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VI ÄR EN GRUPP FAST TVÅ ÄNDÅ  

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet 
 
Till Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) i Örebro 
kommer döva och hörselskadade elever från hela landet. RGD riktar sig till teckenspråkiga 
döva och gravt hörselskadade elever. Undervisningen sker på svenskt teckenspråk. RGH rik-
tar sig till gravt hörselskadade elever och undervisningen sker i akustiskt anpassad miljö på 
talad svenska med stöd av hörseltekniska hjälpmedel och tecken. Klasserna på skolan är oftast 
jämförelsevis små, sällan fler än 10 elever per klass. De är lokalmässigt placerade på fyra oli-
ka gymnasieskolor i Örebro. På samma skolor går det också hörande elever i den vanliga 
gymnasieskolan. Så dagligen möts döva, hörselskadade och hörande ungdomar på skolgården. 
Organisatoriskt tillhör de dock skilda skolor. RGD och RGH är administrativt samordnat till 
det vi i fortsättningen kommer att kalla för riksgymnasiet. Det kan i den vanliga gymnasiesko-
lan inte bara finnas hörande utan även hörselskadade elever framförallt med lätta eller måttli-
ga hörselskador. 

Under våren 2005 kom oroande signaler från föräldrar och lärare om hög frånvaro bland 
eleverna på riksgymnasiet, dåliga studieresultat och många sociala problem. Oroande var ock-
så rapporter om stress, psykiska problem och bruk av alkohol och droger.  

Av de elever som lämnat den tioåriga specialskolan och fortsatt till riksgymnasiet har mer 
än hälften inte godkänt i ämnen som svenska, matematik och engelska (Specialskolemyndig-
heten, 2006). De allra flesta av dessa elever blir antagna på det individuella programmet på 
riksgymnasiet. Till riksgymnasiet kommer inte bara elever med svaga studieresultat utan även 
elever med bra studieresultat. De kan komma från specialskolor, kommunala profilskolor eller 
grundskolor.  

Ungdomarna på riksgymnasiet kan alltså komma från många olika typer av skolmiljöer och 
ha helt olika erfarenheter med sig i bagaget. Det finns begränsade kunskaper om hur olika 
skolmiljöer påverkar döva och hörselskadade ungdomars lärande och tilltro till sin förmåga att 
klara av högre studier. Det som är känt idag är att endast 10–15% av eleverna på RGH har 
visat sig gå vidare till universitet eller högskola. Jämförelsevis är rikssnittet 45% av alla ele-
ver i Sverige (Hörselskadades Riksförbund, 2007).   

Med anledning av de ovanstående signalerna är det angeläget att få ökad kunskap från 
ungdomarna själva om deras erfarenheter från utbildningssituationen och skolmiljön. Därför 
genomförde Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB och Sveriges 
Dövas Riksförbund, SDR ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden. I projektet som kal-
lades ”Fältstudie av riksgymnasierna för döva och hörselskadade, RGD/RGH i Örebro” ingick 
även RGD/RGH, Unga Hörselskadade UH, Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDU och Hör-
selskadades Riksförbund HRF. Fältstudien samordnades med ett FAS-projekt om Hörselska-
dade, döva och hörande ungdomars livsvillkor och kultur. Resultat från den samordnade och 
genomförda studien presenteras i fyra rapporter. 
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Studiens syfte och design 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och 
hörselskadade elever vid RGD och RGH själva har av sin skolgång ur ett pedagogiskt, språk-
ligt och socialt perspektiv. Centralt i studien är ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd 
och vara delaktiga. Av intresse i studien är processer av inklusion och exklusion. Eleverna 
kommer från olika platser i landet. Studien har två övergripande frågeställningar som vi för-
sökt få svar på; Hur upplevs delaktigheten i utbildningssituationen i skolan av eleverna? Hur 
fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och lärare?  
 
För att få svar på de övergripande frågeställningarna har vi genomgående använt oss av sex 
olika delfrågeställningar/beskrivningskategorier:  
 

1. Utbildning: Hur upplevs utbildningens längd och kvalitet, samt tillgängliga valmöjligheter? 
2. Språk och kommunikation: Hur fungerar kommunikationen i undervisningen och skol-

miljön? 
3. Social miljö: Hur är det sociala klimatet på de aktuella skolorna? 
4. Tolk/Hörseltekniska hjälpmedel: Hur fungerar tolkanvändningen/de hörsel-tekniska 

hjälpmedlen i undervisningen?  
5. Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid RGD/RGH. Vad förväntas 

ungdomarna kunna innan de börjar på RGD/RGH? Hur förbereds ungdomarna för 
studietiden på gymnasiet?  

6. Framtidstro: Hur ser tron på framtiden ut vad gäller arbete och fortsatta studier? 

 
Dessa sex beskrivningskategorier har fungerat som struktur för studiens arbete och rapporte-
ring av resultat. I projektet har under tiden augusti 2007 till februari 2008 genomförts indivi-
duella intervjuer med döva och hörselskadade ungdomar, PI-intervjuer som är intervjuer i 
grupp med ungdomar (se nedan), intervjuer i samtalsform med tolkar, lärare, tekniker och 
personal inom skolhälsovården samt observationer på de fyra olika gymnasieskolorna.  

Studien är tvåspråkig där talad svenska och svenskt teckenspråk är de genomgående språ-
ken. Medarbetarna i projektgruppen behärskar både svenskt teckenspråk och svenska, och alla 
samtal och intervjuer har förts på det språk som ungdomarna själva valt. 

I de individuella intervjuerna har enkla och öppna frågor ställts utifrån de sex temaområ-
dena. Det har lett till att ungdomarna berättat om sina erfarenheter och uppfattningar på ett 
varierat och innehållsrikt sätt. Vi har i studien även använt en intervjumetod som växte fram 
under studiens gång och som vi kallar för PI-intervjuer.  

Med PI-intervjuer menar vi fokusgruppsintervjuer med kreativa moment. En fokusgrupp-
sintervju karaktäriseras av att flera personer intervjuas samtidigt. Intervjuaren styr huvudsak-
ligen genom att ange samtalets fokus. De som intervjuas kan sedan själva föra ett samtal om 
temat. Ofta finns inte bara intervjuaren utan även en observatör närvarande. I PI-intervjuerna 
startades fokusgruppsintervjun med ett kreativt moment där samtliga gruppdeltagare på två 
postitlappar i olika färg fick anteckna något positivt respektive negativt utifrån ett av intervju-
aren angivet tema. Plus & Minus uppdraget utgick från frågan ”Vad tycker du är positivt re-
spektive negativt med RGD/RGH?”. Det var alltså en mycket öppen fråga. Eleverna ombads 
skriva ner nyckelord för vad de upplevde som negativt respektive positivt med den gymnasie-
skola de studerade vid. Lapparna sattes sedan upp på en vägg med ett område för plus-lappar 
och ett för minus-lappar. Detta för att eleverna skulle få möjlighet att få en översikt över vad 
som skrivits och själva bilda sig en uppfattning om vad kamraterna tyckte. PI-intervjun avslu-
tades med ett nytt uppdrag där var och en fick skriva en text på två solstrålar. På solstrålarna 
fick eleverna kort skriva vad de allra mest önskade att andra döva och hörselskadade ungdo-
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mar skulle möta när de började läsa på gymnasiet. Eleverna fick fritt spelrum. Solstrålarna 
klistrades sedan upp till en gemensam framtidssol, och presenterades inför alla elever varvid 
diskussion togs upp om solstrålarnas innehåll.  

Studiens intervjuare mötte 234 av totalt 436 elever i gruppintervjuer och individuella inter-
vjuer. 25 elever har intervjuats individuellt och 209 har medverkat vid PI-intervjuer. I studien 
har fler flickor än pojkar medverkat. Elever med språkstörning kan finnas med i PI-
intervjuerna, men ingår inte i djupintervjuerna. Det finns ett bortfall av de elever som skolkar 
mest eller har svårt av andra skäl att vara i skolan. Huvudstudien har därför kompletterats med 
en uppföljande intervjustudie med tre ungdomar som ofta skolkar. Den presenteras i rapporten 
Därför går inte jag till skolan Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berät-
tar om skolk. 

Studien är granskad av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala och nämndens råd-
givande yttrande har följts.  

Sammanfattningsvis visar studien i stort att döva och hörselskadade ungdomar upplever att 
omgivningen oftast ser dem som en minoritetsgrupp medan de själva ser sig som två grupper 
med olika språk och kultur. De har inte särskilt mycket kontakt mellan grupperna samtidigt 
som de önskar ha mer kontakt med varandra och även med hörande ungdomar. De föreslår 
också att skolan i framtiden skall organiseras utifrån andra grundläggande värderingar än vad 
som sker idag. 
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DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP  

Teckenspråk 
I denna studie avses svenskt teckenspråk när vi talar om teckenspråk. Svenskt teckenspråk är 
ett språk med egen grammatik och struktur. Det är självständigt i förhållande till det talade 
språket. Det finns även skilda teckenspråk i olika länder t.ex. engelskt teckenspråk, ameri-
kanskt teckenspråk. Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk som produceras med händer och 
ansiktsuttryck samt mun- och kroppsrörelser. Det blev erkänt som döva personers första språk 
1981 och därmed även som undervisningsspråk för döva (teckenspråkiga) personer. Svenskt 
teckenspråk, liksom andra teckenspråk, har inget skriftspråk. Teckenspråkets ställning före-
slås i en ny språklag (SOU 2008:26, Värna språken) bli jämställt med andra nationella mino-
ritetsspråk.  

Döv 
En döv person kan definieras som en person med en kulturell och språklig identitet som är 
förknippad med svenskt teckenspråk. I denna studie definierar vi oftast döva ungdomar som 
de som går på RGD.  

Hörselskada 
En hörselskada kan vara mycket varierad i sin omfattning och ensidig eller dubbelsidig. Hör-
selskadade ungdomar med lätta eller måttliga hörselskador ingår inte i denna studie. En gravt 
hörselskadad kan definieras som en person som på grund av sin hörselnedsättning är beroende 
av hörapparat och har svårigheter att kommunicera med andra enbart med sin hörsel. Flertalet 
hörselskadade har talat språk som huvudsakligt kommunikationsspråk. Svenskt teckenspråk 
kan som andra språk vara ett positivt komplement för att underlätta kommunikationen. I den-
na studie definierar vi oftast hörselskadade ungdomar som de som går på RGH. 

Integrering/segregering respektive inklusion/exklusion 
Integrering kan ses som ett lokalmässigt och organisatoriskt begrepp för att beskriva en före-
ning av olika grupper till en större helhet på en delaktighetsarena. Segregering brukar betrak-
tas som motsvarande begrepp för att beskriva åtskiljande av olika grupper. De kan uppfattas 
som objektiva begrepp som däremot inte beskriver mer subjektiva dimensioner. Då används 
istället begreppen inklusion och exklusion. Inklusion kan definieras som ett socialt tillstånd 
där individen tillåts vara med i en grupp av människor på samma villkor som de andra i grup-
pen. Exklusion innebär att individen inte accepteras som en i gruppen. 
 

FÖRKORTNINGAR I STUDIEN 
EHT  Elevhälsoteam 
CSN  Centrala Studiestödsnämnden 
RGD  Riksgymnasiet för döva 
RGH  Riksgymnasiet för hörselskadade 
WUC  Wadköpings utbildningscenter 
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BAKGRUND  

Dövhet och hörselskada 
En vanlig avgränsning mellan hörselskadad och döv är att den hörselskadade kan ha nytta av 
hörapparat för kommunikation och kan använda talat språk, men också teckenspråk, medan 
den döve är beroende av teckenspråk för sin kommunikation (Gullacksen, 2002). Talad 
svenska, talad svenska med tecken som stöd eller svenskt teckenspråk är tre olika kommuni-
kationssätt som en hörselskadad person kan välja att använda sig av. En och samma person 
kan skifta mellan alla tre kommunikationssätten, beroende på var och med vem man vill 
kommunicera med. Många hörselskadade personer använder hörapparat, men inte alla. De 
som använder hörapparat gör inte det alltid. Både traditionella hörapparater och cochlea im-
plantat (CI), som opereras in i örats hörselsnäcka, är personliga hjälpmedel och kan betraktas 
som olika former av hörapparater.  

Döva betraktar sig själva som en språklig och kulturell minoritet med en identitet knuten 
till svenskt teckenspråk. Döva i allmänhet ser inte sig själva som en handikappgrupp. 

Hörselskadade är en större grupp än döva, men inte lika väl sammanhållen och med lika 
entydig identitet och kultur. I Örebro finns dock en lika väl sammanhållen ungdomsgrupp 
bland gravt hörselskadade som bland döva ungdomar. Huruvida en hörselskadad identifierar 
sig med andra hörselskadade, döva eller hörande kan skilja från person till person. Kommuni-
kationssättet kan också skifta beroende på omgivning eller på vilket språk man själv känner 
sig bekväm med.  

I Sverige föds ca 200 barn per år med en hörselskada som innebär att de behöver hörappa-
rat och/eller svenskt teckenspråk för att kommunicera. Det finns barn vars hörselskada inte 
upptäcks vid födseln utan utvecklas eller upptäcks först senare. Gruppen hörselskadade blir 
alltså en större grupp ju högre upp i åldrarna man kommer. Men hur många det finns i olika 
åldersgrupper är till stor del okänt. Det som framförallt är okänt är hur många barn och ung-
domar det finns med lätta eller måttliga hörselskador. I åldern 16–20 år fanns det 3 025 ung-
domar registrerade hos pedagogiska hörselvården år 2007 varav 19 i Örebro län (Hörselska-
dades Riksförbund, 2007). I en 2005 genomförd totalstudie med alla ungdomar i årskurs 9 i 
Örebro län hade 170 ungdomar (5,5%) en hörselskada (Brunnberg, Lindén Boström, Berg-
lund, 2008). Uppgifterna bygger huvudsakligen på uppgifter som ungdomarna själva rappor-
terat. Det finns alltså ett mycket stort mörkertal i den officiella statistiken. Av ungdomar med 
hörselskada i åk 9 finns 149 stycken dvs. 88% som har lätta, måttliga hörselskador eller är CI-
opererade. De går integrerade i den vanliga grundskolan. En mindre del av samma ålders-
grupp (21 stycken dvs. 12%) har grava hörselskador och går på specialskola för döva och hör-
selskadade. Det kan i den aktuella årskullen finnas ytterligare funktionshindrade elever med 
flerhandikapp som också har en hörselskada och som inte ingår i studien utan tillhör studiens 
bortfall. I de jämförelser om hörselskadade/icke hörselskadade elevers hälsa som gjorts bl.a. 
om stress, huvudvärk, alkoholvanor och narkotikabruk har ungdomar med hörselnedsättning 
sämre värden än ungdomar utan hörselnedsättning. Observera att det framförallt är ungdomar 
med lätta och måttliga hörselskador som deltagit i studien. 

Vi har i den här studien studerat ungdomar med grava hörselskador. Vi har valt att enbart 
skilja mellan elever som går i teckenspråkig klass (RGD) och de som går i klass med talat 
språk som grundspråk (RGH) utan att för den skull skilja på dövhet och hörselskada, då hör-
selskadade kan gå i teckenspråkig klass. Vi kommer trots det att kalla eleverna på RGD för 
döva och vi gör också motsvarande kopplig mellan RGH och begreppet hörselskadade. I stu-
dien särskiljs inte heller personer med CI, utan de tillhör antingen gruppen döva eller hörsel-
skadade beroende på eget val och behov av kommunikation.  
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Skolor för döva och hörselskadade  

Specialskolor för döva och hörselskadade 

I Sverige finns fem statliga regionala specialskolor för döva och hörselskadade. Dessa ligger i 
Lund, Vänersborg, Örebro, Stockholm och Härnösand. I Gnesta finns ytterligare en special-
skola. Den är nationell och tar emot döva och hörselskadade elever som också har en utveck-
lingsstörning eller är dövblindfödda. 

Specialskolans undervisning sträcker sig över tio år istället för nio, och erbjuder tvåspråkig 
undervisning i en teckenspråkig miljö. Den följer Lpo 94 där det står att ”grundskolans mål 
gäller även för specialskolan”. 

Skolalternativ för döva och hörselskadade 

Döva barn går oftast på specialskolan i en klass där undervisningen sker på svenskt tecken-
språk. Hörselskadade barn kan placeras i flera olika skolalternativ där en del är 9-åriga och 
andra 10-åriga. Det kan vara i hemkommunen integrerad med hörande elever i vanlig skol-
klass, i kommunal hörselklass där undervisningen sker i små grupper, i en av de regionala 
specialskolorna där undervisning i hörselklass sker i liten grupp på talad svenska med hörsel-
tekniska hjälpmedel samt tecken som stöd. Det kan också ske i kommunal profilskola.  

Riksgymnasiet 

Gymnasieskolan är till skillnad från grundskolan/specialskolan frivillig, Till gymnasieskolan 
krävs behörighet för att antas. Behörigheten som krävs är att den sökande har slutfört sista 
årskursen i grundskolan/specialskolan och har godkända betyg i svenska alternativt svenska 
som andraspråk, engelska och matematik. Om en elev inte har godkänt i dessa ämnen kan 
eleven söka till ett individuellt program På gymnasiet kan döva och hörselskadade elever an-
tingen gå på riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH), i kommunala hörsel-
klasser eller som individuell integrerade i vanliga gymnasieklasser. Till Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade kommer alltså elever från hela Sverige.  

