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1 Inledning 

Jag har under mina år på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH, kommit att 

möta flera döva elever som inte är födda i Sverige och som har haft det tufft att klara 

svenskan på gymnasiet framför allt i svenska för döva B. De har inte svenskt teckenspråk som 

sitt första språk och inte svenskt skriftspråk som sitt andra språk. Jag har även träffat döva 

elever med utländsk bakgrund som klarat sig bra i svenska och därför vill jag ta reda på hur 

undervisningen med den kategorin av elever ser ut och vilka anpassningar som läraren gör för 

att stödja dessa elever att klara godkänt i svenska för döva. 

 Svenskfödda döva elever har svenska som andraspråk och teckenspråk som sitt första 

språk, svenskundervisningen sker på en tvåspråkig grund. Döva invandrarelever har 

förhoppningsvis ett annat lands teckenspråk som sitt första språk och kan i några fall ha 

hunnit ta del av landets majoritetsspråk som sitt andraspråk oftast via oral
1
 undervisning. När 

de kommer till Sverige får de lära sig svenskt teckenspråk och det svenska skriftspråket 

parallellt och i de fall de har ett teckenspråk och eventuellt ett annat skriftspråk i grunden blir 

svenska teckenspråket deras andra eller tredje språk och svenska skriftspråket det tredje eller 

fjärde språket.  

2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur undervisningen av döva invandrare i svenska för 

döva fungerar på gymnasiet utifrån ett lärarperspektiv och hur eleverna bedöms i de 

förekommande kurserna i svenska för döva A och B.  

2.1 Frågeställningar  

Hur klarar döva invandrarelever att läsa svenska för döva på gymnasiet?  

På vilket sätt tas hänsyn till dessa elever i kursplan och bedömning? 

På vilket sätt anpassar lärare sin undervisning för döva invandrarelever? 

3 Metod 

Studien kommer att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att studien utgår från 

en subjektiv förförståelse i ämnet eftersom det lämpar sig för att förstå och tolka kvalitativa 

intervjuer (Patel & Davidson 2011:29). Jag jobbar sedan 1995 inom Riksgymnasiet för döva 

och hörselskadade och undervisar i svenska, svenska för döva och teckenspråk för hörande 

                                                      
1
 Oral undervisning innebär att undervisningen sker på talets grund. 
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och hörselskadade, vilket ger mig en förförståelse för ämnet.  Det kan finnas nackdelar med 

att jag själv undervisar i ämnet eftersom det kan påverka analysen av resultatet. Med tanke på 

att området är relativt outforskat när det gäller döva invandrare så uppväger fördelarna med 

att ha en viss insikt i hur situationen ser ut för att på så sätt kunna tolka resultaten så bra som 

möjligt.   

3.1 Kvalitativ intervju  

Jag gjorde kvalitativa intervjuer med undervisande lärare i svenska för döva för att på så sätt 

få en bild av hur varje lärare planerar och anpassar undervisningen för invandrareleverna. I de 

kvalitativa intervjuerna använde jag en låg grad av standardisering och anpassade intervjun 

efter läraren, som fick avgöra ordningen och eventuella följdfrågor, vilket ger en möjlighet att 

se den variation som kan finnas i lärarnas sätt att jobba (Trost 2005:19).  

 Jag använde en intervjuguide (se bilaga 1) med några frågeområden vilka är kopplade 

till syftet och frågeställningarna. De områden som jag valde att ringa in för att ställa öppna 

frågor, utgår från frågeställningarna, och gäller bland annat hur undervisningen är organiserad 

för elever med invandrarbakgrund, eventuell anpassning för elevgruppen samt vilka 

förutsättningar läraren anser att elever med invandrarbakgrund har att klara kurserna i svenska 

för döva utifrån sina erfarenheter. Intervjuguiden blev grunden för intervjuerna och för att det 

skulle flyta smidigt så försökte jag lära mig den utantill. Det bidrog till att läraren som blev 

intervjuad kunde styra ordningsföljden och innehållet i större omfattning (Trost 2005:50). 

Intervjuerna tog ca 45- 60 min och spelades in antingen på ljudband eller på film
2
 och därefter 

transkriberades
3
 intervjuerna och fakta som var relevanta för studien valdes ut. Intervjuerna 

utfördes på en plats som läraren själv valde. En av lärarna, informant 2, valde att sitta i 

elevcafeterian vilket påverkade samtalet, ljudnivån var hög och koncentration krävdes i ännu 

högre grad och det påverkade intervjusituationen negativt.  

3.2 Urval  

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH, ligger endast i Örebro och är 

integrerat på fyra kommunala gymnasieskolor. Det gör att skolurvalet är styrt – det finns inga 

andra skolor att vända sig till.  

 Basen för mina intervjuer är därför RGD/RGH i Örebro. De lärare som undervisar i 

svenska för döva på RGD/RGH är ganska få till antalet, ca ett tiotal totalt, och jag ska försöka 

                                                      
2
 Ljud- resp filminspelning valdes beroende på om informanten var hörande eller döv. 

3
 Transkriberingen gjordes som så att jag skrev endast ned det som sades eller tecknades under intervjuerna (inga 

tvekningar eller liknande).  
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intervjua ett flertal lärare som undervisar döva gymnasieungdomar med invandrarbakgrund 

för att få en så total bild som möjligt att utgå från när jag sammanställer mina resultat. 

Eftersom antalet lärare är få gör att en kvantitativ studie är svår att genomföra, underlaget är, 

anser jag, för litet. Det som jag är intresserad av att veta är hur varje lärare lägger upp och 

anpassar sin undervisning till elever med invandrarbakgrund och hur de tar hänsyn till dessa 

elever. Det är svårt att mäta i enkätfrågor med hög grad av standardisering, vilket innebär att 

varje lärare får besvara frågor utifrån ett frågeformulär med styrda frågor och styrd 

ordningsföljd (Trost 2005: 19). 

 För att få till intervjuer så skickade jag e-post till samtliga undervisande lärare i svenska 

för döva på RGD/RGH och berättade kort om min undersökning och frågade om de kunde 

ställa upp för en intervju. Jag skickade ut förfrågan till totalt 10 lärare och fick efter en 

påminnelse, svar av fem lärare.  

 Utöver intervjuer kontaktade jag kansliet för att få ut underlag för hur många elever med 

invandrarbakgrund som går på RGD samt hur antagningen till gymnasiet ser ut för dessa 

elever. Jag ville även ta del av betygsresultat i kurserna svenska för döva för denna grupp för 

att se vilka kurser i svenska som eleverna uppfyller målen för och får betyg i. Avsikten var att 

utgå från Skolverkets betygsdatabas SIRIS
4
.  

3.3 Forskningsetik 

Gruppen döva är en relativt liten grupp och om man begränsar den till enbart 

gymnasieungdomar så finns det läsåret 2011/2012 184 ungdomar på RGD/RGH i Örebro. Om 

man dessutom endast väljer ut de elever med invandrarbakgrund blir gruppen ännu mindre 

och det är viktigt att tänka på eftersom det skulle kunna leda till att man lättare kan identifiera 

individerna i gruppen vilket inte är bra. Likaså är antalet lärare som undervisar i svenska för 

döva relativt få till antalet, ca ett tiotal, fördelade på tre olika gymnasieskolor i Örebro. Med 

anledning av att lärargruppen är relativt liten så är det viktigt att se till att så långt det är 

möjligt avidentifiera materialet och att förhålla sig till informanterna så att det inte kan 

framkomma vem som sagt vad. Jag skriver inte om läraren är hörande eller döv eller vilket 

kön de har eftersom det skulle kunna leda till att identifiera läraren vilket i sin tur kan leda till 

att läsaren även kan identifiera eleverna (Vetenskapsrådet 2011:67). Jag kommer därför 

benämna lärarna som informant 1 till 5 när jag återger vad lärarna sagt i intervjuerna. En kort 

presentation av de olika informanterna finns under rubriken resultat. 

                                                      
4
 SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem (http://siris.skolverket.se), och 

där finns information om skolors kvalitet och resultat.  

http://siris.skolverket.se/
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3.4 Metoddiskussion 

Urvalet är förhållandevis begränsat när det gäller lärare som undervisar i svenska för döva på 

gymnasiet. Eftersom jag själv undervisar i svenska för döva vet de flesta om vem jag är vilket 

kan ha påverkat urvalet. Därför valde jag att inte styra vilka som skulle intervjuas utan valde 

att skicka ut en förfrågan till samtliga lärare, som sedan fick ta ställning till om de ville ställa 

upp på en intervju. Detta för att öka trovärdigheten när det gäller urvalet av informanter till 

undersökningen. Hur representativa informanterna är kan diskuteras eftersom inget styrt urval 

skedde, men eftersom samtliga undervisar på RGD/RGH anser jag att de bör vara 

representativa för studien. Jag skickade ut förfrågan till 10 lärare varav 5 deltog i intervjuer 

vilket gav ett bortfall på 50 %. Bortfallet har troligen betydelse för resultatet men jag anser att 

50 % av samtliga lärare i målgruppen räcker för att få en bild av hur lärare lägger upp 

undervisningen för elever med invandrarbakgrund.  

 De lärare som svarade och deltog i intervjuer valde själva att ställa upp och därför 

kunde jag inte styra på vilka program och i vilka kurser lärarna undervisar. Flera av lärarna 

som deltog i intervjuerna och undervisar elever med invandrarbakgrund har till stor del sin 

undervisning på individuella programmet och några undervisar inom något av de nationella 

programmen där elever med invandrarbakgrund läser programinriktat individuellt program, 

PRIV. Kurser som lärarna undervisar i, är svenska för specialskolan samt gymnasiekurser i 

svenska för döva. Det blev därför en större spridning av kurser på urvalet än vad som var 

tänkt från början. Om urvalet hade styrts i större utsträckning till endast lärare på nationella 

program kanske resultatet hade blivit annorlunda. 

 Det har varit svårt att få ut information från antagningskansliet för RGD/RGH angående 

hur många elever med invandrarbakgrund som går på RGD. Det har dessutom inte gått att få 

översiktlig betygstatistik ur Skolverkets betygsdatabas, SIRIS, gällande målgruppen, döva 

invandrare på gymnasiet, eftersom de inte specificeras i betygsstatistiken.  

 Eftersom det är en relativt begränsad undersökning och att det är brist på tidigare 

forskning på området, samt har varit svårt att få ut viss information så går det inte att dra 

några generella slutsatser av min studie. Studien ger däremot en bild av hur några enskilda 

lärare jobbar med döva elever med invandrarbakgrund. 
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4 Forskningsöversikt  

4. 1 Bakgrund 

4.1.1 Döva  

Handikapputredningen 1989 skriver att det finns omkring 8000 till 10 000 personer som är 

teckenspråkiga döva
5
 och de flesta är födda döva eller blivit döva i tidig ålder. Varje år föds 

det omkring 200 barn som är döva eller gravt hörselskadade och av dessa är mellan 60 och 70 

barn i behov av teckenspråk och av undervisning i specialskola(SOU 1991:97). 

 Sveriges dövas riksförbund uppger i år, 2012, samma siffror: 

 

I Sverige finns ungefär 8.000-10.000 barndomsdöva och ca 30.000 teckenspråksanvändare. 

Av Sveriges befolkning är ca 0,1% (1 promille) barndomsdöva. Det föds ungefär 70 döva barn 

varje år. Antalet är konstant år från år. (http://www.sdr.org/om-dova/statistik 2012-03-19) 

 

Med dessa uppgifter som grund kan man anta att antalet teckenspråkiga döva i Sverige är 

relativt konstant.  

 Det finns olika perspektiv på begreppet döv. Det medicinska perspektivet tar fasta på 

hörseln och döva innefattar de som inte hör, medan det sociala/kulturella perspektivet innebär 

att en person är döv om han eller hon identifierar sig som teckenspråkig och väljer 

teckenspråk som första språk oavsett vilken hörselstatus man har (Roos 2004:25). 

 Hermanson konstaterar i SPM-rapporten Pedagogiskt arbete i tvåspråkighetsperspektiv 

2005 att man på dövskolorna övergått till ett sociokulturellt perspektiv när man definierar 

dövhet och det språk som används till största del för kommunikation blir avgörande.  

