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Vi är en grupp fast två ändå. 
Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter från Riksgymnasiet. 

 

SAMMANFATTNING 
Signaler om hög frånvaro och lågt antal fullständiga slutbetyg på Riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade (RGD/RGH) är bakgrunden till att denna studie inleddes. Vid RGD/RGH fanns 
när studien genomfördes under läsåret 2007/2008 436 elever registrerade. Studiens syfte är att 
kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och hörselskadade elever vid 
RGD/RGH har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv. Centralt 
är ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd och vara delaktiga. Studien har gjorts utifrån 
två övergripande frågeställningar; Hur upplevs delaktighet i utbildningssituationen i skolan av 
eleverna? Hur fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och lärare? Frågeställ-
ningarna har besvarats utifrån sex beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna har be-
handlat utbildningens kvalitet, språk, social miljö, tolkanvändning/tekniska hjälpmedel i un-
dervisningssituationen, förberedelser inför skolstarten på RGD/RGH samt förväntningar inför 
framtiden. Andra beskrivningskategorier har behandlat det sociala klimatet på skolorna, men 
också förberedelser inför skolstarten på RGD/RGH samt förväntningar inför framtiden. 

Metoder som använts i studien är dels individuella djupintervjuer och dels PI-intervjuer. 
Totalt har 25 elever intervjuats individuellt medan 209 elever har medverkat vid PI-intervjuer. 
En PI-intervju är en fokusgruppsintervju med kreativt inslag. Studien har ett bortfall när det 
gäller elever med hög frånvaro. En kompletterande studie kommer att göras med elever som 
ofta skolkar. 

Resultaten visar att informationen eleverna fått inför studiestarten på RGD/RGH varierar 
beroende på vilken skolform de gått i. Elever som gått på specialskolor har fått bra informa-
tion, medan elever som gått integrerade i grundskolan ofta fått bristfällig information. Under 
det första läsåret sätter många elever det sociala livet i främsta rummet, då en övervägande 
andel av eleverna kommer till en ny stad, en ny familj eller annat boende, och nya kompisre-
lationer ska etableras. Denna omställning påverkar utbildningssituationen. Resultatet visar 
också att en utbildningssituation med hjälpmedel och/eller med tolk innebär en kommunika-
tivt annorlunda situation än vad många elever är vana vid. Hörseltekniken krånglar ibland och 
den indirekta kommunikationen via tolk blir ofta osäker, vilket påverkar upplevelsen av del-
aktighet. Eleverna oroar sig för att den indirekta kommunikationen kan påverka deras betyg 
negativt. Tolksituationen skapar en distanserad relation till läraren. 

Eleverna beskriver klyftor mellan RGD/RGH elever och de hörande eleverna, men också 
mellan RGD och RGH elever. Nyckeln för umgänge mellan grupperna är kommunikationen. 
Flera elever på RGH behärskar inte att kommunicera på teckenspråk och flera elever på RGD 
behärskar inte tal. Kommunikationssvårigheterna kan tolkas som att språket, mer än funk-
tionshindret är en gränsskapande barriär som skapar distans mellan grupperna och minskad 
delaktighet. Men det kan också tolkas som att språket är en sammanbindande faktor för grup-
perna när språkkunskapen finns. Detta gäller såväl i undervisningssituationen som i den socia-
la situationen. Både döva och hörselskadade elever uttrycker önskemål om att på ett friare sätt 
än idag kunna välja kurser och därmed också språk i olika undervisningssituationer. Detta 
istället för att som nu välja RGD eller RGH och därmed språk för hela studietiden. En vision 
som eleverna gav uttryck för om utbildningens organisering var en social modell där språkliga 
och kunskapsbundna dimensioner spelade en central roll istället för, som nu vara en handi-
kappbunden utbildning. Programinnehåll och kunskapsnivå skulle styra utbildningens längd 
istället för elevens grad av hörselnedsättning. Eleverna ville också att språkvalet skulle vara 
friare. Citatet i studiens titel visar att elever på RGD/RGH oftast av omgivningen betraktas 
som en gemensam minoritetsgrupp medan eleverna själva ser sig som två olika minoriteter 
med olika språk och kultur. Samtidigt känner eleverna på RGD och RGH ändå tillhörighet till 
varandra och uttrycker en önskan om ökad samverkan. Det gäller även med hörande ungdo-
mar framförallt de med intresse för teckenspråk. 
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FÖRORD 
Denna projektrapport har tyngd. Inget liknande har tidigare gjorts om Riksgymnasierna för 
döva och hörselskadade RGD/RGH i Örebro. Våra delprojektledare har under projekttiden 
augusti 2007 – februari 2008 träffat hälften av eleverna i gruppsamtal, intervjuer och på lek-
tioner. De har även fört samtal/intervjuer med lärare, elevhälsoteam, tolkar och teknisk perso-
nal. Vi har haft höga ambitioner att kvalitetssäkra arbetet och har därför haft nära samarbete 
med Örebro Universitet samt fått projektet godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i 
Uppsala.  

För snart tre år sedan föddes idén om att Riksförbundet för döva, hörselskadade och språk-
störda barn, DHB och Sveriges Dövas Riksförbund, SDR skulle söka ett projekt för en fältun-
dersökning bland eleverna på RGD/RGH. I vårt intressepolitiska arbete med skolfrågor sak-
nade vi elevernas uppfattning om sin gymnasieutbildning. Idén förankrades hos RGD/ RGH, 
Unga Hörselskadade UH, Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDU och Hörselskadades Riks-
förbund HRF. Det resulterade i en projektansökan till Allmänna Arvsfonden med namnet 
”Fältstudie av riksgymnasierna för döva och hörselskadade, RGD/RGH i Örebro”. Denna 
rapport är en del i det projektet. 

I stort visar undersökningen att ungdomarna är nöjda och trivs med skolan och under-
visningen, men det finns en hel del som kan bli bättre. Ska vi som vuxna leva upp till våra 
intentioner om att våra barns åsikter är viktiga och att de ska kunna påverka, finns en hel del 
att göra. Syftet med projektet var att få en rapport som RGD/RGH kan använda i sitt utveck-
lingsarbete och som vi organisationer kan använda i vårt fortsatta arbete med skolfrågor för 
döva och hörselskadade. Den har vi nu.  