För RGD/RGH är Örebro kommun huvudman medan staten står som uppdragsgivare och 
är huvudfinansiär. RGD:s och RGH:s olika program finns utplacerade på fyra olika skolor i 
Örebro – Risbergska skolan, Tullängsskolan, Virginska skolan och Kvinnerstaskolan. På alla 
fyra skolorna går även hörande ungdomar i den vanliga gymnasieskolan.  

På RGD/RGH går läsåret 2007/2008 436 elever, fördelat RGD 230 och RGH 206 elever. 
Drygt hälften läser ett individuellt program, vilket kan jämföras med 11% för Örebro kom-
muns övriga gymnasieskolor. På RGD/RGH läser även ett antal elever med språkstörning. 
Dessa finns med i siffran för det totala antalet elever. Antalet elever som i den kommande 
texten anges är antalet elever på RGD/RGH.  

Risbergska skolan (120 elever) erbjuder Barn och Fritidsprogrammet, Estetiska pro-
grammet, Naturvetenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Samhällsvetenskaps-
programmet. Skolans profil är kultur och hälsa. 

Tullängsskolan (168 elever) har flera utbildningar. I programutbudet finns Elprogrammet, 
Energiprogrammet, Bygg- och hantverksprogrammet, Teknikprogrammet och Logistik- och 
handelsprogrammet (Placerat på Wadköpings utbildningscenter – WUC). 

Virginska skolan (133 elever) har program som i de flesta fall är yrkesinriktade. Det är 
Hantverksprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Individuella programmet, Livs-
medelsprogrammet, Medieprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med medieprofil. 

Kvinnerstaskolan (15 elever) är ett naturbruksgymnasium där det går att välja Natur-
bruksprogrammet med inriktning mot djurvård, hästhållning, jordbruk, skogsbruk och träd-
gård. Till samtliga inriktningar finns en naturvetenskaplig profil. 
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RGD/RGH har ungefär 200 anställda. Förutom pedagoger finns elevhälsoteam (EHT), perso-
nal från Teknik & Hjälpmedel, boende- och fritidspersonal. Dessutom arbetar tecken-
språkstolkar på de olika skolorna. Tolkarna har sin anställning på tolkcentralen i Örebro län.  

Boende och fritid  
Elever som inte är från Örebro erbjuds två olika boendeformer: veckohemsfamilj och elevkol-
lektiv. Att bo i veckohemsfamilj innebär att eleven fungerar som en familjemedlem vad gäller 
mat och fritidsaktiviteter. Elevkollektiv innebär ett mer självständigt boende, men personal 
finns tillgänglig på kvälls- och nattetid. Eleven får också en kontaktperson.  

Med anknytning till riksgymnasiet finns en fritidsgård, Café 019. På fritidsgården finns 
teckenspråkskunnig personal. Café 019 erbjuder bland annat tjej- och killgrupper, idrottsakti-
viteter, filmkvällar, datakvällar med mera.  

RGD/RGH har även tillgång till en teckenspråkig fältassistent. En verksamhet som under 
vårterminen 2008 var under förändring och utvärdering. 

Ekonomi för RGD/RGH elever 
För elever som inte är skrivna i Örebro kommun finansieras resor, kost och boende dels ge-
nom ett inackorderingsbidrag från elevens hemkommun och dels genom bidrag från CSN. 
Utöver dessa bidrag och ersättningar finns ytterligare möjligheter till finansiering. 

En döv elev som är under 19 år och bor i kollektiv kan ha en inkomst på ca 5000 kr i må-
naden medan en döv skolkamrat med egen lägenhet kan ha en inkomst på ca 16000 kr i må-
naden. En hörselskadad elev har en inkomst mellan 3 000 och 4 000 kr i månaden. Bidragens 
storlek kan alltså vara olika om eleven bedömts som döv eller hörselskadad. 

De ekonomiska villkoren har tidigare uppfattats som mycket generösa. Det har införts be-
gränsningar. Men bidragen uppfattas fortfarande som alltför generösa och en översyn av vill-
koren för handikappersättning, aktivitetsersättning och vårdbidrag pågår 2008.  

Elevgenomströmning och studieavhopp 
Gymnasieutbildningarna på RGD/RGH är 3- eller 4-åriga. Av 122 elever som påbörjade sina 
gymnasiestudier år 2002 tog 79 ut sitt slutbetyg. Årskullen efter dvs. 2003 bestod av 124 ele-
ver. Av dessa tog 86 ut sitt slutbetyg (siffrorna under den här rubriken har lämnats av Gymna-
sieförvaltningen och Skolverket).  

En jämförelse visar att en något lägre andel RGD-elever än RGH-elever tar ut sina slutbe-
tyg. Nästan samliga döva elever som tagit ut slutbetyg har gjort det efter 4 års studier medan 
ungefär var tredje hörselskadad elev som tagit ut slutbetyg har gjort det efter tre års studier. 
Bland de elever som slutade RGD/RGH år 2005 tog 37% inte ut sitt slutbetyg. Den totala an-
delen icke uttagna slutbetyg i vanliga gymnasieskolan i Örebro kommun 2005 var 18%. Mot-
svarande skillnad i genomströmning finns även för andra årskurser. Siffrorna för genom-
strömning ska tolkas med kännedom om att i den grupp som inte tagit ut sitt slutbetyg finns 
de som senare tar ut ett samlat betygsdokument. Det kan alltså finnas något fler elever som 
slutför utbildningen på RGD/RGH och i den vanliga gymnasieskolan än vad som redovisats. 

Tvåspråkighet – svenskt teckenspråk och svenska 
Tvåspråkighet kan för en individ även beskrivas som flerspråkighet. En flerspråkig individ är 
en person som någorlunda obehindrat behärskar minst två språk och kan betrakta båda språ-
ken som sina (Engström, 2004). På individnivå kan alltså begreppen tvåspråkighet och fler-
språkighet betraktas som synonyma. När det gäller verksamheter är det inte lika klart att be-
greppen används som synonymer. I beskrivningen av den svenska specialskolans uppdrag 
används begreppet tvåspråkig (SOU 2006:54). Begreppet tvåspråkig (bilingualism) är ett in-
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ternationellt etablerat begrepp för att beskriva teckenspråk och majoritetsgruppens språk t.ex. 
svenskt teckenspråk och svenska. För döva är svenskt teckenspråket det språk som används 
vid direkt kommunikation medan svenska framförallt används som läs- och skrivspråk, men 
också i kommunikation via sms, chatt och e-mail. Hörselskadade kan använda svenska om-
växlande med svenskt teckenspråk i direkt kommunikation. Tecken kan också fungera som 
stöd till talat språk. Vilket kommunikationssätt som väljs kan ha pragmatiska skäl dvs. valet 
kan styras av vad som underlättar kommunikationen. Det kan bero på de egna språkkunska-
perna, vilka språkkunskaper den personen man vill kommunicera med har och i vilken situa-
tion kommunikationen sker. 
     I rapporten Värna språken konstateras att det för en individ kan vara svårt att definiera vad 
som är modersmål, förstaspråk och andraspråk (se SOU 2008:26). Detta särskilt för personer 
som är beroende av teckenspråket för sin kommunikation eftersom begreppen framförallt har 
en koppling till och har vuxit fram i relation till det talade språket. Tecknade språk till skillnad 
från talade språk förs oftast inte över från generation till generation dvs. från föräldrar till barn 
utan kan läras in parallellt Ibland kan modersmålet och förstaspråket vara olika. Ibland kan 
andraspråket utvecklas till att bli förstaspråket.  

Vid traditionell språkinlärning är redan vid 3-4 års ålder modersmålets uttal inlärt. Vid 4–5 
års ålder är grammatiken utvecklad och barn har ett genomsnittligt basordförråd på 8 000 – 
10 000 ord. Vid 7 års ålder när barnet börjar skolan kommer det alltså med en hel ryggsäck 
full av kunskap. För några teckenspråkiga barn kan den språkliga grunden vara densamma 
som för hörande barn dvs. att de lär sig sitt modersmål från sina föräldrar, men för många av 
barnen är det inte så eftersom föräldrarna lär sig språket samtidigt som barnet. Har barn inte 
full kommunikation hemma när de är små, utvecklar de inte ett lika stort basordförråd och får 
då sämre förutsättningar när de kommer till skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  

Inlärningen av både ett första och ett andra språk kan med fördel ske parallellt. Tillgången 
till teckenspråk för hörselskadade elever betyder inte att talspråket hämmas, tvärtom främjar 
språken varandra (Wennergren, 2002). En additiv tvåspråkighet innebär att språken komplet-
terar och berikar varandra (SOU 2006:54). Teckenspråksundervisningen i specialskolan har 
därför en viktig roll för att fylla de eventuella luckor i basordförrådet som flera av eleverna 
har. Att utveckla en tvåspråkighet hos hörselskadade barn och ungdomar har under 2000-talet 
blivit allt vanligare som fokus för berörda verksamheter (se Brunnberg & Fredriksson, 2007). 

Förändring av synen på rättigheter för barn med funktionshinder 
Det har under 2000-talet även skett en grundläggande förändring och omformulering av de 
värderingar och det uttryckssätt som används framförallt i det offentliga språket i relation till 
människor med funktionsnedsättning. I maj 2001 godkände WHO en ny klassifikation med 
förkortningen ICF (WHO, 2003; 2007) där vuxnas och barns fungerande beskrivs utifrån be-
greppen kropp, aktivitet och delaktighet och inte som tidigare då begreppen skada, funktions-
nedsättning och handikapp användes. Nu betonas alltså människors hälsa och fungerande sna-
rare än människors sjukdom. Ett viktigt livsområde att studera är ungdomars skolutbildning 
utifrån deras aktivitet och delaktighet. Barns delaktighet betonas även i FN:s barnkonvention 
(Ud info, 2006). Med barn menas personer under 18 år. I den aktuella fältstudien ingår barn 
och ungdomar mellan 16–21 år. FN:s  barnkonvention samt Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionshinder (United Nations, 2006), som antogs av Sverige i mars 2007 är 
därför giltiga folkrättsliga dokument att utgå ifrån. Den senare konventionen syftar till att 
stärka funktionshindrade personers rättigheter och poängterar att funktionshindrade barn skall 
ha samma rättigheter som andra barn. I konventionen poängteras att barn med funktionsned-
sättning inte ska exkluderas från det vanliga skolsystemet. Samtidigt säger konventionen att 
barn i behov av teckenspråk ska erbjudas utbildning på det språk som är bäst lämpat för bar-
nets utveckling. Döva och hörselskadade barn har rätt att få stöd i utvecklandet av sin språkli-
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ga och kulturella identitet och då i en teckenspråkig eller, som nu ofta sker, i en tvåspråkig 
skolmiljö. I både FN:s barnkonvention och i konventionen om funktionshindrade personers 
rättigheter finns ett starkt inslag av att förhindra diskriminering och att ge alla barn och ung-
domar samma rättigheter.  

Den aktuella studien har i grunden ett interaktionistiskt perspektiv (Trost & Levin, 1999) 
och rör den pedagogiska men också den sociala dimensionen i skolan dvs. om eleverna på 
raster och fritid umgås med varandra eller om grupperna är slutna respektive om diskrimine-
ring förekommer. En elev på RGD/RGH har organisatoriskt och administrativt en segregerad 
skolplacering, men lokalmässigt finns eleverna i en integrerad skolmiljö dvs. på skolor där det 
också går hörande barn. Skolmiljön på RGD/RGH kan alltså samtidigt betraktas både som en 
segregerad och som en integrerad skolmiljö. Det finns även flera andra gränser att umgås över 
och grupper att vara delaktiga i. Samspelet granskas ur socialt, pedagogiskt, språkligt dvs. vad 
som kan sägas vara ett kulturellt perspektiv. 

Delaktighet 
Delaktighet är ett begrepp som är nära besläktat med inklusion och exklusion. I denna studie 
är elevernas delaktighet och samspel med såväl jämnåriga som vuxna på respektive skola av 
intresse för att veta om den lokalmässiga integreringen leder till en social inklusion eller det 
motsatta. Med delaktighet menas när eleven själv kan välja att delta i ett engagerat och av de 
andra accepterat samspel på en arena, vars tillgänglighet inte begränsas varken av fysiska, 
sociala eller kommunikativa barriärer (Jansson, Nordström & Thunstam, 2007; Brunnberg 
och Fredriksson, 2007). Delaktighet är alltså ett begrepp som ligger nära inklusionsbegreppet 
men som i större utsträckning betonar den egna aktiviteten. Vi kommer att återkomma till 
ungdomarnas möjlighet till delaktighet i slutet av sammanfattningen. 

Tolk och tekniska hjälpmedel 
För döva och hörselskadade personer innebär delaktighet och tillgänglighet att hinder för 
kommunikation och information måste övervinnas. Möjligheterna att vara delaktig i samhället 
och i utbildningssituationen beror delvis på tillgång till tolk eller till hörseltekniska hjälpme-
del. I umgänget med jämnåriga beror samspelet till stor del på om man har ett gemensamt 
språk/fungerande kommunikationssätt eller ej att använda i samspelet med jämnåriga på raster 
och fritid när tillgång till tolkar och en akustiskt anpassad miljö inte finns. Kommunikationen 
i RGD-klasser har varierade förutsättningar, t.ex. kan det finnas lärare som arbetar tillsam-
mans med teckenspråkstolk, hörande lärare som gått kurser i teckenspråk eller döva ämneslä-
rare. I interaktionen mellan teckenspråkiga och icke-teckenspråkiga personer har tolkanvänd-
ningen en avgörande betydelse (SOU 2006:29). Idag saknas det studier, både ur nationellt och 
internationellt perspektiv, som primärt handlar om teckenspråkstolkning och tolkningens be-
tydelse. Det saknas kunskap om bl.a. informationsöverföringen (bortfall, tillägg), riktning av 
information, textbindning, begriplighet osv. Det är okänt vad som händer med språken i tolk-
situationen. Det saknas också motsvarande kunskap vid användning av hörseltekniska hjälp-
medel. Det finns enstaka studier av döva och hörselskadade ungdomars språkval i olika klass-
rumssituationer (se Ahlström & Preisler, 1998). 
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RESULTAT 
I den kommande texten redovisas resultaten från de individuella intervjuerna och PI-
intervjuerna. För att få tillgång till en mer omfattande redovisning läs huvudrapporten. Resul-
taten redovisas i den kommande texten separat för döva respektive hörselskadade elever, men 
också för de olika gymnasieskolorna. Efter det presenteras intervjuerna med elevhälsoteamens 
personal och lärare samt med teckenspråkstolkar. I slutet av den här sammanfattande rappor-
ten lyfts några intressanta resultat fram. Allra sist förs en diskussion om barriärer för ungdo-
marnas delaktighet men också om den framtida skolans utformning med utgångspunkt i ung-
domarnas erfarenheter och visioner. 
 

PI-intervjuer med döva elever/RGD 

Utbildning 

Risbergska skolan 

Ungdomarna som går på Risbergska skolan har berättat att det är en skola med bra lärare och 
att de själva har möjligheter att påverka undervisningen. Lektionerna är varierade och intres-
santa, och ibland tillsammans med hörande elever, vilket upplevs positivt. De annorlunda ex-
aminationsformerna i form av redovisningar och hemtentor uppskattas av eleverna. Mentorer-
na är bra, genuint engagerade, ställer upp för eleverna, och har ”pli” på dem. Samtidigt finns 
det elever som skolkar mycket eller mest är i skolan för att de måste respektive för kontakten 
med kompisarna.  

Om valet att läsa tre år eller fyra år på riksgymnasiet så anser en del elever sig vara tving-
ade att läsa ett extra år på gymnasiet jämfört med hörande ungdomar. Det kan också innebära 
att de får färre valmöjligheter jämfört med hörande elever när det gäller program. Andra ele-
ver tycker däremot att det är skönt att kunna gå ett extra år, då de vant sig vid det lugnare 
tempot.  

Tullängsskolan 

De flesta eleverna på Tullängsskolan tycker att fyraårig gymnasietid är lagom. Det är bra med 
lugnare tempo och mer praktik. Eleverna ser gärna mer praktiska än teoretiska ämnen på 
schemat. De menar att det är för låg kunskapsnivå i undervisningen när det gäller kärnämnen, 
vilket gör att de tappar motivationen under lektionerna. Eftersom klasserna är små på 
     Tullängsskolan, så påverkas eleverna indirekt av skolk eller avhopp. Den tekniska utrust-
ningen på de yrkesinriktade programmen behöver rustas upp.  
     Tullängsskolans logistik- och handelsprogram är förlagt i en egen del av Wadköpings ut-
bildningscenter (WUC). Eleverna som går där är nöjda med sin placering och menar att av-
skildheten från Tullängsskolan är positiv och ökar sammanhållningen och motivationen. Dock 
är ibland informationen från lärarna på Tullängsskolan bristfällig, och eleverna kan komma 
till skolan i onödan, t.ex. vid vikariebrist. WUC-eleverna upplever sig bortglömda ibland, men 
kan ändå tänka sig att ha all utbildning förlagd till WUC, även kärnämnena. Detta skulle ge 
mer arbetsro och de skulle slippa pendlandet. Å andra sidan är det roligt på Tullängsskolan 
eftersom det är mer folk där.  
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När jag kom hit till Örebro så var det annorlunda här. Många fler 
döva, annorlunda miljö. Det var en del stora förändringar ”

”
Jag visste inte heller att vissa gymnasielärare inte kunde 
teckenspråk 

””

Ibland får jag hjälpa mina kompisar. Jag tol-
kar åt dem. Det känns Ok, men jag vill inte 
göra det jämt. 