 

Man tycks nu ha gått ifrån de tidigare definitionerna grundade på hörseln/audiogram och ser 

istället begreppen från en mer social synvinkel. Man utgår generellt från vilket språk som är det 

huvudsakliga kommunikationsspråket i skolan och på fritiden. En som har svenska som sitt första 

språk bedöms vara hörselskadad och en som har teckenspråk som sitt första språk bedöms vara 

döv. Även hörapparatanvändare kan bedömas vara döva beroende på hur de fungerar rent 

språkligt. Man har alltså gått ifrån den medicinska definitionen och anammat den sociala 

definitionen när man talar om döva och hörselskadade. (Hermanson 2005:7f) 

 

4.1.2 Teckenspråk  

Döva som helt eller till större del saknar hörsel behöver teckenspråket för sin kommunikation 

och språkutveckling. Dessa döva har, menar Bergman och Nilsson, teckenspråket som sitt 

första språk och är döva utifrån ett identitets- och kulturellt perspektiv (Hyltenstam 

1999:341).  Modersmål är det språk som barn lär sig utav sina föräldrar. Ca 95 % av de döva 

                                                      
5
Med teckenspråkiga döva menas att man behöver teckenspråket för sin kommunikation och använder det som 

sitt första språk (oavsett om man är helt döv eller hörselskadad) SOU 2006:54:47. 

http://www.sdr.org/om-dova/statistik
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barnen har hörande föräldrar och det innebär att ca 5 % av de döva barnen föds in i en naturlig 

teckenspråksmiljö och får teckenspråket som modersmål. Dock kan man som döv inte ta del 

av annat språk vilket gör att man ändå skulle kunna kalla teckenspråket för modersmål eller 

första språk, dessutom så upptäcks dövheten tidigt idag, ofta redan på BB, och föräldrar kan 

lära sig teckenspråket tidigt och sedan överföra det till barnet liknande modersmål 

(Hyltenstam 1999:339). 

 Teckenspråket erkändes av riksdagen 1981 som dövas första språk.  I och med 

läroplanen för specialskolan Lgr 80 från 1983 så fastställs ett tvåspråkighetsmål för döva 

elever. Undervisningen ska ske på teckenspråk samt att eleverna ska lära sig svenska i skriven 

och läst form (SOU2006:54:62). 

 Teckenspråkets status har fått en starkare ställning i samhället 2009 i och med den nya 

språklagen SFS 2009:600 och har därmed likställts med de nationella minoritetsspråken. 

Språklagen tar även upp rätten att lära sig svenska språket samt rätten till modersmål (SFS 

2009:600). 

 

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att 

lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska 

 

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att 

lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket, och 

 

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra 

skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

 

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i 

första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda 

sitt modersmål (SFS 2009:600). 
 

4.1.3 Tvåspråkighet 

När det gäller tvåspråkighet och vem som är tvåspråkig finns det olika syn. Enligt Bloomfield 

ska en tvåspråklig person ha en ”native-like control of two or more languages”. Macnamara 

har en annan uppfattning om vad som gäller och menar att det räcker med att en viss förmåga 

i någon av kommunikationsformerna tala, skriva, lyssna eller läsa på det andra språket 

(Einarsson 2004:88). 

 Skutnabb-Kangas har föreslagit att man utifrån fyra olika kriterier kan betraktas som 

tvåspråkig. Dessa kriterier är ursprung, kompetens, funktion och attityd och hon kopplar dem 

till begreppet modersmål och vissa delar av tvåspråkighet.  Enligt ursprung så är den som lärt 

sig två språk inom familjen från början tvåspråkig. Enligt kompetens är den tvåspråkig som 
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behärska två språk fullständigt eller som kan jämställas med en infödd. En tvåspråkig person 

är den som enligt funktion kan använda två språk i de flest situationer. Enligt kriteriet attityd 

är den tvåspråkig som identifierar sig som tvåspråkig med två kulturer (Skutnabb-Kangas 

1981:94). 

4.1.4 Tvåspråkighet för döva 

När det gäller döva så är deras modersmål eller första språk teckenspråk och svenska deras 

andra språk.  Döva kan inte ta till sig svenska språket på annat sätt än i skrift och har därför 

ingen möjlighet lära sig på ”egen hand” som hörande som möter svenska talspråket i sin 

omgivning hela tiden. Det innebär att döva måste lära sig svenska språket i undervisning på 

ett aktivt sätt och de kan inte på ett passivt sätt, som hörande, tillägna sig språket genom att 

lyssna på t ex när människor pratar omkring dem, i radio eller liknande (Svartholm 1984:44). 

 I statens rapport om översynen av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54) menar de att 

man inte kan jämföra dövas tvåspråkighet med hörandes tvåspråkighet.   

 Den tvåspråkighet som eftersträvas för döva barn och många hörselskadade barn är inte 

helt jämförbar med annan tvåspråkighet. Den uppstår till skillnad från annan tvåspråkighet 

inte spontant. De båda språken, det tecknade språket och majoritetssamhällets språk, fyller 

olika funktioner. Teckenspråket är det språk som är redskap vid inlärning av kunskaper och 

som används vid direkt kommunikation med andra, medan majoritetsspråket primärt fyller en 

läs- och skriftfunktion (SOU 2006:54:66). Av de kriterier som Skutnabb-Kangas tar upp kan 

tre stämma in på dövas tvåspråkighet och det är kompetens, funktion och attityder (identitet) 

däremot inte kriteriet ursprung eftersom endast ca 5 % har döva föräldrar (SOU 2006:54:69). 

4.2 Döva invandrare 

Antalet döva invandrare
6
 som finns i Sverige är svårt att hitta uppgifter om. Migrationsverket 

för inte uppgifter om hörselstatus på asylsökande som kommer till Sverige och har därför 

inget säkert register. De har dock gjort en sammanställning av antalet döva som var inskrivna 

under januari 2006, vilket var cirka 40 döva. Av dessa var ungefär tio barn under 18 år (SOU 

2006:54:171). Enligt Migrationsverkets hemsida söker uppskattningsvis mellan 20 och 40 

döva asyl i Sverige varje år (http://www.migrationsverket.se/info/2727.html). 

 Utöver de som kommer som asylsökande finns det även invandring på grund av studier, 

arbete eller anhöriga som redan finns i Sverige. Då söker de uppehållstillstånd från sina 

                                                      
6
 Med invandrare menar jag i undersökningen personer som är födda utomlands eller har föräldrar som är födda 

utomlands. Det är det begreppet som Skolverket använder i sin statistik men de använder begreppet ”elever med 

utländsk bakgrund”. 

http://www.migrationsverket.se/info/2727.html
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hemländer och inte heller här förekommer det någon registrering av hörselstatus
7
. Detta gör 

att det är svårt att bedöma antalet döva invandrare oavsett ålder.  

 I undersökningen Att vara invandare och döv – en dubbel utmaning? av Danielsson 

(1991) nämner Danielsson att det bland de döva finns ungefär 10 % invandrare (Danielsson 

1991:2). Sveriges dövas riksförbund, SDR, menar även de att det i gruppen döva finns ca 10 

procent invandrare, vilket innebär att det skulle vara ungefär 800-1000 personer som är döva 

invandrare (SOU 2006:54:171). 

 Med dessa fakta kan man konstatera att det är svårt att exakt ange hur stort antalet döva 

invandrare är eftersom ingen direkt statistik finns, men med utgångspunkt av de ovan nämnda 

siffrorna så utgår vi att det finns ca 800-1000 döva invandrare i Sverige. Hur länge dessa döva 

invandrare bott i Sverige vet man inte, och inte heller hur länge barn och ungdomar gått i 

skolan och förvärvat sig svenskt teckenspråk och svenska. Döva med invandrarbakgrund som 

går i special- och gymnasieskolan kan ha gått hela sin skolgång i Sverige eller nyligen 

invandrat till Sverige.  

 Gruppen döva invandrare är en extra utsatt grupp, vilket är belyst i översynen av 

teckenspråkets ställning. Detta eftersom det till stor del saknas material och att sfi-test, 

kursplaner och betygskriterier inte är anpassade för målgruppen teckenspråkiga döva. 

I denna betonar de att vissa döva invandrare inte fått tillgång till teckenspråk i sitt hemland, 

utan de är språklösa när de kommer till Sverige. Döva invandrare ska därmed lära sig två nya 

språk, dels svenskt teckenspråk och dels det svenska språket i skrift. Teckenspråket menar de 

utgör grunden för att kunna ta till sig och lära sig det svenska språket (SOU2006:54:169ff). 

4.2.1 Döva invandrare i skolan 

När det gäller antalet döva invandrarbarn och ungdomar i skolan finns det inte heller klara 

uppgifter. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, redogör i sin kvalitetsredovisning för 

år 2010 att utav de 415 elever som är inskrivna i de regionala skolorna, finns ca 26% med 

invandrarbakgrund vilket skulle innebära ca 107 elever (SPSM kvalitetsredovisning 2010). 

 Från gymnasiet, RGD, har det ej gått att få uppgifter om hur många döva ungdomar 

med invandrarbakgrund som finns. Det sker ingen särskild registrering av elever med 

invandrarbakgrund utan antagningen för dessa elever med invandrarbakgrund sker på samma 

sätt som för övriga sökande det vill säga enligt Skollagen kap 16-17. Eleven kan samtidigt 

ansöka om modersmålsundervisning. Överlämnande sker genom att specialskolan som eleven 

gått på fyller i ett pedagogiskt överlämnandedokument, som är en sekretesshandling. Eleven 

                                                      
7
 Telefonkontakt med Migrationsverket [20120403]. 
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måste godkänna att dessa handlingar lämnas ut eftersom de är sekretesskyddade enligt 

antagningskansliet RGD/RGH
8
.  Rutinerna för intagning ser ut så att när eleven har sökt till 

ett program på RGD, har man ett intagningsmöte där ansvariga för antagningen deltar, vilket 

bland annat är rektorer och studie- och yrkesvägledare. Vid detta möte går man igenom 

ansökningarna och de pedagogiska överlämnandedokument som finns för eleven och gör 

bedömning utifrån dessa och beroende på bedömning placeras eleven på antingen ett 

individuellt eller nationellt program
9
. 

 Enligt slutbetänkandet Likvärdig utbildning så finns det på Riksgymnasiet för döva, 

RGD, totalt 184 elever läsåret 2011/2012 (SOU2012:24:115). Dessa elever finns på 

Risbergska skolan, Tullängsskolan, Virginska skolan och Kvinnerstaskolan i Örebro. 

 Den information om antalet döva invandrare har jag fått fram genom de informanter jag 

träffat på skolorna och enligt dem finns det uppskattningsvis mellan 50 och 60 döva elever 

med invandrarbakgrund vilket blir i procent ca 30 % (27-32 %)
10

.  

 De barn och ungdomar som kommer till Sverige som asylsökande har samma rätt som 

svenska barn att gå i skolan
11

. Det innebär att de som är döva får, om de är mellan 7 och 16 år, 

resa till någon av de fem specialskolorna (grundskolor) eller om de är över 16 år, resa till 

gymnasieskolan, RGD/RGH, i Örebro. Döva vuxna kan få möjlighet att åka till Västanvik 

folkhögskola som har ett projekt tillsammans med Migrationsverket
12

. 

 Döva barn och ungdomar placeras i de reguljära utbildningarna och mottas av 

respektive skola (special- eller gymnasieskola) som utifrån behov anpassar studierna för varje 

elev. Efter introduktionen placeras de i vanlig klass på specialskolan och följer de ordinarie 

ämnes- och/eller kursplanerna. De har samma uppnåendemål som övriga elever
13

. 

 De invandrarelever som gått hela eller större delen av sin skolgång i specialskolan har 

fått tillgång till tvåspråkig undervisning precis som svenskfödda döva barn. Förutsättningarna 

att uppfylla samtliga mål i svenska för döva på specialskolan och gymnasieskolan kan bero på 

när eleven kommit till Sverige och när han eller hon fått lära sig svenskt teckenspråk och 

svenska. Det finns väldigt lite tillgängliga uppgifter huruvida invandrarbakgrunden påverkar 

måluppfyllelsen i special- och gymnasieskolan.  