Tack Maria och Gabriella för era fantastiska arbetsinsatser, er entusiasm och er proffsig-
het! Tack Elinor för ditt engagemang och för att vi fick använda oss av all din erfarenhet och 
dina kunskaper! Vi vill också rikta ett tack till Forskningsrådet för arbetslivet och social-
vetenskap FAS som stödjer Elinors forskningsarbete, till Allmänna Arvsfonden som beviljade 
oss pengar samt till våra samverkansorganisationer för kreativa och givande diskussioner. 
Tack också ni som arbetar inom RGD/RGH för ert trevliga bemötande; ni har på många sätt 
medverkat till att fältundersökningen blivit möjlig att genomföra. Till sist vill vi lyfta fram 
alla elever som delat med er av upplevelser och som ställt upp i intervjuer, samtal och disku-
ssioner - ett stort varmt TACK till er alla! 
 
 
Örebro den 17 mars 2008 
 
Janne Carlsson      Suzanne Albihn  
projektledare  projektledare  
Förbundsordförande, DHB   Intressepolitisk sekreterare, SDR 
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VI ÄR EN GRUPP FAST TVÅ ÄNDÅ 
Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet 

 
Under våren 2005 kom signaler från föräldrar och lärare om hög frånvaro bland eleverna på 
Riksgymnasiet för döva och riksgymnasiet för hörselskadade (RGD/RGH), dåliga studieresul-
tat och många sociala problem. Riksgymnasierna för döva och hörselskadade är placerade i 
Örebro. Till Örebro kommer döva och hörselskadade elever från hela landet. RGD/RGH er-
bjuder tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Grupperna är oftast jämförelsevis 
små, sällan fler än 10 elever per klass. Av de elever som lämnar den tioåriga specialskolan 
och fortsätter till RGD/RGH har 56 % av eleverna inte uppnått betyget G i svenska, 59 % har 
inte uppnått betyget G i matematik och 67 % har inte uppnått betyget G i engelska (Specials-
kolemyndigheten, 2006). De allra flesta av dessa elever blir antagna på det individuella pro-
grammet på riksgymnasiet. Vi kommer i fortsättningen i rapporten ofta att kalla riksgymnasiet 
för döva och riksgymnasiet för hörselskadade gemensamt bara för riksgymnasiet alternativt 
RGD/RGH. 

Till RGD/RGH kommer elever från de regionala specialskolorna, men även de som gått 
individuellt integrerade eller i hörselklasser i den vanliga grundskolan eller i någon av de 
kommunala profilskolorna. Nästan hälften av eleverna kommer till riksgymnasiet utan att ha 
godkänt i alla kärnämnena. Ett antal elever lyckas inte heller uppnå godkänd gymnasienivån i 
kärnämnena under åren på RGD/RGH. Det saknas kunskaper om olika aspekter av hörselska-
dade och döva tonåringars liv och påfrestningar som kan leda till ökad risk för psykiska symp-
tom och användande av alkohol och droger. Det finns även begränsade kunskaper om hur 
olika skolmiljöer påverkar döva och hörselskadade ungdomars lärande och tilltro till sin för-
måga att klara av högre studier. Endast 10–15 % av eleverna på RGH går vidare till högsko-
lan. Jämförelsevis är rikssnittet 45 % av alla elever i Sverige (Hörselskadades Riksförbund, 
2007a). Mätningar från läsåret 2005/2006, gjorda av SCB, visar att vid 25 års ålder hade ca 45 
% av årskullen födda 1980 påbörjat högskolestudier. Endast 25 % av barn till ej facklärda 
arbetare hade påbörjat högskolestudier medan siffran för barn till högre tjänstemän var 70 % 
(Statistiska centralbyrån, 2006). Barn från arbetarklassen är således underrepresenterade och 
har länge varit det, men döva och hörselskadade barn som grupp är ännu mindre represente-
rad. Att antalet döva och hörselskadade ungdomar som går vidare till högre studier är förhål-
landevis lågt beror primärt inte på ungdomarnas socialgruppstillhörighet utan har sannolikt 
andra förklaringar, som idag är okända. 

Med anledning av de ovanstående signalerna är det angeläget att få ökad kunskap från 
ungdomarna själva om deras erfarenheter från RGD och RGH. I det slutliga delbetänkandet 
om översynen av teckenspråkets ställning (SOU 2006:29), lyfts det fram att det till stor del 
saknas 

 
forskning som belyser teckenspråkets roll för ökad tillgänglighet liksom om livssituationen för 
personer som är teckenspråkiga i förhållande till utvecklingen i samhället. Inte heller finns det 
forskning om samhällsutvecklingen utifrån utbildningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska, 
socialpolitiska, äldrepolitiska och handikappolitiska perspektiv (SOU 2006:29s. 4).  

 
Samma delbetänkande menar att det krävs  
 

en väl planerad och väl genomförd forskning som tar det teckenspråkiga barnets perspektiv i första 
hand, inte pedagogens, tolkens eller förälderns – och inte forskarens heller för den delen (SOU 
2006:29, s. 195).  
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Likaså lyfts avsaknaden av utvärderingar och uppföljningar av teckenspråkigas skolsituation 
fram i översynen av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54). Tidigare forskning kring funk-
tionshindrade ungdomars skolgång har ofta utgått från föräldrars eller andra vuxnas per-
spektiv på barnets situation eller behov (Tornberg, 2006). I detta projekt kommer vi däremot 
att lyfta fram ungdomarnas eget perspektiv. I projektet kommer döva och hörselskadade ele-
vers erfarenheter och uppfattningar om sin skolgång ur ett socialt, pedagogiskt, språk-
ligt/kommunikativt och kulturellt perspektiv att presenteras. Inkluderande och exkluderande 
mekanismer kommer att vara av övergripande intresse. Projektet är en studie med individuella 
intervjuer, fokusgruppsintervjuer med kreativa moment, samtal samt observationer. Studien är 
tvåspråkig där talad svenska och svenskt teckenspråk är de genomgående språken. Medlem-
mar i forskargruppen behärskar både svenskt teckenspråk och svenska. 
 