” 

” 
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Virginska skolan 

Virginska skolans elever är i stort sett nöjda med utbildningens utformning. Lärarna är bra 
och lektionerna roliga. Virginska skolan bedriver gemensam undervisning i kärnämnena istäl-
let för vanlig klassindelad undervisning. Det innebär att alla RGD-elever läser engelska sam-
tidigt och det sker gruppindelning så att eleverna har samma kunskapsnivå. De läser i sin egen 
takt och kan fullfölja kurserna istället för att läsa halva kurser och gå ut gymnasieskolan utan 
betyg, eller ”segläsa” när de egentligen har kapacitet att hinna mer. Eleverna är nöjda med 
denna uppläggning av undervisningen. 

Informationen till eleverna brister på Virginska skolan. Eleverna får besked om ändringar i 
schemat i sista minuten, och önskar att lärarna använder sig av e-post och SMS när de ska 
meddela förändringar. Eleverna upplever sig vara ”undanskuffade” av skolledningen. Det är 
svårt att få till förändringar om man skulle vara missnöjd med någon del i utbildningen. En 
del elever tycker inte att de har möjlighet att påverka eller bestämma själva, vilket upplevs 
väldigt frustrerande. 

Skolket är ett problem, eftersom klasserna är små. Om man började senare på dagen så 
kanske färre skulle skolka, menar eleverna. Andra förklaringar är att man inte trivs och/eller 
sover bra i boendet och att man då inte orkar med skolarbetet. Den sociala situationen är en 
starkt bidragande orsak till skolk. Eleverna menar att de hellre umgås med kompisarna på 
fritiden än att sitta och lyssna på sega lärare. Håltimmarna är långa och tråkiga. Det finns ing-
et att göra eller någonstans att vara och då går man hem istället. Ibland skolkar man om det 
bara är en enda lektion efter håltimmen. 

Eleverna på IV-programmen upplever stora skillnader i kunskapsnivåer och stödbehov. Lä-
rarna fokuserar på de svagare eleverna och de andra får vänta. Det är för mycket aktiviteter 
och för lite skola. Eleverna tycker att lärarna ställer för låga krav på dem. 

Idealet är åtta elever i en klass, för då blir det bra möjligheter till diskussion. Det är svårt 
att få givande diskussioner när man är få.  

Kvinnerstaskolan 

Närheten till naturen och ansvaret för djurhållningen är positivt, säger eleverna på Kvinnersta-
skolan. De uppskattar också den gemensamma kärnämnesundervisningen på skolan. 

Information på Kvinnerstaskolan är bristfällig. Eleverna får i sista stund veta vad som ska 
hända under lektionen, vilket gör det svårt att förbereda arbetskläder och lektionsmaterial. Det 
gäller även lärarfrånvaro – eleverna vet aldrig säkert om lärarna finns på skolan eller inte. 
Övrig information om vad som sker inom skolan och i de andra riksgymnasieskolorna är 
bristfällig. Eleverna upplever att de får veta saker senare än de övriga riksgymnasieeleverna. I 
år dvs.2008 är en elev från RGD med i elevrådet, vilket har inneburit en viss förbättring av 
informationsspridningen.  

Det är bra för studiemotivationen att man får arbeta med det man är intresserad av. Det är 
mest skolk från teoretiska ämnen och idrott jämfört med praktiska ämnen. Eleverna tycker att 
utbildningen ska vara kunskapsbunden och 3, 4 eller 5 år beroende på innehåll.  
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Kommentarer från döva ungdomar om utbildningen 

• Risbergska skolan har bra förutsättningar för delaktighet och inflytande, men för små klasser 
• Undervisningslokalerna är inte anpassade för döva elever 
• Tullängsskolans elever vill ha fler teckenspråkiga lärare.  
• Eleverna tycker att det är för låg kunskapsnivå bland eleverna, de saknar utmaningar från lärarnas sida. 
• Utbildningen på WUC är väldigt bra och avskildheten från Tullängsskolan ger arbetsro. 
• Virginska skolans elever är i stort sett nöjda med undervisningens utformning. 
• Den gemensamma kärnämnesundervisningen för alla RGD-elever upplevs som bra. 
• Skolket upplevs som ett problem på grund av de små klasserna 
• För stora skillnader i kunskapsnivå bland IV-eleverna. 
• Kraven som ställs på eleverna i undervisningen är för låga enligt eleverna. 
• Kvinnersta skolans elever är nöjda med närheten till naturen och djurlivet.  
• Informationen till eleverna är bristfällig då den ofta sker i sista minuten. 
• Eleverna vill att utbildningen ska vara kunskapsbunden. 

Språk och kommunikation 

Risbergska skolan  

På Risbergska skolan är teckenspråksmiljön generellt sett bra, frånsett elevhälsoteamets 
(EHT) låga teckenspråkskompetens. Eleverna väljer inte att gå till EHT i första hand, utan 
vänder sig hellre till en vuxen med full teckenspråkskompetens, eller en kompis.  

Lärarnas teckenspråkskunskaper, som varierar mycket, är viktiga för undervisningskvalitén 
och diskussionsklimatet. Eleverna kan inte uttrycka sig fritt om de måste sänka sig till lärarens 
teckenspråksnivå, med enkelt ordförråd och långsamt tempo. Men man föredrar ändå lärare 
med brister i teckenspråket framför undervisning via teckenspråkstolk. Eleverna säger att det 
handlar om att skapa en relation mellan elev och lärare, vilket möjliggörs genom en direkt 
kommunikation. 

Eleverna tycker att det är en bra idé att blanda hörande och döva elever i olika ämnen, 
utom kärnämnen då det är viktigt med flytande teckenspråkig kommunikation t.ex. på idrotts-
lektioner. Detta eftersom det automatiskt leder till att de eleverna kan umgås med varandra 
även utanför lektionerna. 

Tullängsskolan 

Eleverna önskar att teckenspråksmiljön på Tullängsskolan blir bättre. En del ämnes- och yr-
keslärare har inte tillräckligt bra teckenspråkskompetens. När läraren inte kan teckenspråk 
tappar eleverna lusten eftersom kommunikationen blir seg. Man föredrar en lärare med bra 
teckenspråkskompetens och dålig ämneskunskap framför det omvända. Man säger också att 
lärarens attityd kan uppväga en bristande teckenspråkskompetens. Genom att arbeta tillsam-
mans med hörande yrkeslärare som inte kan svenskt teckenspråk ger det en realistisk bild av 
arbetslivet eftersom få arbetsplatser är helt teckenspråkiga. 

Eleverna saknar aktuellt teckenspråkigt material kopplat till det program de går på. De hör-
selskadade och hörande eleverna bör ha svenskt teckenspråk på schemat, eftersom man vill ha 
mer kontakt med dessa. Matpersonalen kan inte teckenspråk, vilket är ett problem om man 
vill fråga något om maten eller serveringen.  

Virginska skolan 

Virginska skolans elever är nöjda med sin teckenspråksmiljö. Många lärare är bra på att teck-
na, och om inte så används tolk, vilket för det mesta fungerar utmärkt. Eleverna är i stort även 
nöjda med EHT personalens teckenspråkskompetens. RGD- och RGH-elever umgås sällan 
med varandra, vilket en av de döva eleverna menar kan bero på att de hörselskadade eleverna 
inte kan teckenspråk. 
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Kvinnerstaskolan 

Eleverna på Kvinnerstaskolan efterlyser fler teckenspråkiga lärare och personal. Kärnämnes-
lärarna överlag är bra på svenskt teckenspråk, medan få yrkeslärare är teckenspråkiga. Kvin-
nerstaskolan har en egen teckenspråkstolk som även tjänstgör som assistent. Denne är om-
tyckt bland eleverna, inte minst tack vare sin teckenspråkskompetens. 

Kommentarer från döva ungdomar om språk och kommunikation 

• Risbergska skolans elever är missnöjda med EHT:s teckenspråkskompetens. 
• Lärarnas teckenspråkskompetens varierar stort 
• Tolk i undervisningen upplevs av eleverna som otillfredsställande. 
• Eleverna vill ha fler lektioner tillsammans med hörande elever, dock på teckenspråk 
• Tullängsskolans elever är missnöjda med lärarnas teckenspråkskompetens. 
• Eleverna vill att de hörselskadade och hörande eleverna lär sig teckenspråk så att de får mer kontakt 

med varandra. 
• Virginska skolans elever är nöjda med teckenspråksmiljön på skolan 
• De hörselskadade eleverna kan inte teckenspråk 
• Kvinnersta skolans elever saknar en teckenspråkig miljö på skolan 
• Fler teckenspråkiga personer, som tolk/assistenter 

Social miljö 

Risbergska skolan 

Eleverna återkommer ständigt till det positiva med det sociala livet under gymnasietiden i 
Örebro. Döva elever från hela landet kommer till Örebro. De träffar nya kompisar. Klasserna 
blir större och roligare. Det är bra stämning, alla är med alla och man tillåts vara sig själv. 
Enligt eleverna förekommer ingen mobbning, åtminstone ingen utpräglad sådan. Stämningen 
mellan eleverna blir bättre med tiden jämfört med när de är nya på skolan. Det kan vara en del 
ryktesspridning, men inte så värst mycket, tycker eleverna. De flesta anser sig vara öppna och 
raka mot varandra. De känner tidigare till varandra ganska väl från specialskolor och Internet-
sidor. Stämningen upplevs vara så bra att rasterna ibland är för korta.  

RGD och RGH har vissa aktiviteter tillsammans, men eleverna umgås inte mycket med 
varandra. En del RGD-elever har teckenspråkiga vänner bland RGH-eleverna, men annars 
anser man sig inte ha något större behov av att umgås. Det upplevs som att RGH eleverna 
undviker de döva, vilket RGD-eleverna tror kan bero på att RGH eleverna känner sig alltför 
osäkra på svenskt teckenspråk. 

De döva eleverna tycker att VA-dagen, en temadag om hörselfrågor på Risbergska skolan i 
februari är bra. RGD och RGH elever sätter ihop ett program och aktiviteter för hörande ele-
ver om hörselnedsättningar, svenskt teckenspråk, hjälpmedel. Hörande elever har efter denna 
dag tagit kontakt med döva och sen dess har de umgåtts. De hörande eleverna är mer nyfikna 
och lättare att ta kontakt och umgås med än hörselskadade, anser de döva eleverna.  

F-korridoren på Risbergska skolan ses som RGD/RGH:s egen korridor, vilket är uppskattat 
av de flesta intervjuade.  Miljön vid kaffeautomaten vid F-torget är dock lite tråkig, med sina 
hårda bänkar. Det skulle höja mysfaktorn med mjuka soffor eller fåtöljer. Längre in i F-
korridoren finns bra soffor men ibland ”ockuperas” dessa av hörande elever där, vilket stör 
RGD eleverna. Man tycker att bara elever som går på RGD/RGH och de som läser svenskt 
teckenspråk ska få sitta där, eftersom hörande elever har andra sittplatser över hela skolan.  

Det finns också de som hellre vill att RGD/RGH-korridoren ska finnas i skolans centrala 
delar, för att på så sätt skapa naturlig kontakt med de hörande eleverna 

Attityderna till de fyra skolorna inom RGD/RGH präglas av fördomar enligt eleverna. Sko-
lorna har olika ”stämplar” och det finns förutfattade meningar om eleverna som går på respek-
tive skola.  
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Tullängsskolan 

På WUC är det bra stämning, vilket sägs bero på att alla i klassen har gemensamma intressen 
och umgås på fritiden. Eleverna kämpar tillsammans och vill ha allt gjort fort, positiv konkur-
rens råder inom klassen. De hjälper varandra med studierna på fritiden. Lärarna har också stor 
del i motivationen. De RGH-elever som går på WUC kan teckenspråk, vilket främjar um-
gänget mellan döva och hörselskadade. 

På Tullängsskolan är bilden en annan. Även om det också här är bra stämning, så umgås de 
döva eleverna nästan bara med andra döva elever och nästan aldrig med RGH-elever eller 
hörande elever. Döva elever sitter för sig i matsalen, hörselskadade för sig, och hörande för 
sig.  

Att umgänget är begränsat spelar ingen större roll, det räcker till ändå. Det är svårt att um-
gås när en del inte kan teckna. Men man saknar ändå ett gemensamt uppehållsrum för raster. 
Oftast hänger eleverna i korridoren i RGD/RGH-huset, eller ligger och sover på en soffa 
längst in i en korridor. Ett par av eleverna menar att raster inte behövs. De praktiska ämnena 
är lagom intensiva och de kan prata och umgås med vännerna under lektionstid.  

Något som eleverna beklagar är att det är för få flickor som går på Tullängsskolan. Man 
vill ha en jämnare könsfördelning. De få flickor som går på Tullängsskolan uppger att de trivs 
bra på skolan. Det är en avslappnad atmosfär på skolan. 

Tullängsskolan ses som en praktisk skola med låg utbildningsnivå medan Risbergska sko-
lan uppfattas vara på högre nivå eftersom det är en ”plugg-skola”. Det kan bli fråga om status-
jakt, menar eleverna. IV-eleverna upplever ibland att de nationella eleverna har en överlägsen 
attityd gentemot dem. 

Frånvaron på Tullängsskolan är hög, speciellt när det gäller kärnämnena. Det ses som en 
”social grej” att skolka, alla gör det. En av orsakerna sägs vara för många håltimmar. Detta 
kan motverkas genom att det alltid finns uppgifter, så att eleverna inte sitter sysslolösa. På 
WUC har eleverna sällan håltimme, det finns alltid material att jobba med vilket de tycker är 
bra. Det upplevs också som att lärarna inte reagerar tillräckligt kraftfullt mot skolket.  

Trots detta inser eleverna att det är viktigt med bra betyg för att utvecklas och få arbete. 

Virginska skolan 

Stämningen på Virginska skolan är mestadels bra, och mobbning förekommer inte. Dock upp-
lever IV-eleverna en negativ jargong gentemot dem från elever som går på de nationella pro-
grammen.  

IV-elever och nationella elever har varsin våning på skolan så man möts sällan i korrido-
rerna. Lektionerna är på olika tider för olika klasser, och det saknas en naturlig träffpunkt.  De 
efterlyser möjlighet till socialt umgänge vid gemensamma och längre raster. Håltimmarna är 
långa och det finns ingenting att göra eller ingenstans att vara.  

Det är svårt för döva att äta samtidigt pga olika tider. Det förekommer en negativ attityd i 
matsalen från en del hörande elever och det uttrycks att ”hörande ockuperar matsalen”. Döva 
elever tycker att det är synd att hörande elever som kan svenskt teckenspråk inte vågar teckna 
till dem. De menar att det ofta är döva som får ta första steget till kontakt mellan döva och 
hörande. 

Syftet med VI-dagen (gemensam dag för hela Virginska skolan) var från början att blanda 
alla döva, hörselskadade, språkstörda och hörande elever och ha gemensamma aktiviteter för 
att främja den sociala gemenskapen. Eleverna på RGD upplever dock att det syftet kommit 
bort någonstans på vägen eftersom RGD/RGH-eleverna är en egen grupp under VI-dagen. 

Frånvaron på Virginska skolan upplevs vara hög och sägs delvis bero på de långa håltim-
marna samt faktorer utanför skolan, i boendet eller på fritiden. Vilka konsekvenser skolkandet 
kan få är inte klart för eleverna, men man efterlyser tydligare markeringar från lärarnas sida 
mot skolket, samt bättre schemaplanering. 
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Kvinnerstaskolan 

Den sociala miljön på Kvinnerstaskolan upplevs som bra och rolig och stämningen mellan 
lärare och elever är avslappnad. Det är en nära sammanhållning bland RGD/RGH-eleverna 
och de umgås mer mellan program och årskurser än på de andra skolorna.  

När det gäller relationen till de hörande eleverna går åsikterna isär. Några tycker det är för 
många hörande på skolan, för andra är det helt acceptabelt. Eleverna säger sig vara i minoritet 
och blir ofta bortglömda. De upplever sig ibland åsidosatta vad gäller aktiviteter som ordnas 
för hela Kvinnersta skolan, eller av de andra skolorna på riksgymnasiet.  

De fasta skoltiderna är både bra och dåliga. Bra att man kan träffa kompisar på gemen-
samma raster. Inte bra är att det blir trångt i matsalen och övriga gemensamma utrymmen. 
Matsalen rymmer 175 personer, vilket gör att många får vänta då skolan har 450 elever. De 
saknar sittplatser och uppehållsrum. För att åtgärda detta föreslås att Kvinnerstaskolan bygger 
större matsal och café, samt renoverar övriga lokaler så att det blir fräschare.  

Kommentarer från döva ungdomar om den sociala miljön i skolan 

• Risbergska skolans elever uppskattar kamratandan på skolan, det är lätt att få många kompisar 
• Det är för uppdelat mellan RGD och RGH. Eleverna önskar mera samarbete med de hörselskadade ele-

verna. 
• RGD/RGH:s egna korridor som finns längst bort i skolan är det blandade åsikter om. En del tycker att 

det är tryggt med avskildheten, andra menar att det snarare känns som att de blir isolerade och segrege-
rade från de hörande eleverna. 