 SPSM, skriver i sin kvalitetsredovisning för samtliga specialskolor 2010 att 63 elever 

slutade specialskolan 2010, och av dem hade 25 fullständiga betyg, 35 ofullständiga betyg och 

                                                      
8
 Mejlsvar från antagningskansliet RGD/RGH [20120416]. 

9
 Kontakt med en studie- och yrkesvägledare på RGD/RGH [20120516]. 

10
 OBS! Antalet är en uppskattning! Det kan vara rimligt om man utgår från SPSM:s kvalitetsredovisning (2010). 

11
 Information från Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/4328.html[20120430] 

12
 http://www.migrationsverket.se/info/2727.html [20120320] 

13
 Enligt telefonkontakt med en av SPSM:s specialskolor [20120403]. 

http://www.migrationsverket.se/info/4328.html
http://www.migrationsverket.se/info/2727.html
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tre fick inga betyg. I slutbetygen är det endast 55 % av eleverna som har minst betyget 

godkänt i svenska och ca 70 % godkänt i teckenspråk (SPSM 2010:18). Enligt 

kvalitetsredovisningen kan en anledning till detta vara att antalet elever med särskilt stora 

behov har ökat på specialskolan och här ingår bland annat gruppen med elever med annan 

etnisk och kulturell bakgrund. Antalet elever som kommer till specialskolan senare, det vill 

säga efter årskurs 1, har ökat, till exempel så kom 2010 ca 12,5 % nya elever till specialskolan 

i årskurs 8-10. Här ingår även elever som kommer nyinflyttade till Sverige och som ofta har 

bristfälligt språk. Dessa elever har ofta svårt att uppnå målen även om deras studier följer en 

anpassad studieplan (SPSM 2010:19). Efter specialskolan söker de flesta av de döva eleverna 

till gymnasiet RGD/RGH i Örebro. 

 Begreppet de sju vita åren kommer ifrån att döva i Sverige förr inte fick lära sig ett 

språk förrän de kom till dövskolan utan var i princip språklösa de första sju åren (Hyltenstam 

1999:340).  När det gäller svenska döva barn har begreppet försvunnit däremot kan begreppet 

de sju vita åren användas för vissa döva invandrare, barn och i vissa fall även vuxna, som 

kommit språklösa till Sverige och oavsett ålder inte har fått ett riktigt språk eller gått i skola. 

Invandrarföräldrar till döva barn har ofta låga krav på en meningsfull kommunikation med 

sina barn och använder det talade hemspråket i familjen (Danielsson 1992:46). I flera länder 

runt om i världen anses inte teckenspråk vara ett språk och därför får inte de döva barnen lära 

sig det och som döv är det inte säkert att de ens får gå i skolan, vilket gör att de inte lär sig 

landets talade språk som skriftspråk (Danielsson 1994:12f).  

4.2.2 Antagning till gymnasieskolan 

Behörighetskraven för de nationella programmen har skärpts i Gy 2011. Enligt LPF94, var 

man behörig till något av de nationella programmen om man hade godkänt i kärnämnena 

svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Enligt Gy 2011 krävs godkänt i 

ytterligare fem ämnen för att söka ett yrkesförberedande program och för ett 

högskoleförberedande program måste man förutom svenska/svenska som andraspråk, 

engelska och matematik vara godkänd i ytterligare nio andra ämnen (Skolverket 2011:20)
14

.  

 Språkintroduktion vänder sig till nyanlända invandrarungdomar som behöver mer 

utbildning i svenska språket och som inte är behöriga till nationellt program. Tonvikten i 

undervisningen ska ligga på svenska språket, antingen svenska för grundskolan eller svenska 

som andraspråk samt grundskoleämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning i 

                                                      
14

 Enligt Lpf94 kan obehöriga elever som har godkänt i något eller ett par av de tre kärnämnena antas inom det 

individuella programmet på ett programinriktat individuellt program, PRIV, och läsa integrerat på ett nationellt 

program ( SFS1985:1100). 
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gymnasieskolan. Innehållet kan även kombineras med gymnasiekurser i ämnen där eleven har 

godkänt från grundskolan. För att anpassa utbildningen efter elevens behov ska skolan i god 

tid innan eleven börjar bedöma hans/hennes språkkunskaper (Skolverket 2011:34). 

4.3  Skolor för döva 

4.3.1 Specialskola 

Det finns olika skolformer för döva och hörselskadade barn, fem regionala statliga 

specialskolor med tvåspråkig inriktning med teckenspråk och svenska samt en kommunal 

tvåspråkig skola
15

. Därutöver finns en statlig skola för döva med utvecklingsstörning och 

kommunala skolor med hörselklasser som använder teknik och individualintegrerad i 

kommunal skola med teknik och/eller tolk. Döva och gravt hörselskadade barn går i stor 

utsträckning i någon av specialskolorna där det finns teckenspråksmiljö, dessa finns på olika 

platser i Sverige. Döva går tio år i specialskolan.  

4.3.2 Gymnasieutbildning för döva, Riksgymnasiet i Örebro RGD/RGH 

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH, finns placerat på fyra kommunala 

gymnasieskolor i Örebro. Örebro kommun har ett statligt uppdrag att ordna gymnasial 

utbildning för döva sedan 1967 och för hörselskadade sedan 1984. Utbildningen är tre eller 

fyrårig beroende på behov. I grunden är utbildningen treårig med möjlighet till förlängning 

med ett fjärde år (Örebro kommuns hemsida Riksgymnasierna RGD/RGH). 

4.4 Läroplaner  

I gymnasieskolan finns idag två parallella läroplaner, Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy 2011, samt Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna Lpf94, Lpf94. Nuvarande eleverna är sista årskullarna
16

 enligt Lpf94. I 

de övergripande mål och riktlinjerna och i skolans värdegrund står det att skolan har i uppdrag 

att ge eleverna möjligheter att tillägna och utveckla kunskaper samt förbereda dem att kunna 

ta ansvar för sig själv som vuxna och att kunna delta i samhällslivet (Gy 2011:6/ Lpf94:5f). 

 För att kunna delta och ta ansvar i samhället förutsätter det att man kan samhällets språk 

vilket läroplanerna tar upp under kunskaper. Här beskrivs skolans ansvar att sträva efter att 

varje elev: 

kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar 

i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier, (Lpf94:10) 

                                                      
15

 De regionala specialskolorna finns i Lund, Vänersborg, Örebro, Stockholm och Härnösand. Den kommunala 

skolan ligger i Göteborg. 
16

 Eftersom vissa elever på RGD läser fyra år kan det vara två årskullar kvar. 
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tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa 

kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv  

 

har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, (Gy 2011:9f) 

 

 Detta gäller samtliga program inom gymnasieskolan. 

4.5 Ämnet svenska för döva  

Undervisning i svenska har döva haft sedan dövskolans start 1809 (Manillaskolan) men den 

har under dessa 200 år, mestadels varit oral. Döva har till största del undervisats med talet 

som grund, oavsett hörsel, fram till dess att Riksdagen erkände teckenspråket som dövas 

första språk 1981 (Svartholm 2010:1ff). 

 I och med teckenspråkets erkännande 1981 får döva möjlighet att få undervisning i 

svenska för döva på teckenspråk. Det ledde i sin tur till att svenska språket blev dövas andra 

språk. Introduktionen av att gå mot en tvåspråkig undervisning med teckenspråk och svenska, 

skedde i och med nya läroplanen för specialskolan Lgr 1980 som kom 1983.  

 Hur döva gör när de lär sig svenska och lär sig ett språk endast i skriftspråk, som inte är 

kopplat till sitt ”talade” språk, vet man väldigt lite om. Men man antar att de inte knäcker 

koden på samma sätt som hörande gör, via ljudet, då hörande förstår hur ljud och bokstav och 

ord hänger ihop. En annan viktig skillnad mellan döva och hörande är att döva aldrig lärt sig 

språket i talad form innan de lär sig den skriftliga formen vilket hörande barn gjort. Döva får 

lära sig ett helt nytt språk samtidigt som de lär sig den skrivna formen (Svartholm 2002:139). 

För hörande som håller på att lära sig ett andraspråk så får de en språklig ”input” i 

direktkommunikation med omgivningen, vilket döva invandrare inte får på ett naturligt sätt 

via hörseln (Svartholm 1990:11). 

 För att karakterisera vad skriftspråket och läsning handlar om så skriver Svartholm att 

de teorier som finns om hur läsprocessen går till, bygger på att läsaren är hörande. Det finns i 

huvudsak två modeller som beskriver läsprocessen. Det är dels den modell som hon kallar 

”nerifrån och upp”, där man börjar med bokstäverna och deras fonetiska motsvarigheter som 

kombineras till ord som sedan sätts ihop till fraser och meningar och dels finns den som hon 

kallar ”uppifrån och ner” som fungerar i motsatt riktning från den första. På senare tid har de 

två modellerna kombinerats till ytterligare en modell, en så kallad ”interaktiv modell”.  Ingen 

av dessa modeller passar för döva eftersom de lär sig språket samtidigt som de lär sig läsa. 

Det finns ingen giltig modell för hur läsprocessen går till för döva och det beror på att det 

saknas forskning om dövas lässtrategier Ändå förordas en tvåspråkig undervisning eftersom 

det visats ge bra reslutat för döva (Svartholm 1998:140). 
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Ahlgren skriver i Skolöverstyrelsens Metodbok, svenska för döva (1991) att lära sig ett 

språk som enbart ett skrivet språk är en helt annan process än när man som hörande lär sig ett 

språk på talets grund.  

Svenska är inte ljud för en döv elev, det är krumelurer./…/ Vill vi förklara att ”!” och ”i” är olika slags 

krumelurer medan ”o” och ”b” är av samma sort måste vi göra det utan hänvisning till att de låter olika. 

Krumelurerna är ordnade från vänster till höger på rader. Dessutom klumpar de ihop sig till grupper som 

sinsemellan är ordnade ibland med och ibland utan mellan rum emellan. Krumelurerna har normalt ingen 

egen betydelse men grupperna har. Det finns regler för hur krumelurerna får kombineras i grupper 

(Ahlgren 1991:25). 

 

Svartholm betonar vikten av att barnet har ett bra fungerande första språk, teckenspråk, för det 

är genom teckenspråket som barnet kan förstå meningen med texten och det är genom sitt 

första språk som barnet får kunskaper om omvärlden. Dessa kunskaper är en nödvändig 

förutsättning för att kunna lära sig läsa svenska (Svartholm 1998:139).  

 Svartholm förklarar att undervisningen i svenska för döva ska vara kontrastiv, med 

svenskt teckenspråk och svenska, där jämförelser mellan språken diskuteras och 

tvåspråkighetsperspektivet tas med, för att ge dem möjlighet att koppla svenskan till sitt 

förstaspråk (Svartholm 1997:3).  

 Vidare menar Svartholm att döva behöver mer tid i undervisningen i svenska när man 

använder teckenspråket för att de ska få samma villkor att lära sig svenska som hörande. När 

man undervisar på ett visuellt språk måste läraren stanna upp för att låta eleverna få tid att 

hinna anteckna vad som skrivs på tavlan eller diskuteras, det går inte att ”tala” (på 

teckenspråk) och skriva samtidigt för då missar eleven vad som sägs eftersom de måste titta 

ner i anteckningsblocket när de skriver (Svartholm 2006:24). 

 När det gäller gruppen döva invandrare så finns i princip ingen forskning om hur 

inlärning sker av svenska språket i andra- eller tredjespråkperspektiv som döv. Det är likaså 

väldigt lite forskat på invandrarnas språkliga bas, det vill säga kunskaper i hemlandets 

teckenspråk och skriftspråk, och vilka förutsättningar de har att ta till sig två nya språk i 

Sverige, dels det svenska teckenspråket och dels det svenska skriftspråket. Det som finns 

skrivet är Danielssons rapporter, Att vara döv och invandrare från 1991, 1992 och 1994 samt 

väldigt kortfattat beskrivningar om döva invandrares situation och behov i betänkandet om 

teckenspråkets ställning (SOU 2006:54:161ff).  