Studiens design 
I studien, som rör ett i stora delar outforskat område är det av intresse att utforska variationen 
i ungdomarnas erfarenheter, men också att ta reda på deras uppfattningar och förslag till för-
ändringar. Det här är en kvalitativ studie där vi samlat in det empiriska materialet dels genom 
individuella djupintervjuer på det språk ungdomarna själva valt och dels genom intervjuer 
med ungdomarna i fokusgrupper (PI-intervjuer). Även kontinuerliga observationer har gjorts 
på skolorna där vi samtalat med/intervjuat diverse skolpersonal, t ex lärare och elevhälsoteam. 
Nedan ges en beskrivning av bakgrund, syfte, frågeställning och teoretiskt perspektiv, metod, 
fakta om RGD/RGH, resultat RGD och resultat RGH, sammanfattande resultat, analys och 
diskussion. 

Bakgrund: Begreppen dövhet och hörselskada definieras. En tabell på genomströmning av 
tre årskullar elever på RGD/RGH visas. Teckenspråk och tvåspråkighet förklaras liksom FN:s 
barnkonvention och konventionen om funktionshindrades rättigheter. 

Syfte, frågeställning och teoretiskt perspektiv: Studiens syfte och frågeställning klargörs, 
liksom de sex beskrivningskategorierna; 1) Utbildning, 2) Språk och kommunikation, 3) Soci-
al miljö, 4) Tolkanvändning och tekniska hjälpmedel, 5) Förväntningar och förberedelser in-
för skolstaten RGD/RGH samt 6) Framtidstro. I resultatredovisningen används dessa beskriv-
ningskategorier.  

Metod: Här beskrivs vad en kvalitativ studie är, hur urvalet genomförts, deltagargrupp och 
arbetsmetod, antal genomförda intervjuer samt tillvägagångssätt. Därefter ges etiska reflektio-
ner. Studiens tillvägagångssätt vid analys och sammanställning redogörs och studiens trovär-
dighet diskuteras. 

Fakta om RGD/RGH: Fakta ges om skolorna och deras program samt antal elever vid varje 
skola. En beskrivning av personalgrupper, boende och fritid ges samt en översikt på elevernas 
ekonomiska situation. 

Resultat RGD och Resultat RGH: Resultat från intervjuer ges, RGD och RGH var för sig. 
Även resultat från övriga perspektiv ges i ett särskilt avsnitt. Resultaten beskrivs i berättande 
text varvat med direkta citat från deltagarna narrativ. Presentationen görs efter beskrivnings-
kategorierna och redovisas för varje skola. 

Sammanfattande resultat: Resultatens utmärkande faktorer presenteras, RGD och RGH var 
för sig. Texten är även uppdelad efter de två olika intervjumetoder som använts. En koppling 
görs till den tolkningsram som inledningsvis beskrivits. 

Analys: Resultatens utmärkande faktorer för RGD och RGH analyseras utifrån de tolk-
ningsramar som presenteras i denna studie. 

Diskussion: Diskussionen flätar samman resultat och analys från både RGD och RGH. Det 
som tas upp till diskussion är det vi som forskare menar är angeläget att föra en diskussion 
om. Här ges också en avslutande kommentar till studiens övergripande frågeställningar. 
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DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP 
Definition av teckenspråk 
I denna studie avses svenskt teckenspråk när vi talar om teckenspråk. Svenskt teckenspråk är 
ett språk med egen grammatik och ordföljd. Teckenspråket har inte samma grammatik och 
ordföljd som svenskan har. Det finns även skilda teckenspråk i olika länder t.ex. engelskt 
teckenspråk, amerikanskt teckenspråk. Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk som pro-
duceras med händer och ansiktsuttryck samt mun- och kroppsrörelser. Svenskt teckenspråk 
blev erkänt som döva personers första språk 1981 och därmed även som undervisningsspråk 
för döva (teckenspråkiga) personer.   
 
Definition av funktionshinder/funktionsnedsättning 
Funktionshinder beskrivs i den nya konventionen (United Nations, 20061) som ett begrepp 
under utveckling. Det har sitt ursprung i samspelet mellan  
 

personer med funktionsnedsättningar och hinder betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras 
fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra.(se United Nations, CRPD, 2006).  

 
Exempel på funktionsnedsättning är dövhet/hörselskada.  
 
Definition av dövhet 
Döv definieras i detta sammanhang som en person som utvecklar och använder svenskt teck-
enspråk som sitt ”vardagsspråk” och parallellt svenska som sitt skriftliga språk. Fortfarande 
idag betraktas dock döva som tvåspråkiga i den aspekten att de har svenskt teckenspråk som 
sitt första språk och svenska som sitt andra språk (jfr SOU 2006:54; SOU 1998:66). 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.  
 
Definition av hörselskada 
En hörselskada kan vara mycket varierad i sin omfattning och ensidig eller dubbelsidig. Hör-
selskadan kan enligt WHO vara en fullständig eller partiell förlust av förmågan att höra på ena 
eller båda öronen (WHO, 2008). Hörselskadan kan vara lätt, måttlig, grav eller fullständig 
(mild, moderate, severe, profound). Hörselskadade ungdomar med lätta eller måttliga hörsel-
skador 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 kommunice-
ra med andra enbart med sin hörsel och för vilken därför teckenspråk som andra språk är ett 
positivt kommunikationskomplement. En hörselskadad kan också definieras som en person 
som på grund av sin hörselnedsättning i vissa situationer kan ha svårigheter att kommunicera. 
Även en ensidig hörselskada eller en audiologisk ”lättare” hörselskada kan vara ett hinder i 
kommunikativa sammanhang. Flertalet hörselskadade har talat språk som huvudsakligt kom-
munikationsspråk, men hörselskadade personer kan även ha behov av att behärska tecken-
språk för att kunna kommunicera. I den aktuella studien har vi oftast definierat hörselskadade 
ungdomar som de som går på RGH. 
 
 
 

                                                 
1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionshinder 
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Definition av RGD 
Ett gymnasium med riksintag för döva (och hörselskadade) personer. För intagning till RGD 
ska man vara döv (eller hörselskadad med teckenspråksbehov). Undervisningen bedrivs på 
svenskt teckenspråk, med hjälp av tolk vid behov. 
 