• Tullängsskolans elever upplever att det är segregerat mellan döva och hörselskadade elever. 
• Eleverna vill ha jämnare könsfördelning på skolan. 
• IV eleverna upplever ibland att elever på nationella program har en överlägsen attityd gentemot dem. 
• Eleverna saknar ett eget uppehållsrum. 
• Skolk ses som en social grej – ”alla gör det”. 
• Bra stämning på WUC. 
• Virginska skolans elever saknar en naturlig träffpunkt för döva och hörselskadade elever. 
• IV eleverna upplever en negativ jargong gentemot dem av elever på de nationella programmen  
• Håltimmarna upplevs som långa, innehållslösa och onödiga, samt som en delfaktor till skolk.  
• Kvinnersta skolans elever känner att stämningen mellan lärare och elever är avslappnad. 
• Det är nära sammanhållning bland eleverna på RGD/RGH 
• Nackdelen är att de döva eleverna är i minoritet, både på Kvinnersta skolan och bland de andra skolor-

na, vilket leder till att de blir bortglömda ibland. 
• Eleverna saknar ett uppehållsrum, och önskar sig en större matsal så att alla får plats. 

 

Tolk i undervisningen 

Risbergska skolan 

De allra flesta RGD-eleverna på Risbergska anser att teckenspråkstolkningen är starkt otill-
fredsställande. Tolkarna är bra på att översätta från talad svenska till svenskt teckenspråk, 
men inte tvärtom. 

Eleverna föredrar direkt kommunikation med lärarna framför att använda teckenspråkstolk 
eftersom det underlättar en närmare relation. Det bör leda till att läraren lättare kan se om ele-
ven hänger med. Eleven själv kan i sin tur uppfatta det läraren förmedlar i oförvanskad form.  
Det är en klar fördel om tolken har ämneskunskap.  

Tullängsskolan 

På Tullängsskolan används sällan tolkar. Endast ett fåtal elever hade använt tolk innan de bör-
jade på gymnasiet. När de använder tolk, mest vid karaktärsämneslektionerna, så fungerar det 
oftast bra men eleverna föredrar ändå direkt kommunikation med läraren. Att använda ”fasta” 
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tolkar, dvs. samma tolkar i ett ämne under hela terminen, tycker eleverna är bra, eftersom det 
blir mindre förvirring och färre misstag.  
     Ibland känner eleverna att den information de får översatt av tolkarna har blivit redigerad 
och avkortad, vilket inte uppskattas.  

Virginska skolan 

Tolk används sällan i undervisningen. När tolk används är det oftast i kärnämnesundervis-
ning. Virginska skolans elever tycker inte att tolkarna klarar att översätta eleverna rätt, och att 
det inte underlättar undervisningen med teckenspråkstolk. De upplever att de blir förbisedda 
då lärarna pratar till tolken istället för till eleven.  

Att ha en personlig relation till tolkarna upplevs som positivt och uppmuntrande. Tolkarna 
blir bättre på att förstå dem när de pratar i informella situationer, utanför tjänsten. Att ha fasta 
tolkar förbättrar kvaliteten på tolkningen, eftersom tolkarna då lär sig de ämnesspecifika be-
greppen och tecknen och lär känna elevernas uttrycksstil.  

Kommentarer från döva ungdomar om att ha tolk i undervisningen 

• Risbergska skolans elever är missnöjda med tolkningen i undervisningen. 
• Tolkarna bra på att översätta från svenska till svenskt teckenspråk men inte tvärtom 
• Tolkarna upplevs som en ”omväg” i kommunikationen med lärarna. 
•  Bra om tolkarna har ämneskunskap i de ämnen de tolkar i. 
• Tullängsskolans elever säger att tolk sällan används i undervisningen. 
• Tolkarna är bättre på att översätta från svenskt tal till teckenspråk än vice versa. 
• Slutprodukten upplevs som redigerad och förkortad – allt som sägs kommer inte fram. 
• ”Fasta” tolkar innebär färre misstag i tolkningen. 
• Virginska skolans elever säger att tolk sällan används i undervisningen. 
• Användandet av tolk upplevs inte alltid vara underlättande i kommunikationen, snarare försvårande. 
• Eleverna anser att det är viktigt att tolkarna har en bra relation till eleverna (kan småprata) 
• Kvinnersta skolan – Kommentar saknas 

Förväntningar och förberedelser inför skolstarten 

Tullängsskolan 

Den information som Tullängsskolans elever fått om RGD har de mestadels fått från äldre 
kompisar eller via miljöbesöken på RGD under högstadiet. Eleverna upplever att informatio-
nen om riksgymnasieskolorna vid miljöbesöken inte var fullständig. Exempelvis nämndes 
ingenting om Handel- och logistikprogrammet vid WUC. Det programmet blev eleverna varse 
först en tid efter att de börjat på gymnasiet. Före starten på gymnasieskolan florerar en hel del 
rykten om Örebro, men eleverna menar att man får ta dessa rykten med en nypa salt.  

Virginska skolan 

En elev på Virginska skolan upplevde förberedelserna för att börja på RGD som ett steg när-
mare vuxenlivet, eftersom man skulle flytta hemifrån och stå på egna ben.  

Kvinnerstaskolan 

Kvinnerstaskolans elever visste en del redan före skolstart, eftersom de hade döva kompisar 
från specialskolan som börjat på gymnasiet och berättat. De uttryckte att de såg fram emot att 
börja gymnasiet.  
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Kommentarer från döva ungdomar om förväntade kunskaper och förberedelser 
inför studier vid RGD 

• Kvinnersta skolans elever säger att den information de tog till sig om RGD kom från kompisar. 
• Risbergska skolan -  
• Tullängsskolans elever säger i likhet med Kvinnersta skolans elever att den information de tog till sig 

om RGD kom från äldre kompisar. 
• Informationen som gavs vid miljöbesöken var inte fullständig. 
• Negativa rykten om Örebro florerar, men eleverna menar att de bör tas med en nypa salt. 
• Virginska skolan – Ett steg närmare vuxenlivet eftersom man flyttar hemifrån 

 

Övrigt 

Risbergska skolan 

Åsikterna om maten varierar från att den är dålig och att den vegetariska lunchen har få alter-
nativ, till att maten är bra och fräschare än i grundskolan.   

Eleverna önskar sig ett större försäljningsutbud i skolans caféer, och så har man synpunkter 
på toaletternas skick. Skåpen är för små för att man ska få plats med skolböcker och ytterklä-
der. Det är ojämn inomhustemperatur och ibland så kallt att eleverna har ytterkläderna på 
inne. 

Till de positiva inslagen hör att skolans lokaler till viss del synanpassats. Lokalerna har 
blivit modernare, även om aulan fortfarande inte anses vara anpassad för teckenspråk. Möj-
ligheten till promenader i naturen runt skolan uppskattas särskilt.   

Tullängsskolan 

Även på Tullängsskolan har eleverna en del negativa åsikter om maten. Man vill också ha ett 
större försäljningsutbud på caféet Innova, fler parkeringsplatser med motorvärme och möjlig-
het att låna garageplats. Eleverna vill även ha egna verktyg och annan utrustning i undervis-
ningen, eftersom de ständigt måste konkurrera med de hörande eleverna om utrustningen. Nya 
lastbilar, bilar och truckar står även på önskelistan.  

En övervägande del bor i kollektiv, vilket de flesta tycker fungerar bra. En del döva upp-
lever att det i vissa kollektiv är för få döva i förhållande till hörselskadade elever. Eleverna 
menar att fler RGH-elever får flytta in i vissa boenden för att personalen anser dem mer ”lätt-
hanterliga” jämfört med RGD-elever som oftare är tuffare och stökigare. Konflikter mellan 
döva och hörselskadade är ett vanligt inslag på dessa boenden, enligt eleverna. 

Virginska skolan 

Även här klagas det på skolmaten, och att man måste betala lunchen när man fyllt 20. Elever-
na menar att det inte är självvalt att de fortfarande går i skolan när de är 20 år. Man efterfrågar 
även mer nyttigt tilltugg i busscaféets försäljningsutbud. En elev påpekar att skolan inte an-
passat inomhusmiljön för synskadade elever.  

Kvinnerstaskolan 

Bussarna går för sällan. Det är långt mellan skolan och Örebro, vilket gör att eleverna ibland 
upplever sig vara avskurna från andra aktiviteter. Det är ganska ”dött” på helgerna på skolan 
för de som bor kvar. Det är ett stort plus att man kan ta med sin hund till skolans hunddagis, 
men ett minus för att man inte får ha djur på elevhemmen. 
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Kommentarer från döva ungdomar om det övriga i livet på riksgymnasiet 

• Risbergska skolans elever är missnöjda med maten och försäljningsutbudet. 
• Toaletterna behöver fräschas upp. 
• Aulan är inte anpassad för teckenspråkiga elever. 
• Synanpassat bara till viss del i skolans lokaler. 
• Tullängsskolans elever är även de missnöjda med maten och försäljningsutbudet. 
• Ny utrustning till undervisningen behövs enligt eleverna. 
• Konflikter mellan döva och hörselskadade i kollektivboenden är vanliga, enligt eleverna. 
• Virginska skolans elever är även de missnöjda med maten och försäljningsutbudet. 
• Skolans inomhusmiljö är inte synanpassad. 
• Kvinnersta skolans elever är missnöjda med maten och försäljningsutbudet.  
• Eleverna vill kunna ta med djur till skolan. 
• Busstiderna behöver förbättras 
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Individuella intervjuer med döva elever / RGD 
Detta är en sammanfattning av de individuella djupintervjuerna med de döva eleverna på 
RGD, varav fem är elever från Risbergska skolan, sex från Tullängsskolan, två från Virginska 
skolan och en från Kvinnersta skolan. Sammanlagt deltog åtta flickor och sex pojkar.  

Umgänge över gränserna  

Grupperingar bland eleverna på skolorna är påtagliga, särskilt i matsalarna, där de döva ele-
verna sitter vid egna bord och de hörselskadade och hörande eleverna vid andra bord. Detta 
beror enligt de döva eleverna på bristande teckenspråkskunskaper hos hörselskadade och hö-
rande elever. På Risbergska läser flera hörande och hörselskadade ämnet Teckenspråk. Det är 
positivt då det gynnar umgänget. Naturliga plattformar för möten mellan grupperna saknas på 
alla skolorna.  

På Risbergska har RGD och RGH en ”egen” korridor vilket gagnar umgänget dem emel-
lan, men man efterlyser egna uppehållsrum. Olika scheman försvårar umgänge över klass-
gränserna. På Virginska skolan har IV-programmen och de nationella programmen egna vå-
ningar, vilket bidrar till klyftorna. På Kvinnerstaskolan är det få döva och hörselskadade i 
relation till antalet hörande, vilket leder till att de kan känna sig bortskuffade och bortglömda, 
både på Kvinnerstaskolan och inom riksgymnasiet.  

De flesta bor i kollektiv under gymnasietiden. Eleverna själva rekommenderar att man bor 
i kollektiv det första året, då lär man känna omgivningarna och får snabbt nya vänner. Perso-
nalen på kollektivboendena fungerar som stödresurser. Nackdelen är att det sällan är lugn och 
ro, utan snarare är det väldigt stökigt med mycket oväsen, även sent på nätterna då det förvän-
tas vara tyst. De äldre eleverna ”flyr” till egna lägenheter efter ett år eller två på kollektiven. 
Att bo i veckohemsfamilj har en viss negativ klang, då denna boendeform anses vara till för 
de med särskilda behov. De drar paralleller med att man får extra mycket uppmärksamhet och 
stöd i en familj jämfört med ett kollektiv. Det blir därför en statusfråga vilken boendeform 
man väljer.  

Utbildning 

RGD och RGH har ett brett utbud av program och valmöjligheterna är många. Att det finns 
för få döva elever kan sätta käppar i hjulet. Det är svårt att få ihop tillräckligt många för att 
bilda en klass, exempelvis för att läsa tre år istället för fyra, då man måste vara minst fyra 
elever i klassen. För små klasser inverkar negativt på undervisningen. De flesta eleverna tyck-
er att sju till åtta per klass är lagom. Vid diskussioner ger fler elever ett bättre diskussionskli-
mat. Vid lektioner som kräver koncentration, som matematik, så är fyra till fem elever lagom. 

Kunskapsnivån varierar stort, även i små klasser. På Kvinnersta och Risbergska skolan un-
dervisas IV-elever och elever på de nationella programmen tillsammans. På Tullängsskolan 
undervisas eleverna tillsammans i karaktärsämnena, men inte i kärnämnena. På Virginska 
skolan är IV-elever och de nationella programmens elever helt skilda från varandra i under-
visningen.  

Eleverna har inget emot att integreras med varandra i utbildningen, men ser helst att de un-
dervisas separat i kärnämnena. Det finns en uttalad frustration över att vem som helst oavsett 
betyg kan komma in på programmen. Detta sänker motivationen. Kämpandet för att få bra 
betyg i slutet av högstadiet känns bortkastad.  

Programmen föreslås ha en gemensam grundkurs det första året, därefter väljer man inrikt-
ning och utbildningslängd. Utbildningen ska alltså hellre vara kunskaps-, kurs- och språkbun-
den än bunden till funktionshinder och tid, som den är idag.  

Att ha idrott tillsammans med hörande elever är positivt. Man ser också gärna fler lektioner 
med hörande, men understryker att undervisningen ska bedrivas på svenskt teckenspråk. 
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Ett förslag om att ombilda RGD och RGH till ett teckenspråkigt gymnasium återkom vid 
flera tillfällen vid intervjuerna. Det skulle då vara som Engelska skolan, där undervisningen är 
öppen för alla och bedrivs på engelska. Teckenspråkiga gymnasiet skulle  
alltså vara öppet för dem som vill ha undervisning på svenskt teckenspråk, dvs. döva, hörsel-
skadade och hörande ungdomar. 

Upplevelsen av delaktighet och inflytande varierar mellan skolorna. På Risbergska anses 
den vara hög, och på de andra skolorna känner eleverna att det finns möjligheter även om de 
inte aktivt utnyttjar möjligheterna. Fördelarna med ett extra år på gymnasiet är mindre stress, 
lugnare studietakt och möjlighet till att förbättra betygsgenomsnittet, men nackdelen är att det 
kan leda till en ”slapp” attityd gentemot skolarbete. Eleverna tänker att de har gott om tid på 
sig, och omgivningen sänder ut signaler om att det är för svårt att läsa på samma villkor som 
hörande. 

Skolk har inte bara en orsak. Det är snarare ett antal samverkande faktorer som kan ligga 
bakom att eleverna ofta skolkar Bristande motivation och intresse, lärarnas bristande tecken-
språkskunskaper, de två extra åren i skolan varav ett på gymnasiet, är några av de faktorer 
som eleverna pekar på. Även faktorer utanför skolan spelar in, långa resvägar, sena nätter med 
kompisar och att det ses som en social ”grej” att skolka. Det sociala livet utanför skolan har 
en stark ställning bland eleverna.  

Eleverna på Kvinnerstaskolan, Tullängsskolan och Virginska skolan efterfrågar egna data-
salar och studieplatser där de kan vara på raster och håltimmar. Vissa lokaler på Risbergska 
skolan är inte anpassade för teckenspråkiga elever.  

Tolk i undervisningen 

Det upplevs som både bra och dåligt att ha tolk på lektionerna. De flesta tolkar fungerar pro-
fessionellt och är kompetenta när det gäller att översätta från talad svenska till svenskt tecken-
språk. Men inte lika många upplevs vara skickliga i att avläsa elevernas teckenspråk och över-
sätta dem korrekt, vilket skapar osäkerhet och oro. Det händer att tolkarna inte stoppar elever-
na när de inte förstår, utan översätter så som de tror att de sagt. Eleverna upplever att det ofta 
blir felöversättningar och missförstånd. Klasskamrater som kan höra vad tolkarna säger får 
agera ”korrekturtolk”, dvs. stoppa tolkarna och korrigera dem. Elever får också agera tolk på 
lektioner med inte fullt teckenspråkiga lärare när riktig tolk inte finns. 

De intervjuade oroar sig för att dessa kommunikationsproblem ska påverka utbildningens 
kvalitet samt bedömningarna av deras prestationer. Det är svårare att ta till sig innehållet i en 
lektion med tolk än med en döv eller fullt teckenspråkig lärare. För de elever som från speci-
alskolan är vana vid teckenspråkig direktkommunikation med läraren var det i början svårt att 
vänja sig vid tolkad undervisning.  

Fasta tolkar med ämneskunskap är positivt för undervisningens kvalitet. Ibland får tolkele-
ver vara med och tolka. Det uppskattas inte av eleverna, eftersom de då tror att de missar 
mycket av vad som sägs. De litar inte heller på att tystnadsplikten i tillräckligt hög grad upp-
rätthålls bland tolkarna. Det finns så få döva elever att det är lätt att lista ut vem man berättar 
om. 

Det första läsåret 

Det första läsåret upplevdes som spännande och händelserikt, både i skolan och på fritiden. 
Den sociala situationen och att man fått nya vänner framhålls som mycket viktiga. 