 Döva invandrarelever har inte denna bas i svenska teckenspråket utan de har, beroende 

på ålder, eventuellt ett bristfälligt teckenspråk från sitt hemland eller fått lära sig hemlandets 

skriftspråk ofta i oral undervisning (på talets grund). De kan ha brister i allmänna begrepp på 

grund av att de inte haft något språk vilket kan påverka deras självbild. De behöver först få en 
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språklig bas i svenskt teckenspråk genom tfi
17

, för att sedan lära sig svenska språket i skrift 

(Johansson 2005:14f). Det motsvarar de sju vita åren vilket innebär att invandrarna är i stort 

sett språklösa och det kan motsvaras av hur det såg ut när det gäller undervisning för döva i 

Sverige i början på 1900-talet (Svartholm 2010:3f). Om de döva invandrarna inte har ett 

fullständigt språk när de kommer till Sverige innebär det att de samtidigt som de lär sig 

svenska teckenspråket, lär sig svenska i skrift parallellt.  

 Abrahamsson & Hyltenstam (2004) visar att det har betydelse när en individ får tillgång 

till sitt första språk och för de som tidigt får lära sig ett första språk så har det positiv effekt 

och inverkan på hur långt individen utvecklas i ett andraspråk. Ett barn som tidigt får lära sig 

sitt förstaspråk och relativt tidigt (helst före 10 års ålder) tillägna sig ett andraspråk kan nå en 

slutnivå som liknar en infödd. Den studie som presenteras visar på hur sen inlärning av ett 

förstaspråk, varav några gäller barn med sen inlärning av teckenspråk som förstaspråk, ger en 

tydlig bild av hur det påverkar andraspråksinlärningen negativt och slutnivån tenderar att bli 

lägre i andraspråket än de som tidigt fått lära sig ett förstaspråk (Hyltenstam & Lindberg 

2004: 249). 

 Språksituationen för de döva invandrare som kommer till Sverige och har ett språk, 

tecknat och/eller talat språk i skrift, får lära sig svenskt teckenspråk som ett andra eller tredje 

språk. Detta får de sedan använda för att lära sig förstå det tredje eller fjärde språket, svenska i 

skrift, ofta parallellt med att de lär sig det svenska teckenspråket (SOU2006:54:173). 

 Döva kan inte använda sig av talet som grund till inlärning och har inte heller nytta av 

att höra svenska språket runt omkring sig för att lära sig och utveckla sitt andraspråk. 

Det går därför inte att direkt jämföra hur hörande invandrare lär sig svenska som andra språk 

med döva eftersom de till skillnad från döva hör och kan använda sig av talet i 

språkinlärningen (Svartholm 1990:11).  

4.5.1 Kursplaner i svenska på gymnasiet 

Kursplaner som finns i ämnet svenska inom gymnasieskolan är för Lpf94, svenska A, B och C 

för hörande, svenska som andraspråk A, B och C för de som har ett annat modersmål, samt 

svenska för döva A, B och C för elever som är i behov av teckenspråk. I nya gymnasieskolan 

Gy 2011 heter kurserna istället svenska 1, 2 och 3, svenska som andraspråk 1, 2 och 3 samt 

svenska för döva 1, 2 och 3. I Gy 2011 är endast svenska 1 obligatoriskt för yrkesprogrammen 

medan samtliga kurser i svenska är obligatoriska för teoretiska program.  

                                                      
17

 Tfi står för Teckenspråk för invandrare och är ett begrepp som Johansson använder i sin magisteruppsats.  
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 Kursplanerna i svenska för döva är utformade med hänsyn till dövas 

tvåspråkighetsperspektiv, i svenskt teckenspråk och svenska för döva. Svenska som 

andraspråk som riktar sig till elever som har ett annat modersmål. Denna kursplan utgår ifrån 

ett inlärarperspektiv och att eleven inte har ett fullt svenskt språk. Målet är att få ett 

funktionellt svenskt språk och att eleven får kunskaper som ligger så nära som möjligt en 

svenskfödds kunskaper i språket och när det gäller svenska som andraspråk har det inte 

samma fokus på litteraturhistoria som svenska B och svenska för döva B (Skolverket.se). 

 Dessutom finns kurser i svenska för invandrare, sfi, som riktar sig till de som fyllt 16 år 

och som nyligen kommit till Sverige. Sfi är uppdelat på fyra kurser, sfi A-D, och efter kurs B-

D sker test i form av nationella prov vilka är webbaserade i stor utsträckning. De mål som 

kurserna har består av hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig 

produktion och skriftlig färdighet (SKOLFS2009:22). 
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5 Resultat 

5.1 Presentation av informanterna 

Informanterna kommer mycket kort att presenteras, av den anledningen att de är lätta att 

identifiera. Resultatet kommer att redovisas nedan och som svar på frågor som ställts under 

intervjuerna. 

 Informant 1 undervisar i svenska för döva på gymnasiet och har lärarutbildning med 

inriktning mot svenska för gymnasiet. Informant 1 har blandade grupper där elever med 

invandrarbakgrund ingår och eleverna läser kurserna svenska för specialskolan eller svenska 

för döva A. I några enstaka fall läser eleverna även svenska för döva B. 

 Elever med invandrarbakgrund som informant 2 undervisar i ämnet svenska för döva 

läser på individuellt program. Eleverna läser svenska för specialskolan. Informant 2 har 

lärarutbildning men inte med inriktning mot ämnet svenska.  

 Lärarutbildning med inriktning mot svenska för gymnasiet har informant 3 och 

undervisar elever med invandrarbakgrund i blandade grupper där eleverna oftast är 

grupperade dels efter programtillhörighet och dels efter nivå (svenska för 

specialskola/gymnasiet). 

 Informant 4 undervisar grupper med invandrarbakgrund på individuella programmet 

samt i blandade grupper där elever ingår i befintliga grupper med elever som läser nationellt 

program. Eleverna läser svenska för specialskolan eller svenska för döva A. Informant 4 har 

lärarutbildning med inriktning mot svenska för gymnasiet.  

 Elever som informant 5 undervisar i svenska, läser på nationellt program och i 

grupperna ingår elever med invandrarbakgrund och eleverna läser svenska för specialskolan 

eller svenska för döva. Informant 5 har lärarutbildning med inriktning mot svenska för 

gymnasiet.  

5.2 Organisation av undervisning  

Informant 1 berättar att elever med invandrarbakgrund som läser på gymnasiet har lika 

många timmar som övriga döva elever. De ingår i kursgrupp efter program vilket innebär att 

det finns både elever som läser på nationellt program och enligt gymnasiets kursplan svenska 

för döva A och dels elever som på individuellt program och läser enligt svenska för 

specialskolan i samma grupp. Om invandrareleverna inte är godkända i svenska för 

specialskolan läser de svenska för specialskolan, annars läser de svenska för döva A. De får 

minst 100 timmar för en kurs i 100 poäng och eleverna läser svenska ca 2 timmar i veckan. 
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För elever som inte hinner bli klara på den tiden så menar informant 1 att de får möjlighet att 

förlänga kursen. De läser 3 eller 4 år på gymnasiet och de kan få läsa svenska hela gymnasiet.  

 Informant 2 har elever på individuella programmet och elever med invandrarbakgrund 

läser svenska för specialskolan vilket de gör under hela gymnasietiden på 4 år. De har svenska 

2 timmar i veckan under 4 år. Nivåerna i grupperna är blandade från elever som kommit till 

Sverige för ett par år sedan till de elever som varit här längre och vissa elever är svenskfödda.

 Informant 3 berättar att elever med invandrarbakgrund läser på individuellt eller 

introduktionsprogram och ingår i grupper efter program och vald inriktning i första hand. ”De 

kan hoppa in i grupper med elever som gått i Sverige hela sitt liv också, det beror lite på vad 

de har valt, vilken inriktning. För att få ihop schema.” De läser svenska för grundskolan och 

har ca 2 timmar per vecka. De flesta elever läser svenska för grundskolan under hela 

gymnasietiden 4 år, några få elever gör klart svenska för grundskolan och ett fåtal hinner 

påbörja svenska för döva A.  

 Informant 4 berättar att elever med invandrarbakgrund läser på individuellt program 

och på introduktionsprogram. De läser dels tillsammans med andra elever uppdelade efter 

program och ingår tillsammans med övriga i blandade grupper när det gäller individuellt 

program och dels i egen grupp när det gäller elever på introduktionsprogram som har brister i 

svenska språket. Eleverna läser enligt svenska för grundskolan men för elever med brister i 

svenska språket är kursplaneringen under diskussion och eventuellt kan sfi-kurserna passa för 

vissa elever. Schemautlägget är från 2 till 4 timmar i veckan beroende på elevgrupp. 

 Elever med invandrarbakgrund som informant 5 undervisar, ingår i en klass på något 

av de nationella programmen och läser tillsammans med övriga elever i klassen/programmet. 

De läser svenska för specialskolan eller svenska för döva A i samma grupp och har svenska 

två gånger i veckan ca 2 tim.  

 Undervisningen sker alltså antingen i kurserna svenska för specialskolan eller i svenska 

A beroende på om de är godkända från specialskolan och de har ca 2 timmar svenska per 

vecka. Elever med invandrarbakgrund ingår i grupper baserade på vilket program utom elever 

som har stora brister i svenska språket och läser på introduktionsprogram.  

5.3 Information om eleverna inför gymnasiestarten 

Här nämner informant 1 att informationen ges vid en överlämnandekonferens vid skolstart. 

Undervisande lärare deltar i konferensen och får en presentation av alla nya elever sedan kan 

det finnas viss tilläggsinformation som läraren kan få ta del av, vanligtvis finns den hos 

kurator. Det är inte mycket information som ges det är om de gått något extra år på 
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specialskolan, om de kommit sent till Sverige eller har något extra funktionshinder utöver 

hörselskadan. Det kan finnas uppgifter från logoped som svenskläraren kan få ta del av om 

föräldrar och elev gett tillstånd till det och det kan då ge en bakgrund till elevens svårigheter. 

 Vi vet ofta inte så mycket berättar informant 2. Det kan finnas situationer när de endast 

får information att eleverna kom till Sverige för två-tre år sedan. Elever kan ha gått en kort tid 

upp till ett år i förberedelseklass på specialskolan och sedan kommer till gymnasiet. 

Informant 2 säger: ”De kan precis ha landat där och sedan kommer direkt till IV” (IV-

individuella programmet). De kanske behöver vara kvar på specialskolan för språkets skull 

men kommer till gymnasiet för att de inte passar in mognadsmässigt, det vill säga de passar 

inte bland de ”små”. 

 Enligt informant 3 så skrivs det väldigt lite och kortfattat om svensknivån från 

överlämnande skola oftast står det endast att brister i svenska språket beror på att eleven varit 

kort tid i Sverige och så står det hur många år de varit i Sverige. Det kan stå några korta rader 

om svensknivån som till exempel att eleven klarar av att skriva enkla meningar. De flesta av 

invandrareleverna är inte godkända i svenska för grundskolan. Det finns exempel på där 

information helt saknas och eleven upptäcks på plats i gymnasieskolan. ”Vissa har vi inte fått 

någon information om alls utan vi upptäcker allt eftersom, det händer.” säger informant 3.  

 Vi får i överlämnande veta att de inte kan svenska och ofta inte heller teckenspråk så bra 

beroende på att de varit kort tid i Sverige. Då vet vi oftast menar informant 3 att de har ett 

annat språk inblandat eller inget språk alls. En del av eleverna kommer från länder som har 

oral undervisning och då har eleverna sällan något språk alls.  

 De senaste ett, två åren finns det ett formulär där man kryssar i en fyrgradig skala (helt, 

till viss del, i viss mån och inte alls enligt informant 3) vilka mål som uppfyllts för årskurs 10 

i olika omfattning samt möjlighet för kommentarer. Oftast har special/grundskolan kanske 

bara fokuserat på ett mål och inte jobbat med övriga. Det ger lite mer information om eleverna 

och vägledning i vad de har jobbat med för mål på specialskolan.  

 Informant 3 önskar att det vore mer detaljerad information om just den här elevgruppen 

där det framgår vilket material eleverna jobbat med och på vilket sätt de jobbat, för att det ska 

bli en bättre övergång till gymnasiet. 