Definition av RGH 
Ett gymnasium med riksintag för hörselskadade personer. För intagning till RGH ska man 
vara hörselskadad i den mån att man är i behov av hörseltekniska hjälpmedel eller anpassad 
kommunikation. Undervisningen bedrivs på talat språk med hjälp av hörseltekniska hjälp-
medel. 
 
Definition av 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. Det finns också forska-
re som i skolsammanhang beskrivit begreppen mer ut maktsynpunkt. Då kan inklusion vara 
att anpassa helheten till eleven, medan integration kan vara det motsatta, dvs. att eleven får 
anpassa sig till helheten (Nilholm, 2006). 

FÖRKORTNINGAR I STUDIEN 
 
ADHD  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 
APU  Arbetsförlagd utbildning 
CI  Cochleaimplantat 
CSN  Centrala Studiestödsnämnden 
DAMP  Deficits in Attention, Motor control and Perception 
EHT  Elevhälsoteam 
FK  Försäkringskassan 
HRF  Hörselskadades Riksförbund 
ICF  Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
IV  Individuellt program 
Lpo 94  Gällande läroplan från 1994 
PRIV  Programinriktat individuellt program 
Rg-bidrag  Riksgymnasiebidrag 
RGD  Riksgymnasium för döva 
RGH  Riksgymnasium för hörselskadade 
RIG  Riksidrottsgymnasium för döva och hörselskadade 
SCB  Statistiska Centralbyrån 
SDR  Sveriges Dövas Riksförbund 
SDU  Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
SPM  Specialskolemyndigheten 
SYV  Studie- och yrkesvägledare 
TUFF  Teckenspråksutbildning för föräldrar 
UH  Unga Hörselskadade 
WHO  Världshälsoorganisationen 
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WUC  Wadköpings utbildningscenter 
ÖLL  Örebro läns landsting 
ÖU  Örebro universitet 
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BAKGRUND 
Dövhet och hörselskada 
Definitionen av begreppet dövhet sker huvudsakligen utifrån två perspektiv; antingen genom-
syras definitionen av en patologisk syn eller av en kulturell-lingvistisk syn (Bagga-Gupta, 
2004). En patologisk syn ges av audiologer som menar att den som har ett snittvärde som är 
90 dB eller mer är döv (Heiling, 1993). Ytterligare en patologisk syn på dövhet ges av kom-
mittén The Conference of Educational Administrators Serving the Deaf (CEASD), som menar 
att en person är döv när denne har en obrukbar hörsel till en grad som utesluter förståelse av 
tal genom örat med eller utan hörapparat (Moores, 1996). En kulturell-lingvistisk syn ges av 
sociologer, som säger att graden av dövhet beror på hur beroende personen i fråga är av teck-
enspråk (Vernon & Andrews, 1990). Döva personer själva förknippar ofta begreppet dövhet 
med en kulturell tillhörighet, en identitet som är knuten till svenskt teckenspråk och till ge-
menskap med andra döva. Döva personer över lag vill således bli betraktade som en språklig 
och kulturell minoritet och inte som en handikappgrupp (Heiling, 1993).  

Även hörselskada definieras i huvudsak efter ett patologiskt eller ett kulturellt perspektiv. 
Enligt det kulturella perspektivet definieras hörselskada utifrån personens kommunikations-
mönster (Brunnberg, 2003). Enligt det patologiska perspektivet mäts hörselskada med ett ton-
audiogram och ses ofta som lätt, måttlig eller grav. Att definiera hörselskada är dock mer 
komplicerat än så, eftersom ett tonaudiogram inte talar om hela sanningen om en persons 
förmåga att höra (Gullacksen, 2002). Funktionell hörsel är ett begrepp som ibland använts för 
att diskutera sambandet mellan grad av hörselnedsättning enligt tonaudiogrammet och resultat 
av förmågan att lära sig tala och förstå tal (Risberg, 2005). Två personer med samma grad av 
hörselnedsättning enligt audiogrammet kan således ha helt olika förutsättningar att klara sig i 
det talande samhället. Talad svenska, talad svenska med tecken som stöd eller svenskt tecken-
språk är tre olika kommunikationssätt som en hörselskadad person kan välja att använda sig 
av. En och samma person kan även skifta mellan alla tre kommunikationssätten, beroende på 
var och med vem eller vilka personen talar. Miljö och sammanhang är således en avgörande 
faktor för en hörselskadad persons förmåga att höra och kommunicera (Gullacksen, 2002). En 
del hörselskadade personer använder hörapparat. Både traditionella hörapparater och Cochlea 
Implantat (CI), som opereras in i örats hörselsnäcka, är personliga hjälpmedel och kan betrak-
tas som olika former av hörapparater (Wennergren, 2007). I denna studie särskiljs inte perso-
ner med CI, utan de tillhör antingen gruppen döva eller hörselskadade beroende på eget val 
och behov av kommunikation. Begreppet hörselskadade omfattar personer med olika grad av 
hörselnedsättning, personer med tinnitus och Meniéres sjukdom samt ljudöverkänsliga och 
vuxendöva. En hörselnedsättning kan sitta på olika ställen i örat. Vilken del av örat som är 
skadat är avgörande för hur vi upplever en hörselnedsättning. Många 16-åringar i Örebro län 
har i studien Liv & Hälsa Ung 2005 rapporterat att de har tinnitus (Brunnberg m.fl., 2008). 
Det är 6 % av ungdomarna med normal hörsel och 39 % av ungdomar med en hörselskada 
som har tinnitus. Ca.50 000 har diagnosen Meniéres sjukdom, som beror på en vätskeobalans 
i innerörat (Hörselskadades Riksförbund, 2007a; Hörselskadades Riksförbund, 2005).  

