning menar att unga människor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att 
ungdomar utan fullständiga gymnasieutbildningar, oftare är arbetslösa och gruppen verkar öka 
i antal. Vidare menar Olofsson (red.) (2012) att personer med funktionsnedsättningar anses ha 
större svårighet att klara skolan samt inträdet i arbetslivet då arbetsmarknaden ställer höga 
krav och han betonar studie- och yrkesvägledning som ett viktigt stöd. Denna studies resultat 
pekar på att elever med hörselnedsättning ofta kommer från misslyckade 
grundskoleutbildningar och att de har mycket att ta ikapp under gymnasietiden. Vad som 
stödet ska innefatta verkar vara splittrat, men samtliga informanter arbetar med stödinsatser på 
olika sätt. 
 
Det som förvånade mig var informanternas uppfattning om processen. Studien visar att 
informanterna uppfattar allt från att processen pågår hela gymnasietiden till att processen 
redan är klar innan gymnasiet. Studiens resultat visar också skillnader i vem som får samtal 
och att alla elever inte får enskilda samtal med studie- och yrkesvägledaren. Elevens egen 
uppfattning om sitt behov av vägledningssamtal är också av stor betydelse för mängden 
samtal. Alltså skulle en elev som är omedveten om sitt behov av vägledning, få mindre 
vägledning än vad han eller hon egentligen kanske har behov av. Slutsatsen blir att studie- och 
yrkesvägledningen ser olika ut på de respektive skolorna och vad eleverna får beror på vilken 
studie- och yrkesvägledare han eller hon har och vilket behov som studie- och 
yrkesvägledaren uppfattar att eleven har. 
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Fortsatt forskning 
Studien bygger på intervjuer av studie- och yrkesvägledare som arbetar/har arbetat på RGH. 
Studien belyser enbart studie- och yrkesvägledarperspektivet, men inte elevperspektivet. 
Elever med hörselnedsättningars egna upplevelser och erfarenheter i sin egen karriärprocess, 
hade varit intressant att studera. Detta skulle kunna vara ett område att forska vidare kring. 
För att begränsa studiens beslutades att inte studera elevernas egna uppfattningar. Om 
utrymme hade funnits hade förslagsvis en enkätstudie genomförts och följts av ett urval av 
djupintervjuer av elever med hörselnedsättning. 

Gymnasieelever som har språknedsättning eller dövhet, kan också studera vid Riksgymnasiet 
för döva och hörselskadade i Örebro. Dessa två grupper hade också varit intressanta att forska 
vidare kring. Att intervjua tidigare elever på RGH hade varit givande för att få en bild av 
processens resultat.  
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Bilaga 1. Intervjuguide till studie- och yrkesvägledare 
 

1. Tycker/tror du att elevernas hörselnedsättning har betydelse i arbetslivet, rent 
generellt? På vilket sett? 
 

2. Tycker du att elever med hörselnedsättning verkar vara medvetna om sin 
hörselnedsättning?  
 

3. Vad kan denna medvetenhet/omedvetenhet ha för betydelse inför det kommande 
arbetslivet?  
 

4. Hur stärker du den enskilda eleven (med hörselnedsättning)? Motivera. 
 

5. Vad tycker du är särskilt viktigt att tänka på i studie- och yrkesvägledning till elever 
med hörselnedsättning?  
 

6. Hur går vägledningsprocessen till, enligt studie- och yrkesvägledarna på RGH till 
elever som har en hörselnedsättning? 
 

7. På vilket sett ges stöd till elevernas karriärprocess? 
 

8. Hur får eleverna kunskap om karriärmöjligheter? 
 

9. På vilket sätt stödjer studie- och yrkesvägledning elevernas val- och beslutsprocess? 
 

10. Är det någon skillnad, tror du, på hur elever med hörselnedsättning får stöd i sin 
process i jämförelse med andra elever på gymnasiet? På vilket sett, motivera ditt svar 
 

11. På vilket sett förbereds eleverna inför övergången från gymnasiet till fortsatta studier 
eller yrkesliv? 
 

12. Hur skulle du vilja beskriva vägledningsprocessen? 

 