 Informationen är ofta kortfattad och bristfällig menar informant 4, speciellt när det 

gäller elever med invandrarbakgrund. Den informationen som ges är en bedömning på 

svenska språket och det är avgörande på vilket sätt det gjorts med tanke på att det är döva 

invandrarelever.  
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 Informant 5 berättar att det oftast handlar om vilket betyg eleven fått i specialskolan 

och eventuellt några rader om elevens skriftliga förmåga när det gäller elever som inte är 

godkända från specialskolan. Det är väldigt olika hur lärare från specialskolan formulerar sig 

om eleverna, ”en del kanske bara ett ord som t.ex. bra”, säger informant 5 medan andra 

skriver mer. ”Jag önskar ofta en mer omfattande bedömning från grundskolan. Tid brukar 

betraktas som en faktor till varför man inte hinner med en mer ingående överlämning 

samtidigt som jag tror det kan vara nödvändigt, inte minst för elevens skull” säger informant 

5.  Det är svårt att få till ett möte mellan lärarna på special- och gymnasieskola eftersom 

specialskolorna finns över hela landet och därför är överlämningsdokumenten än mer viktiga. 

 Samtliga informanter berättar om att informationen ofta är bristfällig när det gäller 

elever med invandrarbakgrund. De får ofta bara veta hur många år eleven varit i Sverige samt 

kortfattad information om elevens kunskap i svenska. Informationen sker vid terminsstart och 

i form av en överlämnandekonferens där undervisande lärare deltar. Flera önskar mer 

detaljerad information. Det finns enligt en informant numera ett formulär som utgår från 

målen i svenska i åk 10.  

5.4 Undervisningens planering och anpassning efter elevernas behov 

Informant 1 menar att när det gäller att anpassa och individualisera undervisningen så går det 

oftast bra tack vare lång erfarenhet i yrket, men att det är krävande.”Jag känner mig lite som 

jag jumpar på isflak, för det inte vad jag är utbildad för att klara heller”, tillägger informant 1. 

Ofta har informant 1 upp till tre olika planeringar för respektive elevgrupp och försöker 

anpassa uppgifter så att det går att ha olika svårighetsgrad för att alla ska kunna utgå från 

samma uppgift. Informant 1 ger tydlig information till eleverna, vilka krav som ställs för de 

som läser enligt svenska för grundskolan och vilka krav som ställs för de som läser 

gymnasiekursen i svenska. Det har dock blivit lite mer komplicerat i och med nya 

gymnasieskolan Gy 2011 säger informant 1, för nu finns flera system parallellt och det gör 

ibland planeringen svårare att anpassa. ”Framför allt de nationella kurserna svenska 1 och 

svenska A är väldigt olika där blir problemet. Till exempelvis litteraturen är med i svenska 1, 

det komplicerar. Det kräver lite läskunnighet och sådana saker i större utsträckning än vad 

svenska A gjorde” (Informant 1). Svenska A har mer inslag av färdighetsmoment med läsning 

och skrivning och det är lättare att jobba parallellt i blandade elevgrupper och gentemot 

svenska för grundskolan och svenska A samtidigt. I grupper om svenska 1 och 

grundskolekursen så kräver det andra lösningar i klassrummet och då gäller helt olika 

planeringar för eleverna. De får olika läs- och skrivuppgifter i de fallen och det kräver mer tid 
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av att fundera, läsa kursplaner och planera. Planerings- och förberedelsetiden är numera 

oerhört dyrbar menar informant 1 för det är lika viktigt att alla elever, oavsett om de läser 

enligt grundskolans kurs, får lika mycket uppmärksamhet. För att underlätta den egna 

situationen säger informant 1 att det gäller att hitta uppgifter som liknar varandra och att man 

kan ha samma genomgång med alla elever. Det är inte så bra om några måste sitta och vänta 

på sin tur. Antingen att alla är med och lyssnar på genomgången eller att alla kommer igång 

med sina arbetsuppgifter direkt men det är svårt att få till det ibland.  

 Läsningen sker ibland individuellt med eleverna. Informant 1 sitter bredvid och hjälper 

elever igång med läsningen antingen genom att läsa ”högt” på teckenspråk eller att låta eleven 

teckna. Detta göra informant 1 med alla elever vilket eleverna oavsett vilken kurs i svenska de 

läser, tills eleverna läser på egen hand.  

 Informant 2 planerar undervisningen helt individuellt och det mesta av befintligt 

material för döva elever med invandrarbakgrund är inte anpassat för döva. Det bygger på ljud 

och hör- och talövningar och är beroende på var eleven befinner sig i svenska språket, 

antingen för barnsligt med bilder av djur och liknande eller för svårt. Därför gör informant 2 

materialet själv och försöker anpassa det efter varje elev och materialet sammansätts i 

bokform så att eleverna får någonting som liknar en bok och är mer anpassad för vuxna. När 

det gäller planering av svenska för elevgruppen säger informant 2: ”jag sitter mycket hemma 

och det gör väl alla, jag letar mycket på nätet och så. Det är svårt att säga, men om jag är snäll 

och säger ungefär en timma per elev och vecka, så det blir 5-7 timmar i svenskan.” 

 Informant 2 påpekar att det börjar komma en del material som går att använda för elever 

på introduktionsprogrammet och diskussion pågår om vad för material som ska användas men 

informant 2 betonar att det fortfarande finns ljudbaserade övningar som måste plockas bort 

eller anpassas till den teckenspråkiga gruppen. 

  Viktigt att tänka på menar informant 2 är att den här elevgruppen i princip aldrig gått i 

skolan. Dessutom saknar de ofta många andra saker eftersom flertalet inte haft något språk 

under sin uppväxt för att kunna kommunicera med sin omgivning. Många av eleverna har 

inget riktigt språk när de kommer till Sverige vare sig teckenspråk eller annat hemspråk, 

möjligen kan de ibland ha hemgjorda tecken. Därför kan eleverna ha svårt att förstå 

samspelets regler i och med bristen på språk samt hur samhället fungerar så därför behöver 

man även lägga mycket tid på sådant i undervisningen. Här kan det finnas bra inslag i sfi-

material som har vuxna som målgrupp, tar upp viktiga saker i samhället som varje person 

behöver kunna. Men det gäller att prova sig fram hela tiden och det kan bli en salig blandning 
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av olika material säger informant 2, eftersom det ännu inte finns något material som är 

anpassat för döva invandrarungdomar.  

 Informant 3 beskriver att det ofta är stor spridning i grupperna och det kan vara upp till 

sju olika nivåer i en och samma grupp beroende på grupp och gruppens storlek. ”Jag är ju van 

att ha härifrån och upp [visar tecken] i en grupp, det kunde vara sju olika nivåer i en grupp 

eller fyra beroende på hur många det var i gruppen” berättar informant 3. Vanligen är 

grupperna delade i grundskole- och gymnasiesvenska och spridningen upp till fyra nivåer. 

Informant 3 planerar undervisningen individuellt utifrån den nivån varje elev har och har inga 

stora genomgångar i grupp förutom exempelvis områden som argumentation, som både 

grundskole- och gymnasieeleverna läser men här menar informant 3 att man behöver ha koll 

på om eleverna med invandrarbakgrund klarar nivån på teckenspråk. Det kan även gälla andra 

diskussionsämnen som kan tas gemensamt. I övrigt gör informant 3 individuella anpassningar 

och väljer ut texter till varje elev likaså när det gäller grammatik så får varje elev individuellt 

anpassade uppgifter. Det ges ingen extra tid för planeringen av elevgrupper med många olika 

nivåer, det ingår i det vanliga arbetet berättar informant 3. Jag får leta efter material hela tiden 

och det gör vi alla lärare menar informant 3 och sedan har man byggt upp en ”materialbank” 

allt eftersom med olika material och olika uppgifter som har passat för olika syften och elever. 

Det finns inget grundmaterial eller bok som vi använder i ämnet svenska när det gäller elever 

med invandrarbakgrund. ”Material letar jag efter hela tiden som skulle kunna passa, man får 

plocka och så letar man nytt för att inget av det man har passar. Så där kan jag säga att det är 

mycket letande” säger informant 3.  

 I vissa fall passar delar av sfi och svenska som andraspråksmaterial men de går, tycker 

informant 3, för fort fram när det gäller grammatiken. De innehåller även en del hör- och 

talövningar och det passar inte alls döva. När det gäller grammatik så kommer de snabbt in på 

böjningsformer av olika slag och det är inte det som informant 3 tycker är det viktigaste för 

döva elever med invandrarbakgrund. Eleverna behöver få ett språk, först ord och att förstå 

orden och sedan få ett skriftligt innehåll oavsett om det är rätt böjt i bestämde form, plural 

eller liknande. Det får man ta senare menar informant 3 för innehållet är viktigare än formen i 

första läget. 

 Informant 4 berättar att planering för eleverna är individuellt upplagd. Varje elev ska 

mötas i sina behov och utifrån sin nivå och utmanas om det behövs. Eleverna kommer med 

olika bakgrund och förutsättningar och de flesta eleverna med invandrarbakgrund har aldrig 

gått i skolan innan de kom till Sverige och de kan ha varit olika lång tid i Sverige. För den 

döva elevgruppen finns det inget heltäckande material som kan användas, man får plocka lite 
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från olika och säger informant 4 ”man får komplettera väldigt, väldigt mycket. Och lyfta ur 

saker väldigt mycket, så egentligen behöver man mer, mer övningar på just en och ett till 

exempel.” Man kan använda delar ur sfi- och svenska som andraspråksböcker men anpassa 

efter döva elever och efter teckenspråket. Ljudövningar får vi ta bort eller översätta till 

teckenspråk. Många av eleverna har inte haft ett språk innan de kom till Sverige, möjligen 

några hemgjorda tecken inom familjen, och det viktiga är att få till ett språk och en 

kommunikation på både teckenspråk och svenska. Det är viktigt att de lär sig båda språken 

eftersom de måste kunna ha en kommunikation via teckenspråket för att kunna förklara 

svenskan. Språk och kommunikation är viktigt i den interaktiva värld vi och eleverna lever i, 

att förstå vad som skrivs på Facebook och i sms för att undvika missförstånd. ”Nu i Facebook-

tiden så är det så mycket bekymmer med kommunikationen där” säger informant 4. Det ger å 

andra sidan en hög motivation till att förstå, vilket är bra.  

 Elever med invandrarbakgrund brukar informant 5 undervisa med samma 

ämnesområde för alla elever (de som läser gymnasiekurs och specialskolans svenska) och 

sedan anpassa materialet till eleverna efter behov, med till exempel lättlästa texter. Det kan 

vara upp till fyra olika språknivåer från grundskole- till gymnasiekurser i samma grupp menar 

informant 5 och det händer att det endast är någon enstaka elev som läser gymnasiekursen och 

övriga befinner sig på olika grundskolenivåer. Det tar mycket tid att anpassa material till 

eleverna efter deras nivå och efter de mål som de har i ämnet. Informant 5 påpekar att det är 

en fördel att det är relativt få elever i grupperna eftersom det tar mer tid att anpassa efter 

elevernas individuella behov. ”Det ideala tycker jag är att vara två lärare i en normalstor klass. 

Ofta är det varierande nivåer och man kan hjälpa mer individuellt om vi är fler än en. Annars 

blir det ganska lätt en ganska tung arbetsbörda och det krävs mycket mer av en svensklärare 

på RGD/RGH eftersom man inte kan utgå ifrån en generell nivå” (Informant 5).  

 Flera av informanterna har flera kurser och nivåer i grupperna där invandrareleverna 

ingår, både elever som läser gymnasiekurs och invandrarelever som läser specialskolans kurs. 

I enstaka fall finns särskilda grupper läser specialskolans svenska. Samtliga informanter 

beskriver att det är brist på lämpligt material och att de planerar och anpassar undervisningen 

individuellt för eleverna eftersom spridningen är för stor för att ha gruppgenomgångar. Alla 

betonar att detta tar mycket tid i anspråk och ingen har någon extra tid för detta arbete. 
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5.5 Kurser som elever med invandrarbakgrund läser 

Informant 1 berättar om att eleverna med invandrarbakgrund läser enligt svenska för 

grundskolan när de inte är godkända från grundskolan. Är de godkända från grundskolan läser 

de svenska för döva A eller svenska för döva 1. 