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). Hörsel-
skadade och döva är personer med olika grad av hörselnedsättning. De kan därför av biologis-
ka villkor känna en kollektiv gemenskap, men även de biologiska villkoren varierar liksom de 
sociala. Identitetsutveckling och känsla av tillhörighet är därför betydligt mer komplexa och 
valet av språk kan vara en sammanbindande faktor. Således kan hörselskadade framför allt 
känna en stark gemenskap med andra hörselskadade, men även vidga sin känsla av tillhörig-
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het till hörande eller döva (Brunnberg, 2003). Huruvida hörselskadade individuellt identifierar 
sig med döva eller hörande kan skilja från person till person eller till och med från situation 
till situation. Val av kommunikationssätt kan vara olika i olika situationer beroende på om-
givningens kommunikationssätt eller på vilket språk individen själv känner sig mest hemma 
med. Det kan ha en emotionell koppling så att individen i normala situationer väljer att kom-
municera på det språk som mottagaren förstår bäst, medan han/hon i emotionellt laddade situ-
ationer väljer det språk som ligger närmast individen själv (Ahlström & Preisler, 1998). Det 
betyder att det inte är så enkelt att utifrån avgöra som är döv och vem som är hörselskadad. 

Vi har i den här studien valt att enbart särskilja 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 som sådan, då hörselskadade 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.  
 

Oklart hur vanligt det är med hörselnedsättning 
Antalet hörselskadade ungdomar i Sverige är oklart, olika källor visar olika siffror och mör-
kertalet är stort. En ofta förekommande uppgift är att 200 barn per år föds med en hörselskada 
som innebär att de behöver hörapparat eller teckenspråk för att kommunicera, men det tycks 
finnas barn vars hörselskada inte upptäckts vid födseln eller som senare kan ha utvecklat en 
hörselskada, eftersom gruppen senare är betydligt större. Likaså kan vad som definieras som 
en hörselskada variera mycket samtidigt som hörselskadan hos den enskilda individen också 
kan variera. Detta kan vara en bidragande faktor till de olika siffrorna, samtidigt som det stora 
mörkertalet beror på att samtliga hörselskadade personer inte finns registrerade hos hörselvår-
den (Hörselskadades Riksförbund, 2007a). Det finns sannolikt ett stort antal personer med en 
lättare/måttlig hörselskada eller en ensidig hörselskada som inte är registrerade. Att det finns 
ett stort mörkertal visar tester som gjorts på alla 18-åriga män när de mönstrat (se Brunnberg, 
Lindén Boström & Berglund, 2008; Muhr, Rasmussen & Rosen-hall, 2007). Männen har vid 
mönstringen genomgått ett audiologiskt test som visade framför allt lätta/måttliga hörsel-
skador. De män som inte mönstrade var de med grava hörselskador och dövhet. År 1995 hade 
16,3 % av männen som mönstrade en hörselskada.  

Det finns alltså flera barn vars hörselskada inte upptäcks vid födseln utan utvecklas eller 
upptäcks först senare. Det finns också många barn och ungdomar som har lättare eller måttli-
ga hörselskador. 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 ungdomar det finns med lätta eller måttliga hörsel-
skador. I åldern 16-20 år fanns det 3 025 ungdomar registrerade hos pedagogiska hörselvår-
den år 2007 varav 19 i Örebro län (Hörselskadades Riksförbund, 2007). I en 2005 genomförd 
totalstudie med alla ungdomar i årskurs 9 i Örebro län hade 170 ungdomar (5,5 %) en hörsel-
skada (Brunnberg, Lindén Boström, Berglund, 2008). Uppgifterna bygger huvudsakligen på 
uppgifter från ungdomarna själva. Det finns alltså ett mycket stort mörkertal i den officiella 
statistiken. I Örebrostudien svarade eleverna på frågor om hälsa, livsvillkor, levnadsvanor, 
fritid och skola. Den största gruppen hörselskadade i en årskull (149 stycken dvs. 88 %) har 
lätta, måttliga hörselskador eller är CI-opererade. De går integrerade i den vanliga grundsko-
lan. En mindre del i samma årskull (21 stycken dvs. 12 %) har grava hörselskador och går på 
specialskola för döva och hörselskadade. Det kan finnas ytterligare några funktionshindrade 
elever med hörselskada som tillhör studiens bortfall. I de jämförelser om hörselskadade/icke 
hörselskadade elevers hälsa som gjorts bl.a. om stress, huvudvärk, alkoholvanor och narkoti-
kabruk har ungdomar med hörselnedsättning sämre värden än ungdomar utan hörselnedsätt-
ning. Observera att det framförallt är ungdomar med lätta och måttliga hörselskador det gäller. 
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Undersökningen ’Liv & hälsa Ung 2007’ är den andra stora totalundersökningen som lands-
tinget gjort av hur ungdomar i Örebro län i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet upplever sin häl-
sa. Totalt har 8 969 eller 82 % av alla skolelever i länet besvarat frågor om hälsa, livsvillkor, 
levnadsvanor, fritid och skola. I undersökningen 2007 deltog elever i andra årskursen vid 
RGD/RGH, men fortfarande är den största gruppen av hörselskadade ungdomar de som går i 
den vanliga grundskolan/gymnasieskolan (Brunnberg, Lindén Boström & Persson, komman-
de). I resultatet görs en jämförelse mellan ungdomar med hörselnedsättning och ungdomar 
utan hörselnedsättning, där ungdomar med hörselnedsättning är de som själva rapporterar att 
de har en hörselnedsättning. Även de jämförelser rörande elevernas hälsa som gjordes 2007 
visar att ungdomar med hörselnedsättning har sämre hälsa, en riskkonsumtion av alkohol och 
droger och är en högriskgrupp när det gäller mobbing och annan utsatthet.  

Även mellan undersökningen av männen som mönstrade och Örebroundersökningarna 
finns en skillnad när det gäller prevalens av hörselskada. Den ena studien rapporterar resultat 
av audiologiska mätningar och den andra rapporterar en självskattning av ett funktionshinder. 
Skillnaden kan tolkas som att den egna upplevelsen av hörselskadan och konsekvenserna av 
den kan variera och inte överensstämmer helt med vad som kan mätas. Det kan antingen tol-
kas som att individer själva kan ha svårt att definiera sin egen hörsituation eller som att kon-
sekvenserna av det som är mätbart kan vara mycket olika för olika individer. Antalet kan ock-
så variera mellan olika tidsperioder och i olika åldrar. Det kan säkert finnas även andra rele-
vanta tolkningar. Slutsatsen är att kunskapen om hur många barn och ungdomar det finns som 
har en hörselskada samt vilka sociala och kommunikativa konsekvenser hörselskadan får för 
barnen/ungdomarna fortfarande är mycket begränsad. 