Den mest relevanta informationen om riksgymnasiet inför skolstarten kom mestadels från 
äldre kompisar och/eller syskon som gick på RGD. Även om de fick information från andra 
vuxna, som SYV och lärare så upplevdes den felriktad – en elev formulerade det som att ”en 
15-åring och en 45-åring har två helt olika perspektiv”.  
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Miljöbesöken och praktikveckorna var nyttiga, men stressiga. Den information som gavs 
om befintliga program var inte fullständig. Det hände att eleverna fick kännedom om program 
först efter att de påbörjat studierna vid RGD. Några elever var hänvisade till att läsa broschy-
rer när de hade frågor om själva utbildningen som deras kamrater inte kunde besvara, och 
man saknade teckenspråkig information. 

Bilden av RGD och RGH som de hade före stämmer väl överens med den de har nu. En 
del fann att det var lägre krav i utbildningen än väntat. I vissa fall överraskades elever även av 
bristen på teckenspråkskompetens bland lärarna. De blev förvånade över att det efter 40 års 
verksamhet fortfarande inte är självklart med teckenspråkiga lärare. 

Samspelet mellan lärare och elev 

De flesta lärarna anses vara fullt kompetenta i de ämnen de undervisar i. Att eleverna sätter 
hög ämneskompetens framför hög teckenspråkskompetens hos hörande lärare visar att de är 
måna om kvaliteten på utbildningen.  

Flera elever anser att lärarna ställer för låga krav och sällan utmanar eleverna. Det känns 
som att lärarna ”dumförklarar” dem och att det inte är någon idé att engagera sig. Lärarna är 
för snälla när eleverna skolkar eller slarvar med skolarbetet. Eleverna saknar kännbara konse-
kvenser av skolket.  

Teckenspråkskompetensen hos lärarna varierar stort, men så gott som alla lärarna vet hur 
man använder tolk i utbildningen. Det är fler kärnämneslärare än karaktärsämneslärare som 
kan svenskt teckenspråk.  

Döva eller fullt teckenspråkiga lärare föredras framför lärare med bristande teckenspråks-
kompetens eller tolkad undervisning. Lärare med bristande teckenspråk upplevs ofta låtsas 
förstå vad eleverna säger. De tycker att det är svårt att ta till sig lektionens innehåll med lärare 
som använder tolk eller har brister i teckenspråket. Samordningsproblem mellan lärarna bidrar 
till ökad studiebörda eller inaktivitet.  

Övrig skolpersonal kan sällan svenskt teckenspråk. De flesta elever tycker att det är okej, 
fast de ser gärna att i synnerhet personalen i EHT kan grunderna i svenskt teckenspråk, för att 
underlätta spontan kommunikation. 

Framtidstro 

Bland eleverna på Risbergska skolan ingår universitetsstudier i planerna för framtiden för 
flera elever. Någon vill ta det lugnt ett år, resa till andra länder, jobba som volontär, och sen 
komma tillbaka för att läsa på universitet här, medan en annan vill studera på Gallaudet [uni-
versitetet för döva i USA]. Yrkesplanerna är advokat, kurator, lärare. Några tycker sig ha en 
bra grund för universitetsstudier, men kan ändå känna osäkerhet inför framtiden. Man försö-
ker tänka på att välja program som inte är alltför populära, för det leder till jobb som är svåra 
att få på grund av konkurrensen. Bland eleverna på Tullängsskolan, som har en mer praktisk 
inriktning vill flera elever börja jobba. Det kan vara som lastbilschaufför, målare eller grafi-
ker. Det finns också elever som uttrycker en oro för att de inte skall kunna få jobb och att be-
tygen inte skall räcka. På Virginska skolan är elevernas framtidstro ljus för några, mörkare för 
andra. En elev på Kvinnerstaskolan har en dröm om att bli travtränare. Det finns alltså många 
drömmar och förhoppningar men också en oro. Någon av eleverna nämner att det är lättare att 
få jobb efter praktiska program, jämfört med efter pluggprogrammen, för då måste man läsa 
på universitet och det innebär konkurrens.  
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Döva ungdomars framtidsplaner 
• Någon vill börja på högre studier  
• Någon vill börja arbeta   
• Någon vill ta ett sabbatsår 
• Någon vill ut och resa  
• Någon vill studera utomlands 
• Någon har ingen aning  
• Någon känner sig bara orolig 
• Någon tycker att framtiden är ljus  
• Någon är orolig för att betygen inte skall räcka 
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PI-intervjuer med hörselskadade elever/RGH 

Utbildning 

Risbergska skolan 

De flesta lärarna är toppen. Här finns bra förutsättningar för elever med särskilda behov, bra 
elevinflytande och bra sammanhang genom de olika projektarbetena. Att klasserna är små är 
positivt enligt några, medan andra tycker det är tråkigt. Skolk i små klasser upplevs som pri-
vatundervisning i negativ bemärkelse och irriterar de elever som drabbas.  

Elever med särskilda behov behöver mer hjälp, vilket gör att nivån på lektionerna anpassas 
till en ”medelnivå”. IV-program finns inte på skolan, utan de som går på Risbergska skolan 
placeras i nationella klasser. Det blir extra sårbart då nivåerna skiftar, eftersom grupperingar 
är omöjliga på grund av det låga elevantalet. Att slå ihop två läsår för att få en lagom grupp-
storlek ses som positivt, medan en grupp på sju elever i ett litet klassrum upplevs vara nega-
tivt. 

Skolket sägs bero på problem i hemmet eller med kompisar, eller stress, lärarnas motiva-
tion och engagemang samt klassens storlek. Få elever i en klass minskar motivationen hos en 
del. En elev uttryckte en känsla av att det är lättare att få bra betyg på RGH än på ett hörande 
gymnasium, på grund av lägre krav, men om detta stämmer visste eleven inte. 

Det är för lite samarbete med skolans hörande elever och RGD. Förslag om att göra under-
visningen språkstyrd ses som positivt. Det skulle till exempel innebära att en elev kan läsa 
matematik och svenska på talad svenska, och engelska på teckenspråk. Gemensamma frilufts-
dagar upplevs vara positiva och stimulera kontakten över gränserna. 

Tullängsskolan 

På Tullängsskolan säger eleverna att de flesta lärare är bra, och att relationen är härlig mellan 
lärare och elever. De gillar de praktiska ämnena på skolan, medan kärnämnena står för den 
negativa delen. Förslag finns på mindre kärnämnesundervisning i ettan och mer i trean, för att 
behålla elevernas motivation och minska på skolkningen. Önskemål finns om fler skåp, ett 
mer praktiskt inriktat programinnehåll och fler idrottstimmar. Utbildningen anses bra, då den 
mestadels leder direkt till jobb.  

Tullängsskolans logistik- och handelsprogram är förlagt till Wadköpings utbildningscenter. 
Eleverna är nöjda och menar att avskildheten från Tullängsskolan är positiv och ökar sam-
manhållningen och därigenom motivationen. Negativt är dock pendlandet till Tullängsskolan, 
där man läser kärnämnen. Det finns förslag om att ha heldagar på respektive skola.  

Skolket ökar av håltimmar och om ett kärnämne ligger som sista lektion en fredag. 

Virginska skolan 

Elever på Virginska skolan är missnöjda med uteblivna grupparbeten, som beror på de små 
klasserna i kombination med hög elevfrånvaro. En del lärare är toppen, men bristfälliga kun-
skaper om hörselskadade upplevs negativt. Okunskap kan uppvägas av en lärares positiva 
inställning, medan andra lärare enbart förvärrar situationen och får eleverna att känna sig mer 
funktionshindrade än de är. Bäst är ofta karaktärsämneslärarna säger en elev.  

Undervisningen sker ibland tillsammans med språkstörda elever. Det är bra då klasserna 
ökar i storlek, men ett problem är att dessa elever, mestadels hörande, glömmer att använda 
mikrofon. Någon efterfrågar läxor. Information från lärare och skolledning upplevs som brist-
fällig och ofta att den sker i sista minuten.  
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Jag sökte på mitt program och råkade av en 
slump se att ett riksgymnasium för hörsel-
skadade fanns! Blev noll stöttad över mitt val 
utan fick kämpa för att komma hit  
 

”
”

Jag kunde lika gärna valt RGD, det pratade vi 
om faktiskt. Men jag ville hellre ha tal än teck-
en eller ja….skulle vara skönt                          
att ha valmöjligheter att välja 
 båda vid olika situationer  
 ””

Hörselteknikerna går runt i lokalerna 
och visar lärarna hur det [tekniken] fun-
gerar, men inte någonting om hur  
hörselskadade fungerar ”

”
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Kvinnerstaskolan 

Kvinnerstaskolan sägs vara en öppen skola där naturen och djurlivet utgör en stor del av un-
dervisningen. Det praktiska arbetet ses som positivt, skolan känns som ett arbete där ansvars-
känslan gör att motivationen är hög. De praktiska lektionerna har högst närvaro. Både lärare 
och kamrater är hjälpsamma under lektionerna. 

Negativa faktorer är informationen från lärare och skolledning. Eleverna kan sitta i ett 
klassrum utan lärare och inte veta vad som försiggår. Källarlokalerna där kärnämnes-
undervisning bedrivs är ofräscha och inte anpassade för undervisningen. Uppehållsrum saknas 
helt, eleverna har inte någonstans att vara på rasterna. 

Att gå i tre eller fyra år anser en elev ska bero på programmets innehåll. Utbildningen ska 
vara kunskapsbunden och inte tidsbunden som idag. En sådan utbildning kan jämföras med 
dagens högskole- och universitetsprogram som är olika långa beroende på innehåll.  

Kommentarer från hörselskadade ungdomar om utbildningen 

• Risbergska skolan har bra förutsättningar, bra elevinflytande och bra sammanhang. 
• Klasserna upplevs vara små. 
• IV-program saknas, och nivån på eleverna är därför skiftande i varje klass. 
• Skolket kan även bero på faktorer utanför skolan. 
• Eleverna önskar utökat samarbete med såväl RGD elever som med hörande elever. 
• Förslag gavs om att göra undervisningen språkstyrd, genom att kunna välja kurserna efter undervis-

ningsspråk och inte ha det så svart-vitt som idag. 
• Tullängsskolan har bra lärare, främst i de praktiska ämnena. 
• Förslag gavs om att ha mindre kärnämnesundervisning i första året, och öka den dosen i tredje året. 
• Utbildningen på WUC upplevs vara en skön oas med bra samarbete mellan elever och lärare. 
• Virginska skolan har bristande information till eleverna, som ofta får information i sista minuten. 
• Eleverna undervisas tillsammans med språkstörda elever ibland, och det upplevs som bra. 
• Små klasser upplevs som problem. 
• Kvinnersta skolan är öppen och eleverna gillar det praktiska arbetet som inbringar ansvarskänsla. 
• Informationen till eleverna är bristande, då den ofta sker i sista minuten. Lokalerna känns ofräscha och 

uppehållsrum saknas. 
• Eleverna vill ha kunskapsbunden undervisning, och inte tidsbunden som idag. 

Språk och kommunikation 

Risbergska skolan 

En övervägande del av eleverna på Risbergska skolan gillar att det är mycket teckenspråk på 
skolan. Lärarnas teckenspråkskunskaper bidrar till förståelsen, även om inte varje lektion be-
drivs på svenskt teckenspråk. Möjligheten att fråga varandra eller läraren och få informatio-
nen upprepad på svenskt teckenspråk betyder mycket.  

Lärarna kan fråga eleverna vid lektionsstart om någon behöver stödtecken, varpå samtliga 
svarar nej trots att en del innerst inne vill det. En elev funderar på att byta till RGD för att det 
är för lite teckenspråk. En annan elev menar att det är skönt med stödtecken för att det då går 
att koppla av i sitt lyssnande. Andra tycker det är skönt att inte teckna eftersom det drar ut på 
tiden när stödtecken ska användas.  

Stödtecken gör ibland att lärarna koncentrerar sig för mycket på teckenspråk och det drab-
bar språkets flyt. Eleverna menar att hörseltekniken skulle räcka för alla elever på RGH, och 
RGD får stå för svenskt teckenspråk i undervisningen. 

På Risbergska skolan avgör teckenspråkskunskaperna deras förhållande till eleverna på 
RGD. Eleverna erbjuds teckenspråksundervisning, vilket är positivt så när som på att det sker 
på bekostnad av andra språkval. En positiv jargong bland RGH-elever på Risbergska är – 
”kom igen, du måste ju lära dig teckenspråk!” 
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Tullängsskolan 

Några elever vill använda svenskt teckenspråk i undervisningen just för att lära sig språket. 
Lärarna skulle kunna använda stödtecken till elever som inte kan svenskt teckenspråk, så att 
de lär sig med tiden, föreslår en elev. Teckenspråksundervisning har funnits som kortkurs 
tidigare men finns inte idag. En elev föreslår att svenskt teckenspråk borde vara en frivillig 
kurs med språkinlärningen i fokus och ser teckenspråk som en nyckel till ett eventuellt um-
gänge med eleverna på RGD.  

Virginska skolan 

Även på Virginska skolan finns önskemål om frivillig teckenspråksundervisning. Ämnet 
svenskt teckenspråk väljs bort av flera elever på grund av att det är betygsgrundande vilket 
drabbar de elever som ändå väljer att läsa ämnet – som då måste vara minst 3-4 till antalet för 
att ämnet ska genomföras.  

En lösning vore att göra teckenspråksundervisningen obligatorisk, eller att göra den till en 
frivillig icke betygsgrundande kurs. Elever på Virginska skolan har uppmärksammat det stora 
antal elever på Risbergska skolan som kan svenskt teckenspråk och ser det som en fördel för 
umgänget mellan RGH och RGD. 

Kvinnerstaskolan 

På Kvinnerstaskolan är eleverna förhållandevis få, vilket gör att RGD, RGH och språkstörda 
elever ibland undervisas gemensamt. Den gemensamma undervisningen har eleverna ingen-
ting emot. De är glada över att inte vara alltför få i gruppen. Eleverna tycker dock att lärarna 
har svårt att skilja på språken och bara tecknar ibland.  

Alla elever på RGH kan inte svenskt teckenspråk, vilket gör att de kan känna sig utanför 
när de senare får en kort sammanfattning av vad som sagts. De gillar teckenspråk, och är gla-
da för att de får lära sig det. Målet är att kunna kommunicera utan tolk med klasskamraterna 
på RGD. Önskemål finns om att samtliga hörande elever på Kvinnerstaskolan ska lära sig 
svenskt teckenspråk. Det finns även ett önskemål om att fler lärare på skolan ska lära sig teck-
enspråk. Kvinnerstaskolan har en egen teckenspråkstolk med viss assistentdel i sin tjänst. Ele-
verna gillar denna person och skulle vilja ha fler sådana tolkar. 

Kommentarer från hörselskadade ungdomar om språk 
och kommunikation/RGH 

• På Risbergska skolan läser en övervägande del av eleverna teckenspråk. 
• Önskemål om att ha mer teckenspråk på lektionstid finns, samtidigt som om önskemål om att ha mindre 

teckenspråk på lektionstid också finns. 
• Lärarnas förmåga att använda teckenspråk skiftar väldigt. 
• Önskemål om en frivillig kurs i teckenspråk finns, idag väljs den kursen som ett språkval på andra 

språks bekostnader. 
• Elever på Tullängsskolan vill ha en teckenspråkskurs där fokus ligger på språkanvändning och inte på 

kursbetyg. En betygsfri teckenspråkskurs. 
• Teckenspråk är nyckeln till ett eventuellt umgänge med elever på RGD, ett umgänge som idag knappt 

är märkbart. 
• Elever på Virginska skolan har uttryckt samma önskemål som elever på Tullängsskolan, gällande att 

ha en frivilligkurs i teckenspråk utan betygsfokus, vilket eleverna menar idag är en orsak till att flera 
elever väljer bort att läsa teckenspråk. 

• Kvinnersta skolan har få elever, så RGD, RGH och språkstörda elever undervisas tillsammans ibland. 
• Eleverna gillar denna samundervisning så när som på lärarnas svårigheter att skilja på språken. Tecken-

språk kommer i första rummet. 
• Teckenspråk gillar eleverna och de är glada över att få lära sig det. 
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Social miljö 

Risbergska skolan 

På Risbergska skolan bidrar många kompisar, bra lärare, bra caféer, ett aktivt elevråd och en 
bra sammanhållning till en god social miljö. Tryggheten är stor på skolan.  

Dock sägs att rasterna ibland är för korta, klassrummen små, luften dålig och det är för stor 
skillnad mellan elevgrupperna på RGH, RGD och vanliga gymnasieskolan. Några elever ut-
trycker sitt missnöje med att RGH och RGD har en egen korridor längst in i skolbyggnaden 
och att de på så sätt känner sig segregerade från den övriga skolverksamheten, medan andra 
elever tvärtom menar att detta ökar tryggheten och förbättrar den sociala miljön. Det finns 
önskemål om mer samarbete med skolans hörande elever, eftersom de hörselskadade eleverna 
i många fall har lättare att kommunicera med hörande elever än med döva elever. Tecken-
språk är nyckeln till kommunikationen med de döva och därmed också till umgänget över 
gränserna. Att det döva respektive hörselskadade elever formar olika grupper leder också till 
en viss attityd mellan grupperna, där RGH-eleverna tycks uppleva RGD-eleverna som översit-
tare och vice versa.  