 Eleverna som informant 2 undervisar på individuella programmet läser enligt svenska 

för grundskolan på varierade nivåer. På introduktionsprogrammet likaså även om 

kursplanerna för sfi har diskuterats för dessa elever. 

 Informant 3 har endast elever som inte är godkända från grundskolan och läser därför 

enligt kursplanen för svenska i specialskolan.  

 Samtliga elever som informant 4 undervisar läser enligt specialskolans kursplaner i 

svenska för döva. ”Bekymret, tycker jag är att de aldrig kommer nå upp till någon nivå där de 

kan läsa, nu ska jag inte säga, men jag har svårt att se att de kan börja läsa svenska för döva på 

gymnasienivå” säger informant 4. För introduktionsprogrammets elever finns dock diskussion 

om möjligheten att använda sfi:s kurser.  

 Informant 5 menar att det beror på om de klarat specialskolans svenska, och sen beror 

det också på hur länge de varit i Sverige. Om de fått betyg i specialskolans svenska så läser de 

svenska för döva A, B och ibland även C. Informant 5 tar upp att det även finns svenska som 

andraspråk men menar att ”de som är döva läser det redan och i så fall gör jag inte skillnad för 

de som är invandrare och döva”. 

 Vilken kurs de döva invandrareleverna läser beror alltså på om de är godkända från 

specialskolan. Flertalet av de döva eleverna med invandrarbakgrund som informanterna 

undervisar läser svenska för specialskolan. Det finns några elever som läser gymnasiekurserna 

och ett par av informanterna berättar att några elever klarar samtliga svenskkurser för 

gymnasiet. 

5.6 Modersmål  

Enligt informant 1 finns det inga elever som läser modersmål. ”Vi har inga hemspråk vad jag 

vet idag. Om vi inte räknar teckenspråk för döva som ett hemspråk för då har vi ju det” säger 

informant 1. 

 Enligt informant 2 är det inte några elever som läser modersmål. ”Det är några som 

önskat det. Vi är ju skyldiga att erbjuda, men det är nästan ingen som är intresserad av det.”  

De flesta har inget modermål i form av det talade språket från sitt hemland och inte heller 

landets teckenspråk. Informant 2 säger ”några som påstår att de kan läsa på läpparna men jag 

vet inte om det är så som de själva säger”. De flesta har vuxit upp utan språk och i vissa fall 
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instängda och det är ett fåtal av föräldrarna som informant 2 har träffat som kan någon form 

av teckenspråk.  

 När det gäller döva elever med invandrarbakgrund har de ingen 

modersmålsundervisning berättar informant 3. Däremot de elever som har 

hörselrester(hörselskadade), har det. Frågan är om de döva eleverna ska läsa modersmål vilket 

språk ska de ha då funderar informant 3, det talade språket från hemlandet som de inte kan 

höra? De skulle kunna ha skriftspråket men det är väldigt svårt att hitta något som blir bra. 

  Informant 4 menar att eleverna har nog med att lära sig det svenska teckenspråket som 

är viktigt för kommunikationen och svenska. Dessutom har de flesta inte haft något språk alls 

innan de kommit hit till Sverige.  

 Informant 5 menar att det beror på vad man menar med modersmål. För döva läser 

teckenspråk och där finns ett samarbete mellan lärare i svenska för döva och teckenspråk och 

man jobbar med jämförelse mellan de två språken. Det är ofta uppskattat och roligt säger 

informant 5. När det gäller andra modersmål vet informant 5 tyvärr inte hur det ser ut över 

lag. Det finns inget samarbete mellan ämnena och det är sällsynt att döva elever med 

invandrarbakgrund läser modersmål. 

 Ingen av de elever som informanterna undervisar läser modersmål. En informant 

berättar om att enstaka elever önskat modersmål men sedan inte haft intresse att läsa det. 

Några informanter menar att eftersom de döva eleverna sällan kan sitt hemlands språk så är 

det inte aktuellt med modersmål.  

5.7 Elevers förutsättningar att uppfylla målen i kurserna och eventuella hinder.  

Informant 1 menar att de flesta elever som informanten undervisar når målen för svenska för 

specialskolan och svenska för döva A. Eleverna går i gymnasiet tre-fyra år och under den 

tiden brukar de flesta lyckas uppfylla målen för svenska för döva A. Däremot hinner de sällan 

bli klara med svenska för döva B, det finns en och annan som gör det men flertalet hinner inte 

bli klara.  

 Största hindret för att klara målen för svenska oavsett kurs är läsningen. Det gäller att få 

igång läsningen med alla elever så att de kan förstå det de läser. När det gäller att uppnå 

målen för svenska för döva B menar informant 1 att det självklart är läsningen som är det 

största hindret. ”Ja det är ju läsningen givetvis. Det är en stor textmassa och sen är det också 

en del ovana, sen förkunskaper. Förkunskaper är den inkörsport man har till läsningen i en 

text och utan förkunskaper blir texten obegriplig även om man kan avkoda den” säger 

informant 1. I de fall krävs det genomgångar för att skapa förförståelse för i vilken tid och hur 
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samhället såg ut när texten skrevs och därefter diskutera det som läses. Det tar mycket tid och 

det krävs många samtal om texten för att begripa vad den handlar om.  

 De elever med invandrarbakgrund som informant 2 undervisat hittills, har ingen 

uppfyllt målen för svenska för specialskolan. De hinner olika långt under de fyra år de går på 

gymnasiet och får med sig omdömen i ämnet vilket kan vara bra underlag om de vill fortsätta 

på till exempel Västanviks folkhögskola senare.  

 Informant 2 menar att det absolut största hindret är tiden. ”Vi hinner inte” säger 

informant 2 och fortsätter ”de elever som kommer hit och inte har något språk, har en låg 

utveckling över huvudtaget. Det är inget konstigt om man inte haft något språk och fått 

gömma sig. Och vad vi kan uträtta under de här åren? Man måste vara lite realistisk och se 

vad jag kan göra under de här åren.” Det gäller att ge dem det viktigaste för att klara sig i 

samhället och ett yrke. Det som är svårast i svenskan är att producera själv att kunna skriva 

något eget själva. Läsförståelsen går lättare menar informant 2, de vill förstå vad de säger på 

tv och i tidningar och vad det står i mobilen men att producera något eget material är svårare.  

 Informant 3 berättar att ”en del blir färdiga med grundskolans svenska och har hunnit 

börja på svenska A. Någon har nog hunnit bli klar med svenska A också men (svenska) B har 

varit svårt att hinna med kan jag säga.” Om eleven läser svenska för specialskolan första året 

finns det en möjlighet men tar det två - tre år med specialskolans kurs då hinner de inte med 

både svenska för döva A och B. Informant 3 menar att mycket beror på hur länge eleven varit 

i Sverige och hur mycket eleven har med sig till gymnasiet.  

 Det största hindret menar informant 3 är tiden. Ett annat hinder när det gäller elever med 

invandrarbakgrund är att de har svårt att producera egna texter, att skriva själva. De har lättare 

att läsa korta texter och förstå men att skriva ner på egen hand är svårt. De är ofta väldigt noga 

med att det blir rätt från början och fastnar istället säger informant 3. För de elever som hinner 

med svenska för döva A, är det största hindret tiden för att hinna nå målen för svenska för 

döva B. ”För i B-kursen kommer det mycket läsa och det är mycket texter och visst att man 

kan ha muntliga genomgångar, men det är fortfarande väldigt mycket texter i B. Och det är 

riktigt svårt att hinna med på de fyra åren” säger informant 3. 

 Informant 4 betonar att det är olika hur eleverna med invandrarbakgrund når målen. De 

som går på individuellt program kan klara svenska för specialskolan och i vissa fall svenska 

för döva A . När det gäller elever på introduktionsprogrammet är svårt att säga något 

generellt, det beror på elevernas förutsättningar rent språkligt. Målet är att de ska bli klara 

med antingen svenska för specialskolan eller om det är sfi som eventuellt kan vara aktuellt 

framöver och därefter slussas över till ett nationellt program.  
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 Ett hinder är tiden, det tar väldigt lång tid för vissa att ta till sig ett nytt språk och för de 

döva invandrareleverna handlar det om två nya språk. ”Då är tiden en faktor faktiskt, då har vi 

lite bråttom men man kan ju inte skynda på heller” påpekar informant 4.  

 Det avgörande för att uppnå målen i svenska för döva menar informant 5 är vilken 

språklig grund eleven har och om eleven är klar med svenska för specialskolan. Den språkliga 

grunden påpekar informant 5 gäller även teckenspråk och om eleven eventuellt har ett 

hemspråk vilket underlättar för att lära sig svenska för döva. Informant 5 har haft elever med 

invandrarbakgrund som uppfyllt målen i svenska för döva A och B tack vare att de haft en bra 

språklig grund dvs. i hemlandets teckenspråk och hemspråk. Vidare menar informant 5 att de 

som har svårt att ta till sig svenskan ofta har brister i teckenspråket också. De har oftast inte 

haft möjlighet att få lära sig teckenspråk under sin uppväxt, eftersom många andra länder har 

en negativ syn på teckenspråk. Informant 5 betonar att det innebär att eleven inte har något 

språk när de kommer till Sverige och de ligger flera år efter i språkutvecklingen. Då får eleven 

svårare att uppfylla målen i svenska. Informant 5 förklarar att de första åren i ett barns liv är 

väldigt viktiga för den fortsatta språkutveckling och det syns kanske än mer tydligt hos döva 

invandrarbarn. 

 Några informanter berättar att de döva invandrareleverna ofta klarar att nå målen för 

specialskolans kurs och svenska för döva A, däremot inte svenska för döva B. Dock finns ett 

par informanter som berättar att flera elever på individuellt program inte når målen i svenska 

för specialskolan. Enstaka elever klarar svenska för döva B och då är det ofta PRIV-elever 

eller de som var godkända från specialskolan. Ett hinder som flera informanter tar upp är 

tiden, eleverna hinner inte blir klara med kurserna. Ett annat hinder som finns är att 

läsförståelsen inte räcker för att klara kursen, framför allt svenska för döva B.  

5.8 Hänsyn som tas till eleverna inför betyg och bedömning  

Informant 1 menar att den hänsyn som tas vid betyg och bedömning är den som gäller 

generellt för döva och hörselskadade elever som har ett varaktigt funktionshinder vilket ska 

vägas in i bedömning. Att ha invandrarbakgrund är inget varaktigt funktionshinder och därför 

säger informant 1 att det gäller samma krav för bedömning som för övriga döva elever. 

 Eleverna som informant 2 undervisar får ej betyg eftersom de väldigt sällan uppfyller 

målen för svenska för specialskolan. Så här menar informant 2 att det är svårt att säga vilken 

hänsyn som tas vid betygssättning. De får däremot omdömen som tar upp vilka moment de 

klarat av och om de når målen för exempelvis specialskolans svenska motsvarande årskurs 4. 
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De flesta eleverna, vill informant 2 betona, får betyg i karaktärskurserna på gymnasienivå och 

når ofta målen för specialskolans teckenspråk. 

 Att ta hänsyn till invandrarbakgrunden i ämnet svenska för döva är enligt informant 3 

svårare än i andra ämnen som till exempel religion, där kan man ta en del på teckenspråk.  

”I svenska är det lite svårare att plocka bort för mycket, du måste ha förståelsen när du läser 

så man kan inte få allt översatt till teckenspråk.” berättar informant 3. Visst finns det bitar 

menar informant 3 där vi kan anpassa och teckna en text för eleverna för att förstå innehållet i 

en berättelse och där de sedan får svara på frågor på innehållet men det beror på vilket syfte 

uppgiften har. 

 Det är viktigt att följa kursplanen och dess formuleringar anser informant 4. Det som 

ska uppfyllas måste uppfyllas, ”står det där att man ska skriva, ja men då måste vi ju följa det” 

betonar informant 4. Står det exempelvis att eleverna ska kunna läsa och förstå samt kunna 

skriva så måste eleverna uppfylla det. Det som kan tas i beaktande är att hörande elever som 

av olika anledningar kan lyssna på en bok och anses ha läst den. Hur kan vi göra motsvarande 

för de döva eleverna med samma behov undrar informant 4? Det är en intressant fundering 

som vi kanske behöver diskutera vidare. För att anpassa kan man diskutera och berätta vissa 

saker på teckenspråk. Eleverna kan ta till sig en bok som är intecknad (på teckenspråk) eller 

man kan läsa vissa avsnitt ”jag kan inte hitta på innehållet, jag måste följa kursplanen” menar 

informant 4.  