På RGD/RGH går det totalt 436 elever under det aktuella läsåret, 2007/2008. 230 av dessa 
går på RGD och 206 på RGH (Gymnasieförvaltningen, 2007a). En detaljerad fördelning mel-
lan elever på Individuella program och Nationella program mellan skolorna ses i tabell 5 (s. 
66). Vid RGD/RGH läser även ett antal elever med språkstörning, som har fullgod hörsel. 
Dessa finns med i den aktuella studiens population. Dock ingår de ej i urvalet till djupinter-
vjuerna. En preliminär bild av genomströmningen på RGD/RGH av tre olika årskullar som 
började åren 2002, 2003 respektive 2004 har gjorts. Vi har inte haft möjlighet att följa de en-
skilda individerna utan bara antalet elever i varje läsår och antal uttagna slutbetyg. Således har 
vi inte kunnat se hur många som börjat efter det första läsåret, s.k. ”insneddare” eller de som 
har slutat innan det sista läsåret s.k. ”utsneddare”. Inte heller har vi kunnat se hur många ele-
ver som tagit ut sitt slutbetyg under senare år än förväntat. Med denna osäkerhet redovisas 
antalet som börjat på RGD/RGH och tagit ut sitt slutbetyg här nedan i Tabell 1.  
 
2002/2003 
Av 122 elever som påbörjade sina gymnasiestudier år 2002 tog 79 elever ut sitt slutbetyg (57 
plus 22). � 35  % av de 122 eleverna tog alltså inte ut sin slutexamen inom ordinarie skoltid.  
 
2003/2004 
Årskullen efter, som påbörjade sina gymnasiestudier år 2003 bestod av 124 elever. Av dessa 124 tog 
86 ut sitt slutbetyg (71 plus 14). � 31 % av de 124 eleverna tog alltså inte ut sina slutbetyg inom ordina-
rie skoltid.  
 
2004/2005 
Nuvarande årskull som läser sitt sista år, var 116 elever vid starten och är idag 80, 17 av de 116 har 
tagit ut sina slutbetyg efter sitt tredje läsår. 80 plus 17 elever visar redan nu att 19 elever inte finns med i 
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årskullen (116 minus 97). Mellan februari 2007 och oktober 2007 gjorde 11 elever studieavbrott, 11 
slutade gymnasiet utan slutbetyg, 15 gick om ett år och 6 bytte program (Gymnasieförvaltningen, 
2007a).  

Vid en jämförelse mellan RGD och RGH visar siffrorna i Tabell 1 att RGD har en något 
lägre andel elever som tar ut sina slutbetyg än RGH. I båda årskullarna som slutade år 2006 
och 2007 tog � 40 % av RGD elever inte ut sina slutbetyg inom ordinarie skoltid, jämfört med 
RGH:s årskull som slutade år 2006 och år 2007, där � 31,5 % respektive � 23 % av eleverna 
inte tog ut sina slutbetyg inom ordinarie skoltid. Dock börjar ett ökat antal döva elever sina 
studier vid RGD medan RGH:s elevantal minskar (Gymnasieförvaltningen, 2007a). Bland de 
elever som slutade RGD/RGH år 2005 var det 37 % som inte tog ut sitt slutbetyg (Gymnasie-
förvaltningen, 2005b). Siffrorna ovan tål att jämföras med den totala andelen icke uttagna 
slutbetyg i Örebro kommun inom en fyraårsperiod; 18 % för elever som slutade år 2005, 24,8 
% för elever som slutade år 2006 och 19,3 % för elever som slutade år 2007 (Gymnasie-
förvaltningen, 2005b; Skolverket, 2008). Siffrorna för genomströmning ska tolkas med vetskapen 
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 än vad som redovisas i 
statistiken nedan. 

 
Tabell 1 Genomströmning av tre årskullar elever på RGD/RGH 
 
 RGD RGH Totalt antal elever Antal uttag-

na slutbetyg, 
RGD 

Antal uttag-
na slutbetyg, 
RGH 

Totalt antal 
uttagna slutbe-
tyg 

 
2002/2003 – 2005/2006 

     

Läsår 1, 2002/2003 49 73 122    
Läsår 2, 2003/2004 47 65 112    
Läsår 3, 2004/2005 40 65 105 1 21 22 
Läsår 4, 2005/2006 41 45 86 28 29 57 
 
2003/2004 – 2006/2007 

     

Läsår 1, 2003/2004 58 66 124    
Läsår 2, 2004/2005 50 62 112    
Läsår 3, 2005/2006 48 57 105 0 14 14 
Läsår 4, 2006/2007 43 44 87 35 37 72 
 
2004/2005 – 2007/2008 

     

Läsår 1, 2004/2005 59 57 116    
Läsår 2, 2005/2006 46 50 96    
Läsår 3, 2006/2007 47 49 96 0 17 17 
Läsår 4, 2007/2008 50 30 80 -* -* -* 
 
Not. *Eleverna beräknas ta ut examen efter denna rapports utgivning. 
 

Teckenspråk och tvåspråkighet 
Svenskt teckenspråk är, som vi tidigare angett när vi i inledningen definierade begreppet, inte 
en visuell representation av det svenska språket, utan ett eget språk med egen struktur och 
grammatik. Svenskt teckenspråk är således självständigt i förhållande till det talade språket. 
Rösten fyller ingen funktion i teckenspråk, som är icke-vokalt. Istället används händer, 
kroppsrörelser och ansiktsmimik i kommunikation via teckenspråk. En avsevärd skillnad mel-
lan teckenspråk och talat språk är att teckenspråk inte har ett skriftspråk. Svenskt teckenspråk 
ses som dövas första språk och dövas rätt till tvåspråkighet fastslogs i och med att teckensprå-
ket blev officiellt erkänt som ett eget språk 1981. Sedermera har hörselskadade personers be-
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hov av teckenspråk uppmärksammats och i en översyn av teckenspråkets ställning menas att 
även hörselskadade barn bör få möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk för att kunna växla 
mellan teckenspråk och tal och därmed utveckla sina språkkunskaper (SOU 2006:54). Teck-
enspråkets ställning föreslås i en ny språklag (SOU 2008:26) bli jämställt med andra nationel-
la minoritetsspråk. Genom lagen får det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
det svenska teckenspråket. 