En del ser det negativt att det är övervägande andel tjejer på skolan och föreslår att flytta 
hit ett teoretiskt program, t.ex. grafisk design, från Tullängsskolan. Jargongen är annars att 
Tullängsskolan har många grabbar som jobbar med händerna, att Kvinnerstaskolans elever är 
bönder som går omkring i blåa jackor medan Virginska skolans elever är sociala och mest 
består av IV-elever. Eleverna är medvetna om att detta är just en jargong och tar det med en 
nypa salt. Att många av eleverna bor i kollektiv anser de själva öka umgänget mellan skol-
gränserna och i vissa fall också umgänget mellan elever på RGH och RGD.  

Tullängsskolan 

Eleverna på Tullängsskolan gillar sina lärare, sina lokaler och sina klasskamrater. En elev 
uttryckte ”vågar man bara prata så har man kompisar överallt”. Dock upplevs det som nega-
tivt av en del att övervägande antalet elever är killar.  

Stämningen är slapp på skolan och rasterna upplevs som långa och innehållslösa. Ett för-
slag är ett uppehållsrum för eleverna, precis som lärarna har tillgång till ett personalrum. Um-
gänget mellan elever på RGH och RGD beror mestadels på teckenspråkskunskaperna, kompi-
sarna som finns i kollektivboendet, samt på verksamheten på Café 019. 

Virginska skolan 

Virginska skolans elever saknar ett uppehållsrum där de kan mötas. Idag är programmen ut-
spridda över skolan och man saknar koll på vilka elever som går på RGH och RGD på grund 
av denna spridning. Idag möts man i matsalen, men inte heller där finns möjlighet att hitta en 
bra mötesplats då matsalen ofta är full.  

Ett förslag är att alla elever har förmiddagsrast samtidigt. Även Virginska skolans elever 
menar att teckenspråk är nyckeln till umgänget. Det kan öka i takt med teckenspråkskunska-
perna. Grupperingen RGH, RGD respektive hörande upplevs vara för stor. Eleverna vill lära 
sig mer svenskt teckenspråk för att kunna umgås med eleverna på RGD samtidigt som de vill 
ha fler möjligheter att ibland samarbeta med hörande elever.  

Kvinnerstaskolan 

På Kvinnerstaskolan upplevs stämningen vara mycket god. De känner att lärarna ser alla lika 
och lyssnar på vad eleverna säger. Att en del lärare känns som kompisar gör att de studerande 
känner sig vuxna.  

Dock finns en del moment som stör, exempelvis när någon elev busar för mycket. Det låga 
antalet RGH-elever upplevs vara negativt. Relationen till de hörande eleverna på skolan är 
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halvbra. Det är praxis i matsalen att alla elever klappar i händerna och skriker ”sopa, sopa, 
sopa” om någon elev tappar sin tallrik (både hörande, hörselskadad och döv) – detta skapar 
viss oro hos eleverna. Eleverna saknar ett uppehållsrum som de tidigare haft tillgång till.  

Kommentarer från hörselskadade ungdomar om den sociala miljön 

• På Risbergska skolan finns det många kompisar och bra caféer. 
• Elevrådet på Risbergska skolan är aktivt och bra. 
• Grupperingen på skolan är märkbar, mellan RGD, RGH och hörande. Detta gillas inte av eleverna. 
• RGD/RGH korridoren längst in i skolan känns som ett undanskuffande för några elever, medan andra 

gillar att vara för sig själva. 
• Mer samarbete med hörande och med elever på RGD önskas, för att häva grupperingen. 
• Tullängsskolan har en övervägande andel killar på skolan, vilket ses som negativt hos en del elever. 
• Stämningen på skolan är slapp, och rasterna känns långa och innehållslösa. 
• Önskemål om uppehållsrum. 
• Virginska skolans elever saknar en ”kärna” i form av ett uppehållsrum eller ett café. 
• RGD/RGH och hörande är för grupperade upplever eleverna. 
• Förslag om att ha gemensamma rasttider på förmiddagarna, för att kunna träffas över klassgränserna. 
• Samarbete med hörande eftersträvas, för att slippa undervisas i småklasser jämt. 
• Kvinnersta skolan har en bra stämning på skolan. Lärarna har en god relation till eleverna och vice 

versa. 
• Ett uppehållsrum saknas. 

Hörseltekniska hjälpmedel 

Risbergska skolan 

På Risbergska skolan gillar eleverna de tekniska hjälpmedlen och att audionomen finns nära 
till hands. Tekniska hjälpmedel är mikrofon hos läraren och bordsmikrofon eller mygga hos 
eleverna. Myggorna har en sämre ljudupptagning än bordsmikrofonerna och går lätt sönder av 
hårdhänt hantering. Dessutom sitter myggornas on- och offknapp under bordet, vilket kan 
medföra att eleverna glömmer eller inte orkar använda dem. Bordsmikrofonerna är mångas 
favorit. I skolans aula fungerar tekniken inte bra säger en, en annan säger att ljudmiljön i mat-
salen är jobbig. Dock berömmer eleverna hörselteknikerna på skolan, som är snabba och sam-
arbetsvilliga. 
     Lärarnas kunskap i att använda hörseltekniken är för det mesta god, men några glömmer 
ibland att använda den eller kan ha svårt att sätta på mikrofonen. Flera av lärarna har också 
goda kunskaper om hörselskadades behov anser eleverna. 

Tullängsskolan 

Hörseltekniken används inte i någon större utsträckning. Lärarna i kärnämnena använder dock 
mikrofoner. Det finns elever som inte använder hörapparat och störs av att lärarna inte har 
kunskap om orsaken. Det kan bero på att ljudet från hörapparaten är obehagligt, eller att hör-
seln på öronen är för olika. En elev berättar att denne är döv på ett öra och hörande på det 
andra, och är därmed ”ensidigt döv”. Denne elev har ingen nytta av hörseltekniska hjälpme-
del, men har likväl behov av mindre klasser och hörselanpassad undervisning.  

Virginska skolan 

På Virginska skolan finns både bordsmikrofoner och myggor. Även här är bordsmikrofonen 
favorit. När myggorna används är det lätt att komma åt mikrofonen när man rör på sig, då 
prasslar det. Hörselteknikerna jobbar snabbt och bra tycker eleverna.  

Vid stora informationstillfällen som rör samtliga elever har det hänt att det inte ges möjlig-
heter till slinga för de hörselskadade, eller att slingans upptagningsområde är för litet så att 
eleverna måste be andra att flytta på sig. 
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Kvinnerstaskolan 

På Kvinnerstaskolan tycker eleverna det är positivt att det finns hjälpmedel till alla som behö-
ver. Man anser också att tolken som även arbetar som assistent är en bra tillgång, då de kan 
kommunicera med sina döva klasskamrater trots brister i det egna teckenspråket. Dock funge-
rar tekniken ibland dåligt, det brusar i hörapparaterna. Tekniken finns inte i alla rum. Dessut-
om önskar eleverna mikrofoner till varandra, och inte bara till läraren som det är idag. 

Hörselteknikerna finns bara på Kvinnerstaskolan på måndagsförmiddagar. Det innebär att 
om tekniken strular en tisdag får man vänta hela veckan på att få den lagad, vilket drabbar 
undervisningen.  

Kommentarer från hörselskadade ungdomar om hörseltekniska hjälpmedel 

• På Risbergska skolan finns audionomen nära tillhands. 
• Myggorna gillas inte av eleverna, som istället föredrar bordsmikrofonerna. 
• Tullängsskolans elever använder inte hörseltekniken i samma utsträckning som på de andra skolornas 

elever. 
• När tekniken används är det mest under kärnämnesundervisningen. 
• Virginska skolans elever har också bordsmikrofonen som favorit. 
• Hörselteknikernas arbete gillas. 
• Vid stora informationstillfällen är det ibland brist på möjligheter till slinga. 
• Kvinnersta skolan har en tolk tillika assistent som eleverna gillar. Tolk/assistenten har en stor roll i 

elevernas utbildning. 
• Tekniken upplevs vara bra, ibland brusar hörapparaterna. 
• Eleverna önskar mikrofoner till varandra, och inte enbart till läraren som det är idag. 
• Hörselteknikerna finns bara att tillgå på måndag förmiddagar, varför tiden för lagning blir lång. 

Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid RGH 

Risbergska skolan 

Många är de elever som tvekat mellan att gå på ett hörande gymnasium i hemkommunen och 
att gå på RGH. En del av dessa elever som tvekat kan även ha börjat på gymnasiet i hem-
kommunen och sedan flyttat till Örebro. Utmärkande drag är att elever som gått i specialskola 
fått mer information om riksgymnasiet än de som gått integrerat. Att fortsätta från specialsko-
lan till RGH ses som ett naturligt steg, medan de elever som gått integrerat i grundskolan i 
vissa fall har fått bristfällig information En annan skillnad är att specialskoleleverna ofta har 
träffats tidigare och har en del kompisar redan från skolstart medan grundskoleeleverna kom-
mer helt ensamma till skolan.  

En elev reagerade när hon kom till riksgymnasiet på hur döva och hörselskadade delas upp 
på Risbergska skolan. På elevens tidigare specialskola hade döva och hörselskadade rast sam-
tidigt och kunde leka tillsammans. Det innebar att de hörselskadades teckenspråk utvecklades. 
På Risbergska skolan är det svårare att få kontakt med de döva om man inte kan teckna så bra. 

Tullängsskolan 

Precis som på de andra skolorna har eleverna på Tullängsskolan fått information om RGH på 
olika sätt. En elev nämner att denne ramlade över informationen på Internet när han sökte 
efter vilka program som fanns i Sverige! En annan kände sig ha en redan utstakad väg till 
RGH, då han gick i specialskola och tidigt fick information. En tredje elev fick sin informa-
tion om RGH via vänner. 

Virginska skolan 

På Virginska skolan har några elever som gått integrerat i grundskolan fått sin information om 
RGH via sina audionomer. Någon annan har fått information från en kompis eller en förälder. 
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Elever som har varit på miljöbesök nämner att rundvandringarna var bäst, men att det gick för 
snabbt då eleverna inte tilläts titta in i verksamheten så mycket som de önskade. 

Kvinnersta skolan 

På Kvinnerstaskolan säger eleverna att så länge de känner till skolan innan skolstarten så går 
allt bra.  

Kommentarer från hörselskadade ungdomar om förväntningar och förberedel-
ser inför skolstarten vid RGH 

• På Risbergska skolan säger elever som tidigare gått i specialskola att de fått mer information om RGH 
än elever som tidigare gått integrerat. 

• Negativa reaktioner om uppdelningen av RGD och RGH finns, eleverna vill ha ökad kontakt över grän-
serna. 

• På Tullängsskolan uttrycker eleverna, precis som på Risbergska skolan, att de som gått i specialskolan 
har fått bättre information om RGH. 

• Eleverna på Virginska skolan tycker att miljöbesöken är bra men för korta. 
• Det är bra att känna till skolan innan skolstart, tycker Kvinnersta skolans elever 

Övrigt 

Risbergska skolan 

Lärarna och eleverna utanför RGD/RGH har för lite kunskap om skolan tycker eleverna. De 
upplever att beteckningen RGD/RGH blivit ett begrepp som används istället för att nämna att 
eleverna går i ett visst program på ett riksgymnasium. Personer utanför RGD/RGH vet ibland 
inte ens att det finns flera program och flera klasser. De känner inte heller till att det finns 
både döva och hörselskadade elever. Diskussioner om att namnet borde ändras finns hos ele-
verna. Det borde alltid skrivas ”Riksgymnasiet H” och inte bara RGH. Ungdomarna vill inte 
bara ändra namnet utan vill också ta bort de förutfattade meningar som följer med namnet. 
Eleverna känner inte alltid att de räknas utan menar att de betraktas som ”dom där” 
    Maten är ett annat ämne som ständigt tas upp av elever, maten både risas och rosas av ele-
verna på flera skolor. I kollektivboendena är det ibland samma mat som det varit i skolan. 
Önskemål om att kollektivboendena ser över skolornas matmenyer finns, för att undvika att 
samma mat serveras två gånger samma dag.  
    Flera elever menar att det är bra att bo i veckofamilj under det första läsåret, för att ha en 
större trygghet och för att kunna öva på den nyvunna självständigheten (tvätta och laga mat 
mm.). Kollektivboende är senare en bra boendeform för att få mer umgänge med jämnåriga.  

Tullängsskolan 

Även på Tullängsskolan risas och rosas maten. Annat som risas är skoltiderna. Eleverna vill 
gärna ha mer regelbundna tider under veckorna och inte som nu olika start- och sluttider varje 
dag.  

Även Tullängsskolans elever diskuterar vikten av att bo i veckofamilj under det första läs-
året medan kollektivboende senare är en bra boendeform för att utvecklas till att bli självstän-
digare. Socialt lever döva och hörselskadade helt skilda liv. De har alltför olika inkomst vilket 
tydligt märks när det gäller fritidsaktiviteter. De hörselskadade eleverna är tvingade till att 
vara mer ekonomiskt medvetna än döva elever som också enligt eleverna kan konsumera mer 
alkohol och droger. 
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Virginska skolan 

I kollektivboendena är det till viss del uppdelat mellan hörselskadade och döva, således blir 
det två grupper som skapar rykten om varandra. Eleverna vet också efter ett par år på gymna-
siet vilka kollektiv som är lugna, vilka som är livliga, vilka som innehåller flest hörselskadade 
och språkstörda osv. Det är möjligt att byta kollektiv tre gånger under sin skoltid, och elever-
na utnyttjar den möjligheten allt eftersom de hittar nya umgängeskretsar. 

Kvinnersta skolan 

För de som bor kvar på skolan känns helgerna tråkiga och händelselösa. Eleverna gillar inte 
heller att de inte får ha djur på boendet. 

Kommentarer från hörselskadade ungdomar om det övriga 
i livet på riksgymnasiet 

• Kunskapen om RGD/RGH är för liten hos utomstående tycker Risbergska skolans elever. 
• Begreppet RGD/RGH borde förnyas, både begreppsmässigt men också innehållsmässigt. 
• Kollektivboende som boendeform gillas av flera elever. 
• Det är bra att bo i veckofamilj under det första läsåret. 
• Tullängsskolans elever anser också att det är bra att bo i veckofamilj under det första läsåret, medan 

det sedan är bra att bo i kollektiv för den sociala miljöns skull. 
• Inkomstskillnaderna mellan elever på RGD och RGH ger tydliga avtryck i elevers fritidssysslor och 

konsumtion av alkohol och droger.  
• Virginska skolans elever menar att det är uppdelat i kollektiven mellan hörselskadade och döva elever. 

Uppdelningen mellan hörselskadade och döva skapar rykten. 
• Kvinnersta skolans elever vill kunna ha djur på boendet. 
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Individuella intervjuer med hörselskadade elever / RGH  
Resultatet i det här kapitlet baseras på elva individuella djupintervjuer, varav sju är elever på 
Risbergska skolan, en på Tullängsskolan och tre på Virginska skolan. Sammanlagt deltog nio 
flickor och två pojkar. Ingen från Kvinnersta skolan ville vara med, varför Kvinnersta skolan 
inte finns med i denna resultatdel.  

Umgänge över gränserna 

Det talas mycket om den tydliga skillnaden mellan RGD elever och RGH elever, men också i 
relation till hörande. Det är tre skilda grupper.  
Nyckeln till umgänget mellan RGH och RGD sägs vara teckenspråkskunskaperna, som är 
onödigt svåra att få. Någon vill gå en frivillig teckenspråkskurs, men får gå den kursen på 
bekostnad av annat språkval. Önskemål finns om att kunna läsa svenskt teckenspråk som en 
helt fristående kurs – på kvällstid och utan betyg.  

Okunskapen om varandra påverkar umgänget mellan grupperna negativt. Hörande elevers 
kunskap om RGD- och RGH-elever uppfattas inte vara okej. De som läser kurser tillsammans 
med hörande visar att det fungerar bra, då skolan ställt upp med hörseltekniska hjälpmedel 
och annan nödvändig information till lärare. En berättar att fyra hörselskadade läser ett ämne 
tillsammans med hörande elever, som har en väldigt positiv attityd och är måna om att använ-
da mikrofoner. 

Utbildning 

Den ideala klasstorleken är 10–13 personer. Små klasser är sårbara vid skolk eller annan från-
varo, dock gynnar småklasser kommunikationen. Bordsmikrofonen är många RGH elevers 
favorit, eftersom myggorna har sämre ljud och lätt går sönder. Flera utomstående vet inte hur 
slingan fungerar, till och med några lärare är okunniga. Tre års studier känns stressigt säger 
några elever medan andra säger att fyra år känns slappt. Frånvaron är ett problem i skolorna. 
Lärarnas språkkunskaper och kunskap om döva och hörselskadades kultur skiftar väldigt 
mycket. En del lärare ”dumförklarar” elever säger någon, medan andra lärare fångar upp alla 
studerande. 