 Informant 5 bedömer döva elever med andraspråksperspektiv och tar ingen ytterligare 

hänsyn till att de elever som är invandrare och informant 5 betonar att det förekommit döva 

invandrarelever som klarat kurserna i svenska för döva bättre än svenskfödda döva.   

För invandrarungdomarna som nyligen kommit till Sverige beror möjligheten att klara 

kurserna i svenska på vilken nivå de har när de börjar i gymnasiet. 

 Samtliga informanter menar att de tar hänsyn till dövheten i betyg och bedömning men 

inte tar någon särskild hänsyn till att eleverna är invandrare. Några av informanterna beskriver 

att det är svårare att ta hänsyn i språk eftersom man måste ha läsförståelse och kunna skriva. 

De måste uppfylla vad som står i kursplanen och samma krav gäller för invandrareleverna 

som för övriga döva elever.  

5.9 Organisation av särskilt stöd för elever 

Informant 1 berättar att det inte finns något särskilt stöd eller organisation för stöd. ”Nej, vi 

har ju som vanligt. Om man ser att det är ett problem eller en elev har oöverstigliga problem 

med något. Då får vi kanske ta ett möte om detta. Sedan utverkar vi kanske extra lektioner 
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eller tar in ytterligare en lärare det finns olika lösningar. Göra ett åtgärdsprogram helt enkelt” 

säger informant 1. Det gäller alla elever likaså elever med invandrarbakgrund, det är ingen 

skillnad. 

 Det finns ingen direkt stödorganisation utan det fixar vi i arbetslaget menar informant 

2. Det finns i och för sig några assistenter som är till för hela gruppen och de finns med i 

undervisningen så det kan väl räknas som stöd. 

 Stöd till elever med särskilda behov, sker inte på individuell bas (enskild undervisning), 

oavsett om de kommer från andra länder eller är födda i Sverige berättar informant 3. När det 

finns elever med behov av stöd så kan det ibland sättas in en pedagogisk resurs i gruppen och 

”resursen går oftast inte in till en elev utan finns i gruppen” säger informant 3. I de fall där 

pedagogisk resurs finns så är det läraren som planerar undervisningen och resursen finns med 

i klassrummet. Resursen kan tillsammans med lärare hjälpa de som behöver med förståelse 

eller annat. Det finns inget individuellt stöd där enskilda elever undervisas utan allt sker i 

grupp nämner informant 3. 

 Stöd sker på gruppnivå inom undervisningen förklarar informant 4.  

 Informant 5 redogör för att stöd sker på olika sätt. Ibland får elever individuell 

undervisning om rektor anser att det finns resurs och tid och här menar informant 5 att elever 

som fått detta utvecklats med stor framgång. Vissa behöver helt enkelt mer tid för att klara 

kursen i svenska, både när det gäller specialskolans och gymnasieskolans kurser.  

 Samtliga informanter beskriver att inget särskilt stöd ges för att eleven är invandrare. 

Samma regler gäller för alla elever som är i behov av stöd, invandrare såsom svenskfödda 

döva. En av informanterna beskriver att det sker inom arbetslaget. Två av informanterna 

nämner att det kan utgå individuell undervisning och då sker det i samband med en konferens 

om elevens behov eller i samråd med rektor.  
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6 Diskussion   

6.1 Antal döva elever med invandrarbakgrund på RGD 

Hur många döva elever med invandrarbakgrund som finns inom Riksgymnasiet för döva, 

RGD vet man inte. Det finns ingen statistik eller registrering om eleven är invandrare. Brist på 

information gäller även vid Migrationsverket, där de inte registrerar om personen är döv 

vilket gör att vi bara kan uppskatta hur många döva invandrare som lever i Sverige samt hur 

många av dem som går på RGD. Det blir lite märkligt när Migrationsverket registrerar vilket 

land de kommer från men inte huruvida personen är döv medan antagningen för RGD/RGH 

registrerar huruvida personen är döv men inte om den har utländsk bakgrund. Intressant är att 

specialskolans kvalitetsgranskning redogör för att gruppen med invandrarbakgrund är ca 26 % 

vilket motsvarar ca 107 elever. Varför är det så svårt att få fram detta på gymnasiet?  

 Den information om antal elever med invandrarbakgrund på gymnasiet som jag angett, 

bygger på vad informanterna berättat. Det skulle vara ca 50 elever vilket motsvara ca 27 % 

vilket stämmer väl överens med specialskolans rapport. Men om det är samtliga elever vet jag 

inte, och ingen annan heller.    

 I undersökningen av hur undervisningen i svenska för döva elever med 

invandrarbakgrund ser ut, framkommer utifrån intervjuerna att situationen ser väldigt olika ut 

och att det beror på många olika faktorer. Döva gymnasieelever med invandrarbakgrund finns 

inom alla olika program på Riksgymnasiet, RGD, i Örebro.  

6.2 Brister i forskningen 

I undersökningen framkommer att det inte finns direkt någon forskning om döva elever med 

invandrarbakgrund och hur de lär sig svenska som ett andra eller tredje språk. Att de är en 

extra utsatt grupp gällande undervisningen i svenska språket, visar både betänkandet om 

teckenspråkets ställning (SOU2009:56) och informanternas erfarenheter av undervisningen i 

denna grupp.  

 Svartholm (1998) och Abrahamsson & Hyltenstam (2004) redogör för vikten av att 

tidigt få tillgång till ett modersmål eller första språk för att sedan med hjälp av detta språk lära 

sig ett andra språk och att en sen förstaspråkstillägnan påverkar slutnivån på andraspråket. De 

flesta informanter beskriver att flertalet av invandrareleverna har varit språklösa när de kom 

till Sverige. De menar att det som avgör hur långt eleven når i svenskan är när eleverna 

kommit till Sverige och hur länge de gått i specialskolan och om de kommit sent till Sverige 

påverkar det både deras teckenspråks- och svenskkunskaper. Det stämmer väl överens med 

vad Svartholm, Abrahamsson & Hyltenstam påpekar. Dessutom betonas vikten av att få 
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teckenspråket så tidigt som möjligt för denna grupp eftersom flera inte har något språk alls när 

de kommer till Sverige. Därför är deras situation än mer tuff då de i dessa fall kan sakna 

grundliga begrepp och kunskaper vilket både översynen om teckenspråkets ställning och 

Svartholm (2010) menar är en grundläggande förutsättning när man lär sig språk. De döva 

invandrarna ska i relativt sen ålder både lära sig ett (nytt) ”modersmål”, svenskt teckenspråk, 

och svenska språket i skrift, vilket ofta dessutom sker parallellt.  

6.3 Överlämnande inför gymnasiet 

Överlämnandet sker genom en konferens vid höstterminens start där lärarna får kort 

information om eleven vilket oftast innebär enligt flertalet av informanterna endast 

information om hur länge eleven varit i Sverige och några korta rader om svenskan. Det finns 

enligt antagningskansliet ett pedagogiskt överlämnandedokument som varje lärare från 

specialskolan fyller i om varje elev, men med den bild som informanterna ger verkar de inte 

vara tillräckliga, antingen är de bristfälligt ifyllda eller så saknas information. 

 För att kunna möta dessa elever på ett bra sätt menar Svartholm (2010) att det är viktigt 

att veta hur den språkliga situationen ser ut vilket innebär att man behöver bedöma varje döv 

invandrarelev utifrån deras språkgrund och kunskaper i både första- och andraspråk dvs. 

teckenspråk och svenska. Vidare betonar Svartholm (1997) att när det gäller döva elever ska 

undervisningen utgå från ett kontrastivt perspektiv med teckenspråk och svenska, vilket inte 

är möjligt om de döva invandrareleverna inte har något fullständigt språk att utgå från. Det är 

därför viktigt att börja med svenskt teckenspråk så att en språklig bas finns att bygga 

svenskundervisningen på. När det gäller språktest för döva invandrare finns ytterligare ett 

problem som betänkandet om teckenspråkets ställning tar upp. Det finns idag inga språktest 

som är anpassade till målgruppen döva och det saknas även för vuxna döva sfi-elever. Detta 

behöver man se över och enligt några informanter är det uppe till diskussion.  

 Kanske vore det bra för just den här gruppen döva elever med invandrarbakgrund att det 

är ett än mer noggrant överlämnande från specialskolan och som en av informanterna 

uttrycker det tydligt talar om vad eleven kan, vilket material de har jobbat med och på vilket 

sätt för att kunna möta eleven på rätt nivå och sätta in rätt resurser från början.  

 Med nya gymnasieskolan, Gy 2011, övergår individuella programmet till fem 

introduktionsprogram varav ett av dem är Språkintroduktion. Skolverket kräver att det inför 

antagningen till Språkintroduktion har gjorts en bedömning av språket och nivån. Det ska bli 

intressant att se hur man kommer att hantera detta för målgruppen döva invandrarelever 

eftersom de tillgängliga språktest för invandrare är anpassade för hörande. Viktigt är att även 
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ta i beaktande att det svenska teckenspråket inte är modersmål utan flertalet av de döva 

invandrarna, oavsett ålder, varit språklösa när de kom till Sverige. 

 Samtliga informanter har lärarutbildning och alla utom en med inriktning på svenska. 

Men ingen av informanterna har utbildning med inriktning mot svenska för döva eller svenska 

som andraspråk. Detta påpekar ett par av informanterna även under intervjuerna och ser det 

som en brist just i mötet med döva invandrarelever. Med tanke på att ca 30 % av de döva 

eleverna enligt den uppskattning som gjorts är invandrare vore det bra om skolan ser till att 

erbjuda fortbildning i svenska som andraspråk och svenska för döva. Detta eftersom det 

skiljer sig från hur man undervisar hörande elever, som har svenska som modersmål, i 

svenska. Önskvärt vore dessutom en kombination av både fortbildning i svenska som 

andraspråk för döva ur ett invandrarperspektiv. Men det är stora brister i forskning om 

gruppen döva ur ett invandrarperspektiv och frågan är om gruppen är för liten för att vara 

intressant att studera närmare? 

6.4 Vilka kurser läser eleverna och var finns de? 

Majoriteten av döva elever med invandrarbakgrund är inte klara med svenska för 

specialskolan när de kommer till gymnasieskolan och det är därför de läser inom ramen för 

individuellt program eller introduktionsprogram.  

 Informanterna som undervisar döva invandrarelever på individuella programmet, vilket 

till stor del är de elever som inte varit i Sverige så lång tid (vilket enligt några informanter kan 

vara ca tre-fyra år) beskriver också att deras språknivå är låg och att de under sina fyra år på 

gymnasiet sällan når målen för specialskolans svenska. De elever som gått några år på 

specialskolan och klarat flera av grundskolekurserna, dock sällan svenska för specialskolan, 

läser ofta på programinriktat individuellt program, PRIV, inom något av de nationella 

programmen. Att gå som PRIV-elev innebär, menar informanterna att de läser svenska för 

specialskolan tillsammans med svenskfödda döva elever som läser gymnasiekursen i svenska 

för döva.  De elever som läser på PRIV, kan nå målen för svenska för specialskolan och även 

gymnasieskolans A-kurs i svenska för döva. Några PRIV-elever klarar även att uppfylla målen 

för svenska för döva B. Men majoriteten av de elever som går på individuellt program har inte 

varit så lång tid i Sverige och de klarar sällan att uppfylla målen för svenska i gymnasiet. 

 Fördelen att läsa tillsammans med de döva som är födda i Sverige, kan vara att 

invandrareleverna får mycket input i teckenspråket, genom sina döva och teckenspråkiga 

kamrater vilket bland annat Svartholm betonar är viktigt. Det kan däremot ha en negativ 

påverkan på deras självbild när det gäller svenskkunskaperna och språkutvecklingen om de 
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läser tillsammans där nivåerna i svenska språket skiljer sig väldigt mycket åt. Flera av 

informanterna ger en bild av att grupperna och nivåerna är ”spretiga” då elever med 

invandrarbakgrund som inte kommit så långt i svenska språket ändå läser tillsammans med 

döva som läser gymnasiekurserna i svenska. Det skulle kunna ha en negativ inverkan på 

invandrarungdomarnas självbild vilket i sin tur kan resultera i en sämre språkutveckling. För 

dessa elever bör möjligheten finnas till en anpassad studiegrupp eller eventuellt individuell 

undervisning för att främja språkutvecklingen. 