I förslaget till ny språklag konstateras att tecknade språk till skillnad från talade språk of-
tast inte förs över från generation till generation (se SOU 2008:26). Trots det kallas tecken-
språk ofta för dövas modersmål även om det är mycket få döva barn som fått lära sig tecken-
språk via teckenspråkiga föräldrar. De flesta döva barn har hörande föräldrar. För barn som 
saknar hörsel eller har nedsatt hörsel och är beroende av teckenspråk för sin kommunikation 
kan teckenspråket betraktas som deras första språk. De flesta av dessa barns föräldrar behöver 
parallellt med barnen lära sig ett nytt språk. 

Teckenspråket kan också vara ett andra språk. Detta föreligger när en person redan kan ett 
förstaspråk och lär sig ytterligare ett språk att använda i vardagslivet. Flera personer med hör-
selskada behöver också behärska teckenspråket som ett språkligt alternativ till det talade språ-
ket för att underlätta kommunikationen. Teckenspråket utgör också ett andra språk för föräld-
rar och syskon till barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Det är också 
ett andraspråk för tolkar och för annan personal som har teckenspråket som arbetsspråk t.ex. i 
skolor och förskolor. 

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 
språken som sina (Engström, 2004). På individnivå kan alltså begreppen tvåspråkighet och 
flerspråkighet betraktas som synonyma. När det gäller verksamheter är det inte lika klart att 
begreppen används som synonymer. I beskrivningen av den svenska specialskolans uppdrag 
används begreppet tvåspråkig (SOU 2006:54). Begreppet tvåspråkig (bilingualism) är inter-
nationellt ett etablerat begrepp för att beskriva teckenspråk och en majoritetsgrupps språk. För 
döva är teckenspråket det språk som används vid direkt kommunikation med andra medan 
majoritetssamhällets språk framförallt används som läs- och skrivspråk. Teckenspråket saknar 
ett skriftspråk. För hörselskadade kan teckenspråket vara det språk som används i direkt kom-
munikation omväxlande med talat språk. Vilket språk som väljs kan ha pragmatiska skäl dvs. 
valet kan styras av vad som underlättar kommunikationen. Det kan bero på vem man vill 
kommunicera med, i vilken situation och vilka språkkunskaper. 
 

• Modersmål = det språk du först lär dig när du är liten. Du kan ha flera modersmål om 
du som liten lär dig flera språk samtidigt t.ex. genom att ha föräldrar som talar olika 
språk. 

• Förstaspråk = det språk du i första hand väljer att kommunicera på. 
• Andraspråk = det språk en person som har ett annat förstaspråk också använder för att 

kommunicera i vardagslivet. Det är ofta ett språk som lärs in i den miljö där språket ta-
las. 

• Främmande språk = ett språk som lärs in utanför dess användningsområde. Svenskt 
teckenspråk kan vara ett främmande språk för de ungdomar som i skolan väljer att lära 
sig teckenspråk för hörande.  

• Minoritetsspråk = ett språk som tillhör vardagsspråket i en minoritetsgrupp av befolk-
ningen. 

• Majoritetsspråk = ett språk som används av majoriteten av befolkningen i det land där 
du befinner dig. 
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• Tvåspråkig = en person som någorlunda obehindrat behärskar minst två språk och kan 
betrakta båda språken som sina. För döva och hörselskadade personer syftas vanligen 
på teckenspråk och majoritetsgruppens språk. 

 
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 
sin koppling till och vuxit fram i relation till det talade språket. Ibland kan modersmålet och 
förstaspråket vara olika. Ibland kan andraspråket bli ett förstaspråk efter en tid. Detta sker ofta 
om förstaspråket är ett minoritetsspråk och andraspråket ett majoritetsspråk. Förutsättningarna 
för att utveckla ett andraspråk är på så sätt högre. Vid traditionell språkinlärning är redan vid 
3-4 års ålder modersmålets uttal inlärt och vid 4-5 års ålder är grammatiken utvecklad och vi 
har ett genomsnittligt basordförråd på 8 000 – 10 000 ord. Vid 7 års ålder när vi börjar skolan 
kommer vi alltså med en hel ryggsäck full av kunskap (Myndigheten för skolutveckling, 
2004).  

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. Den ovan nämnda ryggsäcken med basordförrådet förutsätter att vi får stimulans av vårt 
språk hemma. Har vi inte full kommunikation hemma när vi är små, utvecklar vi inte ett lika 
stort basordförråd och får då sämre förutsättningar när vi kommer till skolan, ofta med inlär-
ningssvårigheter som följd (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Flertalet (90-95 %) döva 
personer har hörande föräldrar som använder talat språk som förstaspråk. Hörselskadade per-
soner talar hemma, men missar en del i språkstimulansen från omgivningen på grund av hör-
selnedsättningen (SOU 2006:54). Ju yngre du är, desto snabbare uppnår du ett idiomatiskt 
användande av ett språk, som innebär att du använder språket flytande. Det tar däremot längre 
tid att lära sig förstå språkets uttryck korrekt och att lära sig den kultur som följer med språ-
ket. Ju äldre du blir, desto mer beroende blir du av din allmänbildning för att kunna använda 
ett språk bra (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Genom att lära sig sitt modersmål or-
dentligt underlättas inlärningen av andraspråket, varför  

 
en linje i argumenteringen har varit att barn som lever i tvåspråkiga miljöer först bör lära sig sitt 
modersmål, så att detta språk kan användas för utveckling av svenskan (Myndigheten för skol-
utveckling, s. 54).  

 
Inlärningen av modersmål och andra språk kan även med fördel ske parallellt. Teckenspråks-
undervisningen i specialskolan fyller därför en viktig roll för att fylla de eventuella luckor i 
basordförrådet som flera av eleverna har. 