Hörseltekniska hjälpmedel 

En klar favorit bland eleverna är bordsmikrofonen, som fungerar bättre än myggorna. Myg-
gorna, som är små kroppsburna mikrofoner, kan prassla och låta konstigt. I ett rum på Ris-
bergska skolan hänger mikrofonerna i taket och skall fånga upp allt ljud i rummet. De är inte 
bra eftersom mikrofonerna tar upp för mycket ljud. På idrottslektionen finns på Risbergska 
skolan tillgång till slinga, och läraren använder mikrofon. Däremot är kvaliteten bristfällig i 
idrottshallen. På Virginska skolan saknas slinga helt i idrottshallen. Vad gäller lärarnas kun-
skaper om de tekniska hjälpmedlen så kan en del lärare allt medan andra lärare inte kan något. 
De vet inte ens vad en slinga är utan tror att det är något som finns i varje klassrum och att de 
kan prata bakom ryggen på eleverna. Information till lärarna om hörselteknik och användning 
av den brister. En elev irriterar sig på att lärare inte förstår varför en elev inte använder hörap-
parat. 

Det första läsåret 

Vid valet till RGD/RGH finns få men bra valmöjligheter. Programutbudet kan dock avgöra 
valet till RGH. Ett lugnt schema i årskurs ett är bra, eftersom så mycket annat händer utanför 
skolan då. Flyttningen upplevs som det jobbigaste vid gymnasiestarten. Att bo i familj under 
första läsåret rekommenderas. 
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Kraven för att komma in på RGH är för låga. Vetskapen om detta tror några elever leder 
till en slapp inställning till skolarbetet. De märker skillnad på attityden hos dem som gått i 
specialskolan och de som gått i grundskolan. De elever som gått i specialskolan är mer infor-
merade, självsäkra och trygga i sig själva, medan de som gått i grundskolan har en bättre di-
sciplin i studierna och är mer ansvarstagande. 
  
Samspelet mellan lärare och elev 

Elever berättar att Risbergska skolans elevråd fungerar bra, men är självstyrt. En del klagar på 
att det inte är pinsamt att skolka idag, att ingen bryr sig riktigt. Det tycks vara ett accepterat 
beteende. Skolket borde få konsekvenser i utbildningen vilket det inte får idag. Frånvaron 
beror till stor del även på livet utanför själva skolan. En del tycker att de får mycket serverat i 
skolan och även att de fått det redan före gymnasietiden. Det kan ha lett till en slapp inställ-
ning till skolarbetet på gymnasieskolan idag, och även en slapp inställning till livet efter sko-
lan, eftersom vanan att ’bli serverad’ sitter i. 

Framtidstro 

Bland de hörselskadade eleverna på Risbergska skolan finns både ljusa tankar och mörka. 
Någon av eleverna uttrycker en oro för framtiden och tror inte hörselskadade kan göra vad de 
vill. Det kommer säkert bli så att man i en del sammanhang kommer att får höra ”nej du kan 
inte jobba här på grund av din hörselskada”. Andra har en ljusare syn på framtiden och menar 
att det kan finnas hinder, men vad som händer ”beror på oss själva”. En annan är fundersam 
omkring betydelsen av ”det ordnar sig” attityden som finns speciellt hos de döva eleverna .  
     En elev på Tullängsskolan, som har en mer praktisk inriktning tänker så här: ”Jag jobbar 
och tjänar pengar, sen ska jag sluta så tidigt som möjligt. Min framtid känns ljus, jag kommer 
att vara rik”. En elev på Virginska skolan beskriver sina och kamraternas framtidsplaner som 
att de tänker läsa vidare. En annan uppfattar att hon själv och kompisarna ser ljust på framti-
den och att de flesta vet vad de ska göra eller har åtminstone ett hum om det. 
 
Hörselskadade elevers framtidsplaner 
Någon vill studera direkt  
Någon vill studera, jobba och sen studera vidare  
Någon vill läsa utomlands  
Någon vill flytta hem  
Någon vill inte stanna i Örebro  
Någon ser en ljus framtid  
Någon vill jobba  
Någon har ingen aning om vad som händer 
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Intervjuer i samtalsform med elevhälsoteam och lärare  

Risbergska skolan 

Rätt klass och rätt mentor är avgörande för en bra skolgång. Rätt mentor behöver inte betyda 
en som är bra på svenskt teckenspråk menar elevhälsoteamet (EHT) på Risbergska skolan. 
Snarare har attityd och engagemang hos mentorn mer betydelse för eleverna. Attityden hos de 
hörande eleverna har förbättrats, vilket bl.a. visar sig genom att svenskt teckenspråk är ett 
populärare språkval än både tyska och franska. 

EHT har en känsla – sann eller inte – att de döva eleverna har lättare att samarbeta med de 
hörselskadade eleverna än vice versa. Det finns en tendens bland hörselskadade elever som 
tidigare gått på specialskola att oftare välja att läsa svenskt teckenspråk än elever som gått 
integrerat i grundskola. Detta trots eller tack vare att de redan kan mer teckenspråk. 
     Några personer i EHT önskar mer samverkan med kollegorna på de övriga skolorna.  

Tullängsskolan 

På Tullängsskolan har hörande elever svårare att komma in på de aktuella programmen än 
eleverna på RGD/RGH. Det beror på att det för hörande ungdomar är större konkurrens om 
platserna. Lärare med både hörande elever och elever från riksgymnasiet menar att de senare 
håller en något lägre standard. Många går på IV. De är vana vid att ha en assistent och att vä-
gen stakas ut av vuxna. De intar själva en slapp attityd och har svårt att ta eget ansvar. De har 
en frånvaro som är störst på måndagar och fredagar. IV-eleverna går tillsammans med de na-
tionella eleverna, vilket medför svårigheter i lektionsplaneringen. Det leder också till brister i 
motivationen hos eleverna på de nationella programmen. För att råda bot på detta föreslår 
lärare att samtliga IV-elever skall placeras på ett ställe och att de sedan får göra besök på de 
ordinarie skolorna och då bestämmer sig för var de vill gå. På Tullängsskolan är de flesta pro-
gram yrkesförberedande och kopplas till kommande jobb på ett naturligt sätt. Positivt är också 
att de döva eleverna kan ställa krav på sin tillvaro, något som hörselskadade elever har svårare 
för. De som tidigare gått integrerade i grundskolan har mindre kunskap om sina rättigheter än 
de elever som tidigare gått i specialskola. Starten på RGH upplevs därför som mer ”fantas-
tisk” av de elever som gått integrerade i grundskolan.  

Virginska skolan 

Även elevhälsoteamet på Virginska skolan efterlyser mer samarbete med kollegorna på de 
fyra skolorna. De menar även att samarbetet med boende och fritid behöver förbättras. Bru-
karinflytande och föräldrainflytande i boendet och fritidsenheten på RGD/RGH saknas helt. 
”Våra elever är ju föräldralösa här i Örebro!” menar elevhälsoteamet samtidigt som de be-
römmer det rådande samarbetet med fältassistenterna. Flera i Virginska skolans team har job-
bat på skolan i flera år, och intygar att samarbetet mellan de fyra elevhälsoteamen varit tätare 
tidigare år. De saknar nu detta samarbete. Samtidigt menar man att det är svårt att få gehör 
hos skolledningen för detta önskemål. 

EHT menar att elevernas ansvarstagande har brister. De har fått alltför mycket service i 
grund- och specialskolan och har därför svårt att ta eget ansvar. Eleverna får inte heller några 
naturliga möten med varandra på skolan, då uppehållsrum saknas. 

Skolk är ett annat problem vars orsak bedöms vara frestelser, grupptryck och ohälsa – både 
fysisk och psykisk. Skolk beror till stor del på faktorer utanför själva skolan, vilket är en 
starkt bidragande orsak till att samarbetet med boende och fritid bör utökas. 

Virginska skolan har förhållandevis få nationella elever, varför flera av ungdomarna som 
är på miljöbesök har en förutfattad mening om att skolan inte är seriös. De hörselskadade ele-
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verna umgås mer över programgränserna än de döva eleverna gör. Umgänget mellan döva och 
hörselskadade elever är beroende på de hörselskadade elevernas teckenspråkskunskaper. 

Kvinnerstaskolan 

EHT på Kvinnerstaskolan har hand om samtliga elever på skolan, där eleverna från riksgym-
nasiet bara utgör 2,5% av det totala elevantalet. Bara en i elevhälsoteamet på skolan kan 
svenskt teckenspråk hjälpligt. De andra har mycket lite kunskap om döva och hörselskadade 
elevers situation och efterlyser för elevhälsoteamen på alla fyra skolorna en intensivutbildning 
om döva och hörselskadade elever och deras kultur. En större andel hörselskadade än döva 
elever söker sig till dem. De undrar därför om det beror på att de saknar kunskap i svenskt 
teckenspråk. Samtidigt har de uppfattningen att det råder en ”det-ordnar-sig-attityd” bland de 
döva och hörselskadade eleverna i större utsträckning än hos de hörande eleverna. De döva 
och hörselskadade ungdomarna känns ibland som en bortglömd grupp eftersom de är så få. 
Det finns en vision om ett ambulerande elevhälsoteam på alla fyra skolorna, med optimal 
kompetens. Nackdelen med ett sådant team är att det inte skulle vara tillgängligt varje dag. 
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Intervjuer i samtalsform med teckenspråkstolkar 
Tolkcentralen inom Örebro Län har en gymnasieenhet med ett tiotal tolkar. Tre tolkar har 
deltagit i den här intervjun. Tolkarna arbetar på samtliga fyra skolorna och har specialiserat 
sig på något ämne som de försöker följa över ett helt läsår.  

Gymnasietolkarna får en relation till brukarna (eleverna), som övriga tolkar s.k. vardags-
tolkar inte får på samma sätt. Etiska principer följs noga av tolkarna. I en etikgrupp diskuterar 
de ofta olika situationer som uppstår. Tolkarna saknar dock en handledare/mentor att diskute-
ra etiska frågor med.  

Problematiska situationer uppstår när t ex lärarna pratar till tolken istället för att se tolken 
som en språkförmedlare, eller att lärarna tror att tolken pratar illa om dem när tolken i själva 
verket översätter det läraren nyss sagt. När sådant sker får tolken gå in och förklara på ett di-
plomatiskt sätt för att samtidigt kunna behålla sin opartiska roll. Andra svåra situationer är att 
avgöra vad som ska tolkas eller inte. När eleverna sitter och viskar, ska det tolkas? Eller när 
eleverna kommit igång i en diskussion, ska tolken då avbryta för att dra ner tempot och hinna 
med att tolka allt? Ja, det beror på…. Slutligen är det samarbetet med lärarna och eleverna 
som avgör utgången av tolksituationen.  

Ibland kommer tolken överens med läraren att eleverna ska diskutera fritt utan tolkning, 
just för att behålla flytet i diskussionen. Elevredovisningar sätter press på tolkarna, eftersom 
elevens redovisning ska betygssättas.  Nervösa elever kan prata fort eller slarvigt. För att und-
vika sådana situationer träffas tolkarna och eleverna före eller så får tolkarna elevernas arbete 
i skrift i förväg, för att kunna förbereda sig. 

Eleverna har viss möjlighet att påverka vilka tolkar de får, och tolkarna har i sin tur viss 
möjlighet att påverka vilka ämnen de tolkar. Allt för att få rätt tolk på rätt plats, något som är 
väldigt viktigt. Trots den opartiska roll tolkarna har, så är de människor som kan ha svårt att 
passa ihop med alla elever och vice versa. Hur bra tolkningen fungerar beror på eleverna, lära-
ren och tolkens samarbete. En treenighet, som vill att tolkningen ska fungera bra.  

Tolkarna diskuterar framtiden och formulerar sitt främsta mål som är att avskaffa sig själ-
va; ”inga tolkar alls”. Innan detta händer fortsätter kampen om att åstadkomma en bra tolksi-
tuation. Den gynnas av motiverade elever, motiverade lärare och motiverade tolkar.  

Kunskapen om tolkanvändning skulle kunna förbättras, i synnerhet hos en del av lärarna. 
Utvecklingen på RGD/RGH ser tolkarna som bra. De kan jämföra dagens elever med dem 
som gick på RGD/RGH för ett tiotal år sedan och konstaterar att dagens elever har bättre kun-
skaper i svenska språket. Medvetenheten om RGD och RGH hos utomstående är bättre idag 
än tidigare. Dessutom har tolkarna blivit mer tolkande och mer opartiska, vilket ses som posi-
tivt. Till sist önskar tolkarna möjlighet till handledare/mentor under det första arbetsåret samt 
att få mer kunskap om CI. De vill också att eleverna redan på special- och grundskolan skall 
ges information om den tolksituation de kommer att möta på RGD/RGH.  
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SAMMANFATTANDE RESULTAT OCH SLUTSATSER  

Utbildning och umgänge över gränserna 
Det finns en tydlig gräns mellan RGD och RGH, med olika kulturer bland döva och hörsel-
skadade ungdomar. Det ungdomarna i studien beskriver, kan alltså tolkas som att det utveck-
las olika ungdomskulturer bland döva och hörselskadade ungdomar dvs. att det finns både en 
dövkultur och en hörselskadekultur. Umgänget mellan döva och hörselskadade ungdomar är 
mycket begränsat. Det är långt ifrån alla elever på RGD och RGH som kan kommunicera med 
varandra. Språket utgör såväl den gemensamma som den särskiljande faktorn. Ungdomar i 
båda grupperna är tvåspråkiga, men har olika förstaspråk.  

De har olika ekonomiska villkor med olika stöd från samhället och väljer olika boende. 
Döva ungdomar är mer positiva till kollektivboende medan hörselskadade är mer positiva till 
veckohemsfamilj i varje fall under första året. Det tycks också utvecklas olika levnads- och 
umgängesvanor med bl.a. olika festkulturer. Det verkar initialt finnas olika attityd till skolar-
betet som kan vara kopplat till skolbakgrund. Döva elever är mer kritiska och ställer större 
krav på RGD, än vad hörselskadade gör på RGH.  

Elever på RGD och RGH har olika skolbakgrund. RGD elever som nästan alla gått i speci-
alskola har redan som små fått teckenspråkig undervisning eller undervisning med hörseltek-
niska hjälpmedel samt fått kännedom om sina rättigheter. En stor del av eleverna på RGH har 
däremot gått integrerade i grundskolan bland hörande barn och har oftast inga sådana erfaren-
heter. Dessa elever upplever att mycket underlättats på riksgymnasiet och att de får många 
nya möjligheter på RGH i och med den anpassade undervisningen. Eleverna på RGH upple-
ver istället skolmiljön som att de kommit ”hem”. Återkommande i båda grupperna är att språ-
ket är nyckeln för att öppna kommunikationen och tillika umgänget över de kulturella grän-
serna. Kärnan är att de kan kommunicera med varandra. I det sammanhanget har de hörsel-
skadade elevernas kunskaper i svenskt teckenspråk avgörande betydelse. Flera av eleverna på 
RGH har uttryckt att de mött onödigt stora hinder för att kunna lära sig svenskt teckenspråk.  
     Gränsen mellan RGD och RGH och hörande är också tydlig, och även här uttrycker såväl 
döva som hörselskadade ungdomar önskemål om ett ökat umgänge med hörande ungdomar. 
Dels för att sprida kunskap om RGD och RGH, dels för att få kontakt med den ”hörande värl-
den” och känna sig inkluderade i samhället. Det här kan tolkas som att det på åtminstone tre 
av skolorna finns tre skilda ungdomskulturer. På Kvinnerstaskolan är det inte lika tydligt att 
de döva och hörselskadade ungdomarna tillhör olika ungdomskulturer eftersom de samman-
lagt bara är 15 elever. 

Varken socialt eller när det gäller undervisningens organisering är eleverna på RGD och 
RGH delaktiga i den vanliga gymnasieskolans undervisning. Det kan tolkas som att både döva 
och hörselskadade elever är integrerade bland hörande elever men samtidigt pedagogiskt 
segregerade och socialt exkluderade. Det kan också tolkas som att hörande elever inte har 
någon delaktighet i de döva och hörselskadade ungdomarnas undervisning. Det finns organi-
satoriska, pedagogiska, men också kommunikativa och sociala barriärer mellan döva, hörsel-
skadade och hörande elever. Det finns också barriärer mellan döva eller hörselskadade elever. 
De har bara i begränsad utsträckning gemensam undervisning. Alla hörselskadade behärskar 
inte heller svenskt teckenspråk vilket är en förutsättning för att hörselskadade och döva obe-
hindrat skall kunna kommunicera med varandra. 

Teckenspråket kan vara nyckeln till att öka den pedagogiska och sociala inkluderingen, 
genom gemensamma betygssatta kurser i svenskt teckenspråk, men också i andra ämnen och 
dessutom fristående icke betygsrelaterade kurser. Eleverna menar att det också är viktigt att 
öppna utbildningen även för hörande ungdomar som vill gå på teckenspråksbaserad utbild-
ning. Eleverna tycker inte att utbildningen ska vara organiserad utifrån funktionshinder.   
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Vi har inte rast samtidigt med de andra, trist. 
Och så är vi utspridda på skolan, så det är 
svårt att träffa varandra 
 ”

”

Ta bort handikappfokus och lägg till socialt 
fokus 
 

””

Språket avgör mycket om man umgås 
med döva eller inte 

”
”
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Många elever vill ha en högre kravnivå medan andra tycker att kravnivån är bra. De vill ha 
en mer kunskapsbunden och språkburen än läsårsbunden och handikapporienterad undervis-
ning. Flera elever föredrar undervisning i större grupper i vissa ämnen och mindre grupper i 
andra. Den ideala klasstorleken menar elever på både RGD och RGH är 7–13 elever, vilket 
innebär att det oftast finns något för små grupper i dagsläget. Både RGD och RGH elever 
upplever att små undervisningsgrupper är pedagogiskt sårbara. Det kan i den lilla gruppen 
finnas stora kunskapsskillnader vilket är till nackdel för samtliga. Att man är så få i en grupp 
innebär också att det kan vara svårt att hitta kompisar med liknande intressen.  