6.5 Svenskundervisningen och måluppfyllelse  

De kursplaner som döva och döva invandrare läser efter är svenska för döva specialskolan 

eller svenska för döva A och B vilka är gymnasiekurser. Dessa ställer i stort sett liknande krav 

på döva som kursplanen i svenska för hörande. Det som skiljer sig är, att kursplanerna för 

döva har ett tvåspråkighetsfokus och är anpassade att möta de elever som är födda och 

uppvuxna i Sverige och har gått 10 år i en tvåspråkig specialskola. 

 Frågan som några av informanterna funderat över, är om det inte skulle behövas en 

anpassad kursplan för dessa elever precis som det finns för hörande invandrare som läser 

svenska som andraspråk? Kursplanen som finns i svenska som andraspråk, innehåller för 

mycket tal och ljudmässiga delar menar informanten, däremot har kursplanen har fokus på 

inlärning av ett nytt språk som kanske vore bättre för döva invandrare.  

 Problemet med att hitta rätt kursplan och hänsyn till dövheten samt 

invandrarperspektivet tar även betänkandet (SOU2006:54) upp och belyser att denna 

målgrupp är extra utsatt just av den anledningen. Om vi ser till de förutsättningar som döva 

invandrarungdomar har och på kraven som ställs för att nå målen i svenska för döva A och B, 

så är det kanske inte så konstigt att de döva invandrareleverna inte lyckas uppfylla målen i 

gymnasiekurserna. Det vore kanske bra med en kursplan som ger invandrareleverna en möjlig 

chans att nå målen? Om vi dessutom lägger till att de inte har svenska för döva mer än två 

timmar i veckan så är förutsättningarna inte så goda.  

 Flertalet av informanterna berättar att undervisningen i svenska motsvarar ca två timmar 

per vecka för döva invandrare såsom för övriga elever oavsett de läser svenska för 

grundskolan eller för gymnasiet. Vidare menar de att eleverna inte har något särskilt 

individuellt anpassat stöd i svenska däremot kan det ibland förekomma resurs i gruppen eller 

att elever som har väldiga problem kan få några extra lektioner med svenskläraren. En av 

informanterna har haft schemalagda extralektioner med en invandrarelev vilket också varit 

framgångsrikt och gett bra resultat. 
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 Det hinder som alla informanter tar upp i intervjuerna, till varför eleverna inte uppnår 

målen, är tiden. De hinner inte så långt under de fyra gymnasieåren. Utöver det framkommer 

även problem med att få eleverna att våga producera skriftligt samt läsförståelse och då 

framför allt när det gäller textmängder som förekommer i svenska för döva B. Även här kan 

vi se en skillnad i kursplanernas fokus, svenska som andraspråk B (för hörande) och svenska 

för döva B, där den senare har ett liknande krav på litteraturläsning och litteraturhistoria som 

svenska B (för hörande), vilket inte svenska som andraspråk lika tydligt uttrycker.  

 Slående är att samtliga informanter beskriver anpassningen av undervisning för elever 

med invandrarbakgrund som ett ständigt letande av material. Alla informanter svarar att det 

inte finns något material som är anpassat för döva invandrarelever och de lägger ner ganska 

mycket tid för att antingen leta efter något lämpligt material och anpassa det efter elevens 

behov eller producera eget material. Befintligt material för antingen sfi eller för svenska som 

andraspråk bygger på att eleverna kan höra och ta till sig ljud, menar några av informanterna, 

eftersom de innehåller ljudbaserade övningar och det fungerar inte för de döva eleverna. Detta 

framkommer och betonas även i betänkandet om teckenspråkets ställning.  

 Alla informanter beskriver hur de lägger upp och planerar undervisningen individuellt 

för att spridningen av kunskapsnivån i undervisningsgrupperna oftast är så stor att det inte går 

att utgå från samma material eller upplägg. Ingen av informanterna har extra tid för detta 

arbete. Det är påtagligt att flera informanter verkar lämnas ensamma i sitt arbete med 

invandrareleverna. Det verkar enligt flera av informanterna som att man utgår från att den 

enskilde läraren löser det inom ramen för lektions- och förberedelsetiden. Samtliga 

informanter tar hänsyn till elevens invandrarbakgrund i upplägg av undervisningen men 

påpekar att de inte kan ta särskild hänsyn i bedömningen och betygssättningen eftersom de 

språkliga krav som finns måste uppfyllas.  

 Utifrån informanternas beskrivningar och med grund av den, även om den är ringa, 

forskning om hur döva lär sig svenska samt hur döva invandrares språksituation ser ut, kan vi 

fundera över på vilket sätt skolan tar särskild hänsyn till den speciella språksituation som 

döva invandrarelever har vid starten på gymnasiet. Ingen speciell förberedelse inför 

gymnasiestarten verkar enligt informanterna ske för att på bästa sätt möta invandrareleven där 

den befinner sig i språkutvecklingen. Elever med invandrarbakgrund har samma antal timmar 

i svenska för döva som sina döva klasskamrater som vuxit upp i med båda språken och fått två 

språkig undervisning på specialskolan och de läser enligt samma kursplaner med samma krav.  

 Det vore kanske lämpligt att prioritera undervisning i teckenspråk och svenska för döva, 

med fler lektionstimmar i ämnena, för att döva invandrarelever ska få den språkliga basen i 
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teckenspråk och svenska skriftspråket som Svartholm (2006) menar är förutsättning för att de 

ska kunna tillägna sig svenska och andra ämnen.  

 De flesta döva elever med invandrarbakgrund uppfyller inte, enligt informanterna, 

målen för gymnasiekurserna i svenska för döva. Med den bakgrunden och med forskningen 

som stöd kan vi fundera över om det borde läggas mer tid på språkundervisningen av denna 

elevgrupp i början av gymnasiet för att ge en grund i svenska språket och eventuellt även  

teckenspråket, som vissa av informanterna menar inte heller är helt utvecklat.  

 Om man inför ansökan till gymnasiet och vid antagningen gjorde en bedömning av 

språkbehov av elever med invandrarbakgrund och om man sedan kan anpassa kursplaner, 

material och språktest så att döva invandrare har en chans att nå målen skulle förutsättningar 

förbättras. Även att skolan erbjuder fortbildning för undervisande lärare i svenska som 

andraspråk, kan det kanske leda till att måluppfyllelsen ökar i svenska för elevgruppen? 

Om man inför ansökan till gymnasiet och vid antagningen gjorde en bedömning av 

språkbehov av elever med invandrarbakgrund och om man sedan kan anpassa kursplaner, 

material och språktest så att döva invandrare har en möjlighet och förutsättningar att nå målen 

och att skolan erbjuder fortbildning för undervisande lärare i svenska som andraspråk, kan det 

kanske leda till att måluppfyllelsen ökar i svenska för elevgruppen? 

 På vilken språknivå eleverna ligger, hur de lär sig svenska språket och vilka behov de 

har förutom de som informanterna beskriver är svårt att veta. En svårighet ligger i att ringa in 

vilka eleverna är eftersom de saknas i all statistik och därför synliggörs inte problematiken 

heller. Det vore intressant att veta hur eleverna upplever svenskundervisningen utifrån de 

olika aspekter som jag tagit upp här. Det skulle även vara spännande att veta mer om hur döva 

invandrare lär sig svenska språket, vilka förutsättningar som ger en god språkutveckling och 

jämföra med hörande invandare. För detta behövs det göras en djupare undersökning vilket 

kan vara något som kommande forskare kan titta närmare på och behov av forskning på 

området är stort eftersom det inte finns någon.  
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7 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur undervisningen i svenska ser ut för döva elever 

med invandrarbakgrund på gymnasiet (RGD) och att göra det ur ett lärarperspektiv. För att ta 

reda på hur lärare jobbar med döva elever med invandrarbakgrund och hur de lägger upp och 

anpassar undervisningen för dessa elever valde jag att göra kvalitativa intervjuer med fem 

lärare på RGD.  

 Det är brist på forskning om andra- eller flerspråksinlärning av döva invandrare och den 

forskning som finns är antingen baserad på svenska för döva som är födda i Sverige eller 

andraspråksforskning på hörande invandrare. Likaså är material, läromedel och språktest 

utformade för hörande invandrare vilket även översynen om teckenspråkets ställning betonar. 

 Döva elever med invandrarbakgrund läser ofta svenska för specialskolan eftersom de 

sällan är nått godkänt på specialskolan. Lärarna menar att det beror på hur lång tid de varit i 

Sverige huruvida de uppnår målen för svenska för specialskolan och svenska för gymnasiet. 

Flertalet av eleverna läser på individuellt program eller introduktionsprogram men de som 

varit i Sverige en tid och har godkänt i ett eller två av kärnämnena(svenska engelska eller 

matematik) placeras ofta på PRIV och följer ett nationellt program. Samtliga elever har ca två 

timmar svenska i veckan. PRIV-elever når oftast målen för svenska för specialskolan och 

svenska för döva A, och ibland även B. Samtliga lärare uppger tiden som största hindret att nå 

målen. Några av lärarna uppger att läsförståelsen är problemet för eleverna att klara svenska 

för döva B, de har svårt att läsa den mängd av texter som är kopplat till litteraturhistoria.  

 De lärare som deltagit i studien har beskrivit att de ofta planerar undervisningen helt 

individuellt eftersom elever med invandrarbakgrund ofta läser svenska tillsammans med 

elever som är födda i Sverige och ett gemensamt undervisningsupplägg inte fungerar. De 

påtalar också bristen på anpassat material till just invandrarungdomar som är döva eftersom 

befintligt andraspråksmaterial bygger på hörsel och ljud. Alla lärare berättar att de ständigt 

letar efter lämpligt material eller anpassar genom att skriva om eller göra eget material. Detta 

tar mycket tid för lärarna, men ingen av dem får extra tid för detta. 

 Det vore kanske idé att fundera på att utöka undervisningstiden i svenska, åtminstone 

under det första året, med tanke på att eleverna inte har samma språkliga grund. De behöver 

ofta lära sig både svenskt teckenspråk, få allmänna begrepp och lära sig svenska. Forskningen 

visar att ju senare man får lära sig ett språk desto svårare har man att uppnå en god nivå i ett 

andraspråk vilket talar för att det borde avsättas tid i början. Det kan vara ett steg mot bättre 

måluppfyllelse för dessa elever och alla lärare är ju eniga, tiden är det största hindret. 
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Bilaga 
 

Intervju - upplägg 

 

 Undervisningens organisation - antal timmar/kurs/elev 

      - lärarresurser 

 

 Elevgrupper     - sammansättning 

      - ev. nivågrupperingar (sker diagnos i början?) 

 

 Överlämning från specialskolan - finns underlag?  

alt grundskola    - vilken information fås inför start? 

 

 

 Undervisningens planering  - anpassning till förkunskaper/förutsättningar 

(läraren)     - individualisering 

      - material/läromedel, anpassning till målgruppen? 

      - anpassning av innehåll? Vem och hur görs det? 

 

 Elever med annat modersmål  - förkunskaper i svenska och modersmål 

(=ej svenskt teckenspråk/svenska) - samarbete?(t ex teckenspråk/modermål?) 

 

 Arbete med elever i behov av stöd  - hur organiseras detta? Inom ramen för kursen? 

(allmänt och för dessa elever) - individuellt eller i grupp? 

 

 Kurs-/ämnesplan     - kurs och ämnesplaner i svenska 

      (svenska för döva, svenska för specialskolan,  

      svenska som andraspråk eller sfi?) 

 

 Elevers förutsättningar att klara  - måluppfyllelse 

kurserna      - ev hinder?  

 

 Betyg och bedömning   - eventuell hänsyn till språksituation 

 

Om läraren 

 Erfarenhet av elever med invandrarbakgrund förutsättningar att klara svenskkurserna på 

gymnasiet? 

 

 Ämneskompetens och tid i yrket (på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 

RGD/RGH?) 

 