 

Det första läsåret 
Informationen inför starten på RGH är bristfällig om eleven inte gått i specialskola. Elever 
som går på RGD säger däremot att det är ”raka spåret” från specialskolan till RGD. Omgiv-
ningen tar för givet att ungdomarna på specialskolan ska läsa vidare på RGD. Det är alltså 
framförallt till elever som går integrerade på landets alla grundskolor som informationen är 
bristfällig och behöver förbättras så att de får kännedom om skolan. För hörselskadade elever 
kan RGH av omgivningen ses som ett ”sistahandsval” medan RGD för döva elever ses som en 
självklarhet. 

De döva och hörselskadade eleverna tycks välja olika typer av boende under det första läs-
året. De kan välja mellan att bo i kollektivboende, veckohemsfamilj eller eget boende. De 
döva eleverna prioriterar kollektivboende medan de hörselskadade eleverna i större utsträck-
ning föredrar veckohemsfamilj under det första läsåret. Skillnader i kommunikativa möjlighe-
ter för döva och hörselskadade ungdomar skulle eventuellt kunna ha betydelse för de skilda 
valen av boende. Det kan vara lättare för hörselskadade ungdomar som har talet som grund-
språk att få en veckohemsfamilj där de har möjlighet att kommunicera med familjemedlem-
marna. Döva ungdomar som är teckenspråkiga kan av motsvarande kommunikativa skäl söka 
sig till kollektivboende där det bor jämnåriga som även de är teckenspråkiga. Men bakgrun-
den till de skilda valen av boende är dock oklar och behöver utredas ytterligare. 

Den sociala omställningen under det första året av gymnasieutbildningen är för många av 
ungdomarna mycket stor.  De flyttar hemifrån och till en ny stad där de socialt måste etablera 
relationer med vuxna men framförallt med jämnåriga. Många både döva och hörselskadade 
ungdomar prioriterar det sociala livet under det första läsåret och studierna kommer i andra 
hand. Därför framförs önskemål om en mjukstart i skolan under den första terminen, samt 
ökat samarbete mellan skolorna och boendet. Ungdomar uttrycker önskemål om att få större 
möjligheter att själva välja hur utbildningen skall genomföras t.ex. genom att de själva kan 
välja när de ska läsa olika kurser. Ett annat förslag är en gemensam grundkurs under första 
året och sedan specialinriktning årskurs två. För eleverna är det klart att utbildningssituationen 
hänger samman med förändringen i den sociala situationen och boendet. De menar att den 
påfrestningen bör vara en utgångspunkt vid planeringen av skolstarten. 

 
 

EB_Samman_031008.indd   49 08-10-03   16.22.52



50

Samspelet mellan lärare och elev 
För RGD eleverna sker undervisningen på talad svenska med tolkning till svenskt teckenspråk 
eller på svenskt teckenspråk om läraren behärskar språket. I klasserna på RGD finns elever 
som inte behärskar kommunikation via tal men också de som behärskar detta och som kan 
beskrivas som hörselskadade. Det förekommer att hörselskadade elever får en tolkroll när det 
antingen saknas en ordinarie tolk eller när tolkningen brister. Med ”korrekturtolkning” menar 
vi att dessa elever rättar tolkarna. De kan även själva tolka det klasskompisarna säger till lära-
ren. ”Korrekturtolkningen” ifrågasätts av eleverna – inte just deras egen eller klasskompisar-
nas roll – utan snarare lärarnas och tolkarnas roll. ”Korrekturtolkning” är ett tecken på solida-
ritet mellan eleverna, men också en signal om att det finns ett reellt problem som behöver 
undersökas närmare. Denna indirekta undervisningssituation, dvs. att undervisningen sker via 
tolk, uppfattar eleverna som negativ. Direktkommunikationen med läraren går förlorad och 
därmed blir kontakten med läraren mer distanserad.  

Eleverna på RGD föredrar alltså att undervisningen sker på svenskt teckenspråk, med en 
lärare som behärskar språket. Undervisning via tolk har flera dimensioner – pedagogiska, 
språkliga, sociala, emotionella och genusrelaterade – som tillsammans påverkar lärandet. Des-
sa dimensioner har stor betydelse för den inkluderande känsla som eftersträvas. Om undervis-
ning via tolk är kunskapen idag begränsad. Det är ett område som i kommande forskning be-
höver fördjupas.   

Elever på RGH har istället för tolk hörseltekniska hjälpmedel för att förbättra kommunika-
tionen i samspelet med läraren. Det fungerar i de flesta fall tillfredsställande även om både 
lärarnas och andra utomståendes kunskaper i hur hjälpmedlen skall användas ofta kan svikta. 
Det för även kunskaper som är mer relaterade till hörselskadades sätt att fungerar dvs. den 
kulturella kompetensen. 

Alla elever värdesätter lärare som kan svenskt teckenspråk eller som har en bra attityd och 
stort intresse för allt som har med dövhet och hörselskada att göra. Kompetens om dövas och 
hörselskadades kultur har betydelse för hur samspelet fungerar. 

Språk och kommunikation 
Kommunikationen fungerar mestadels tillfredsställande i undervisningen och i övriga kontak-
ter med skolpersonal, men det finns ibland kommunikativa barriärer som leder till begränsad 
delaktighet och begränsningar i möjligheten att inhämta kunskap. Undervisningsämnets inne-
håll är avgörande för vilka krav som ställs på lärare och tolkar när det gäller språket.  

Teckenspråksbehovet skiftar hos eleverna, liksom teckenspråkskunskaperna hos elever 
och lärare. En del elever på RGD klagar över lärare med ett svenskpåverkat teckenspråk me-
dan en del på RGH klagar över lärare som använder för mycket svenskt teckenspråk. RGD-
eleverna prioriterar ämneskompetensen högre i praktiska ämnen, och teckenspråkskompetens 
högre i teoretiska ämnen. Möjlighet till direkt kommunikation påverkar möjligheten att skapa 
personliga relationer både mellan elev och lärare, elev och övrig skolpersonal samt mellan 
döva och hörselskadade elever. Utan lättflytande kommunikation kan relationer inte skapas 
(Heiling, 1993).  

Elevhälsoteamens teckenspråkskunskaper skiftar väldigt, från inga kunskaper alls i teck-
enspråk till att de själva har svenskt teckenspråk som förstaspråk. Elevernas förtroende för 
EHT påverkas av personalens bristande teckenspråkskunskaper. Teckenspråkiga elever drar 
sig för att ta kontakt med EHT på grund av att de inte vill ha tolk med sig och då hellre kon-
sulterar teckenspråkiga lärare. De kommunikativa villkoren påverkar känslan av delaktighet 
och närvaro, men också möjligheten att få stöd och behålla sin personliga integritet. 

Eleverna vill att möjligheterna att lära sig svenskt teckenspråk på olika nivåer och sam-
manhang skall öka. Det framförs önskemål om att eleverna även i studiecirkelform skall kun-
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na lära sig svenskt teckenspråk för att öka de kommunikativa kunskaperna. Fokus ska då inte 
ligga på kursmål och kursbetyg utan på den sociala delen av kommunikationen. Det framförs 
också önskemål om att elever på RGH som t.ex. väljer att läsa exempelvis tyska inte skall 
förlora möjligheten att samtidigt läsa svenskt teckenspråk. Det är viktigt att samordningar sker 
så att elever ges möjlighet att läsa svenskt teckenspråk.  

Skolk och frånvaro 
Ett återkommande tema i både RGH- och RGD elevernas berättelser är skolket. Skolk be-
skrivs som förväntat och socialt accepterat. Samtidigt finns i båda grupperna de som uttrycker 
en önskan om att skolk skall betraktas som ett brott mot normen i skolan. Skolket beskrivs 
som en ’social grej’ det vill säga som något socialt accepterat och snarare ett förväntat bete-
ende än ett icke-accepterat beteende. Det tycks varken i dövas eller hörselskadades ungdoms-
kulturer uppfattas som normbrytande beteende att skolka utan de ger uttryck för en existeran-
de ”skolkkultur” där det istället är förväntat att man skall skolka ibland. Samtidigt finns i båda 
grupperna elever som uttrycker en önskan om en förändring till att skolk skall betraktas som 
ett brott mot normen i skolan. Många elever har tagit upp att de vill att skolkandet skall få 
konsekvenser och att det skall bli pinsamt att man skolkat. Skälen till att eleverna skolkar är 
många. Det kan vara just att det är ett förväntat beteende, man hakar på kompisarna, livet på 
fritiden prioriteras högt, en ny familj, nya vänner, låga krav i skolan, vana att ’få allt serverat’, 
skoltrötthet, lärarnas bristande teckenspråkskompetens, långa håltimmar, tråkigt kärnämne 
sent på dagen, brist på kunskapsutmaningar osv. Skolket har ingen enskild orsak utan sker av 
en mängd olika skäl som kan vara kopplade till förhållanden i skolan eller på fritiden. Det 
tycks snarare vara ett antal samverkande faktorer som leder till skolkandet och att det, enligt 
eleverna, betraktas som normalt att skolka. Detta trots att de små klasserna ger en ökad sår-
barhet för skolk.  

Skillnader mellan döva och hörselskadades festkultur  
Det finns olika festkulturer i de två grupperna. Det sägs att RGD elever konsumerar mer alko-
hol och droger än de på RGH. Samtliga av de intervjuade säger att det beror på att RGD ele-
ver har mer pengar och större umgängeskrets eftersom de ofta träffats redan på specialskolor-
na. De kan ha med sig förväntningar om en särskild festkultur när de kommer till Örebro. 
Olikheterna i alkohol- och drogkonsumtionen kan även bero på att RGD eleverna har kan ha 
med sig förväntningar om en särskild festkultur redan när de kommer till Örebro. Att um-
gängeskretsen på en gång är stor är inte negativt utan en social vinst. Vi har i bakgrundsdata 
visat att en RGD elev som bor i kollektiv, och är under 19 år, kan ha uppemot 5 000 kr i må-
naden, medan en RGD elev som bor i egen lägenhet och är över 19 år kan ha uppemot 16 000 
kr i månaden. Det kan finnas olika grupptryck bland eleverna att följa en traditionell och tidi-
gare etablerad festkultur. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
Elevernas tro på framtiden är positiv men inte odelat positiv. En övervägande andel av elever-
na på teoretiska program planerar att gå vidare till högre studier och elever på praktiska pro-
gram känner stor tillförsikt att klara sig väl på arbetsmarknaden, men det finns också en oro. 

”Vi” och ”dom” 
Både eleverna på RGD och på RGH är nöjda med utbildningens längd och kvalitet, samt de 
valmöjligheter som står till buds. Dock menar de att de upplever en begränsning i och med att 
de är i små undervisningsgrupper. De sociala miljöerna på skolorna är goda även om resulta-
ten visar att det finns tre olika ungdomskulturer. Det finns en tydlig skillnad mellan döva på 
RGD och hörselskadade på RGH, samt hörande på den vanliga gymnasieskolan. Det råder ett 
avstånd mellan de olika grupperna. De har brist på kunskap om varandra samtidigt som en 
”vi” och ”dom” känsla finns i olika omfattning. Det finns behov av att utveckla skolmiljön.  

Jansson, Nordström och Thunstam (2007) poängterade att det finns såväl objektiva som 
subjektiva aspekter av delaktighet. För ungdomarna på RGD och RGH kan de objektiva 
aspekterna delvis sägas vara uppfyllda genom att döva, hörselskadade och hörande ungdomar 
finns på samma skolor och därmed lokalmässigt har en gemensam arena. Någon medveten 
arkitektonisk miljöanpassning för att stärka delaktighetsaspekter mellan de olika grupperna av 
elever tycks inte finnas. Det finns få gemensamma mötesplatser förutom matsalen. Att skapa 
gemensamma pedagogiska aktiviteter kan också sägas höra till de objektiva aspekter som 
skapar en gemensam arena, men i det avseendet finns klara brister även om det kan förekom-
ma gemensamma lektioner eller gemensamma aktivitetsdagar. Eleverna uttrycker en önskan 
om betydligt fler gemensamma pedagogiska aktiviteter och vill ha nya mötesplatser. De har 
alltså en önskan om att stärka delaktighetens objektiva aspekter.  

Ungdomarna i den här studien beskriver även sociala och kommunikativa barriärer för 
samspelet bland jämnåriga på skolorna. Döva och hörselskadade ungdomarna har vissa aktivi-
teter tillsammans med varandra, men det eleverna framförallt beskriver är att de inte umgås 
särskilt mycket med varandra.  Det upplevs till och med som att de kan undvika kontakten 
med varandra. De sociala barriärerna mellan elevgrupperna är tydliga. Utöver detta har även 
berättelserna berört de kommunikativa barriärerna. Eleverna återkommer t.ex. ofta till temat ” 
bristande kunskap i svenskt teckenspråk”. Utan gemensamt språk blir möjligheten till kontakt 
ungdomarna emellan begränsad. En annan kommunikativ barriär som framförallt de döva 
ungdomarna tar upp gäller tolk i undervisningssituationen. Den indirekta kommunikationen 
påverkar relationen mellan lärare och elev. Det blir en distanserad relation som begränsar ele-
vens delaktighet och tillit i undervisningssituationen.  En annan kommunikativ barriär gäller 
möjligheten för stöd. Elevernas förtroende för personalen inom elevhälsoteamen är relaterad 
till personalens kommunikativa och kulturella kompetens.  

Nytt namn och ny inriktning 
Att integreras i fysisk mening är inte lika med att integreras i social mening, varför integratio-
nen inte alltid leder till en upplevelse av inklusion. När det gäller utbildningen så drömmer 
eleverna om att omvandla RGD och RGH till ett vanligt gymnasium med den skillnaden att 
undervisningen bedrivs på svenskt teckenspråk, dvs. ett gymnasium med anpassad kommuni-
kation som profil. Alla som vill ha undervisning på svenskt teckenspråk är välkomna dit. På 
så vis tror eleverna att de slipper stämpeln som segregerade vilket namnet ”RGD/ RGH” idag 
medför. Det kommer istället att bli en fråga om vilken språklig och kulturell identitet man har. 
Namnet RGD/RGH bör ändras till ett neutralt namn, likt ”John Bauer Gymnasiet” med profi-
len anpassad kommunikation, där elever skulle få möjlighet att välja olika språk i olika kurser. 
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Det skulle vara möjligt för hörande elever att söka till detta gymnasium, precis som att icke 
engelsmän idag kan söka till ’Engelska skolan’. Det här kan tolkas som att eleverna vill ha en 
utbildning på lika villkor som alla andra (se Barnkonventionen, UD info, 2006).  

Skolan en socialpedagogisk mötesplats 
Idag upplever elever att värdegrunden i utbildningen för funktionshindrade är alltför biolo-
giskt orienterat, dvs. att fokus i skolan ligger kring själva funktionsnedsättningen. Att ha ett 
biologiskt perspektiv innebär att eleverna indelas i grupper efter grad av hörselnedsättning 
och ålder. Det finns visioner hos eleverna om att skolan istället bör ha ett socialpedagogiskt 
perspektiv på utformningen av undervisningen. De vill flytta fokus från sin funktionsnedsätt-
ning till sitt kommunikationsbehov. Det här ligger helt i linje med ICF (WHO, 2003; 2007) 
där aktivitet och delaktighet är centrala begrepp och inte som tidigare skada och handikapp. 
Fokus ligger på människors hälsa snarare än på människors sjukdom. Genom att ha en social 
modell med språk- och kunskapsfokus ser eleverna möjligheter till att utöka gruppstorlekarna, 
samtidigt som gränserna mellan grupperna blir mer flexibla.  

En grupp fast två ändå 
Av utomstående ses eleverna på RGD och RGH som en gemensam minoritetsgrupp, medan 
de själva ser sig som två grupper med olika språk och kultur. Samtidigt känner de samhörig-
het och uttrycker en önskan om ökad samverkan och kontakt med varandra och med hörande 
elever. Även med en ökad samverkan vill ungdomarna att undervisningen skall ske i mindre 
grupper för kommunikationens skull.  

Eleverna på riksgymnasiet finns idag integrerade på fyra olika skolor där majoriteten av 
ungdomar på skolan är hörande. De hörselskadade och döva ungdomarna är integrerade, men 
beskriver inte delaktighet och jämlikt samspel med de hörande ungdomarna på skolan och inte 
heller med varandra. En ökad samverkan mellan RGD, RGH och den vanliga gymnasieskolan 
önskas av ett stort antal elever. Att stimulera till ökade kunskaper i svenskt teckenspråk, att 
förändra det pedagogiska upplägget av undervisningen samt att öppna den teckenspråkiga 
skolmiljön även för hörande ungdomar kan enligt eleverna vara kärnfrågor för att öka um-
gänget mellan döva, hörselskadade och hörande ungdomar. Detta för att på sikt uppnå en so-
cial inklusion och inte bara en lokalmässig integrering. 
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