Fokus på tvåspråkighet med svenskt teckenspråk och svenska har under 2000-talet blivit 
allt tydligare. Svenskt teckenspråk kan fortfarande vara basen i döva och gravt hörselskadade 
förskolebarns tvåspråkighet, men också i hörande barns (Brunnberg & Fredriksson, 2007). 
Det finns hörande barn med teckenspråk som modersmål. Svenskt teckenspråk kan användas 
som redskap för inlärning av kunskaper och direktkommunikation med andra personer. 
Svenska kommer så småningom att vara läs- och skrivspråk även för de barn som i direkt 
kommunikation huvudsakligen använder teckenspråk. Teckenspråkiga personer behöver såle-
des utveckla en tvåspråkighet för att kunna delta i samhällslivet (SOU 2006) och använder 
också svenska i direkt kommunikation med sina vänner via mobiler och nätet. Hörselskadade 
barn direktkommunicerar ofta, antingen med talad svenska eller svenskt teckenspråk. De kan 
också kommunicera med tecken som stöd. Valet av språk kan ske utifrån pragmatiska skäl 
dvs. hur de så framgångsrikt som möjligt skall kunna nå fram med sin kommunikation. 
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Syn på funktionshinder 
Det har under 2000-talet skett en grundläggande omformulering av de värderingar och det 
uttryckssätt som används framförallt i det offentliga språket i relation till människor med 
funktionsnedsättning. År 1980 antog Världshälsoorganisationen (WHO) en internationell 
klassificering av skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp som kunde uppfattas 
som en klassifikation av sjukdomskonsekvenser. I maj 2001 godkände WHO en ny klassifika-
tion kallad International Classification of Functioning, Disability and Health med förkortning-
en ICF (WHO, 2003; 2007). Fokus ligger nu på människors hälsa och fungerande snarare än 
på människors sjukdom. Den svenska titeln är Klassifikation av funktionstillstånd, funktions-
hinder och hälsa. ICF består av två delar med vardera två komponenter. Del 1 försöker förkla-
ra mänskliga funktionstillstånd och funktionshinder dels med kroppsfunktioner respektive 
struktur och dels med aktiviteter och delaktighet. Del 2 innehåller kontextuella faktorer som 
kan vara omgivningsfaktorer eller individuella faktorer. Människors fungerande beskrivs i 
ICF utifrån begreppen kropp, aktivitet och delaktighet och inte som tidigare då begreppen 
skada, funktionsnedsättning och handikapp användes. Fokus ligger på människors hälsa och 
fungerande snarare än på människors sjukdom. Ett viktigt livsområde att studera är ungdo-
mars skolutbildning med fokus på aktivitet och delaktighet inklusive regelbundenheten i skol-
gången, arbetet tillsammans med andra elever, möjligheten och förmågan att följa lärares an-
visningar osv. En aktivitetsbegränsning innebär en begränsning i förmågan att utföra en hand-
ling och delaktighet definieras som en individs engagemang i olika livssituationer. Inskränk-
ningar i delaktighet kan förklaras med ett diskriminerings- och minoritetsperspektiv som berör 
samhällets medvetna hänsynstagande till individens svårigheter (se Granlund, Haglund, Le-
win & Sandlund, 2008). För döva och hörselskadade ungdomar finns kommunikativa barriä-
rer som kan leda till begränsad delaktighet (se Brunnberg, 2003). 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen 
om rättigheter för personer med funktionshinder 
FN:s barnkonvention (Hammarberg, 2006) som syftar till att stärka skyddet för det enskilda 
barnet och antogs i november 1989. Barns delaktighet betonas även i barnkonventionen Med 
barn menas i konventionen personer under 18 år. De grundläggande värderingarna kring barn 
i konventionen är sammanfattade i artikel 2, 3, 6 och 12. Varje barn utan undantag har rätt att 
få del av sina rättigheter. Inget barn får således diskrimineras. Barnets bästa ska alltid beaktas 
vid alla beslut som berör barn. Barnet ska ges möjlighet till en så bra utveckling som möjligt 
och samtidigt ska barnet ges möjlighet uttrycka sina åsikter som också ska visas respekt.. I 
mars 2007 antogs en annan konvention som berör funktionshindrade barns rättigheter - Kon-
ventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (United Nations, 2006)2. Konven-
tionen syftar till att stärka funktionshindrade personers rättigheter och att förhindra diskrimi-
nering. Konventionen poängterar att barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter 
som barn utan funktionsnedsättning. De ska inte exkluderas från det vanliga skolsystemet på 
grund av sin funktionsnedsättning. Målet är istället att barn och ungdomar med funktionsned-
sättning ska inkluderas på lika villkor som andra barn och ungdomar. Samtidigt säger konven-
tionen att barn i behov av teckenspråk ska erbjudas utbildning på det språk som är bäst lämpat 
för barnets utveckling. För döva och hörselskadade personer menas då att utbildningen ges på 
det 
 
                                                 
2 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionshinder 
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most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in en-
vironments which maximize academic and social development (United Nations, 2006, s. 17).  

 
Barn med kommunikationshandikapp är alltså en grupp som kan erbjudas en teckenspråkig 
undervisning i segregerad skolmiljö. Huruvida eleverna i den teckenspråkiga specialskole-
miljön upplever exklusion eller inklusion både i och utanför skolans värld är av intresse i den-
na studie. I båda konventionerna finns ett starkt inslag av att förhindra diskriminering och att 
ge alla barn och ungdomar samma rättigheter. Vi återkommer i rapporten till de båda konven-
tionerna och begreppen exklusion och inklusion. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och 
hörselskadade elever vid Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskada-
de (RGH) har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv. Centralt i 
studien är att granska ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd och vara delaktiga. Pro-
cesser av intresse är utstötningsprocesser och inkluderande processer. Eleverna kommer från 
olika platser i landet. Huvudfokus kommer dock att vara på den nuvarande situationen vid 
RGD/RGH. Studien har två övergripande frågeställningar som vi försökt få svar på;  
 
 
 

Beskrivningskategorier och frågeställningar 
Utifrån inledningen och bakgrunden framstår två övergripande frågeställningar; 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 
mynnar sex beskrivningskategorier ut som delfrågeställningar i en teoretisk grundram. Ele-
vernas beskrivningar kommer att gälla den skola de går på vid studiens tidpunkt, men till viss 
del också deras erfarenheter från tidigare skolplaceringar:  
 

1. Utbildning: Hur upplevs utbildningens längd och kvalitet, samt tillgängliga val-
möjligheter? 

2. Språk och kommunikation: Hur fungerar kommunikationen i undervisningen och 
skolmiljön? 

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

ka 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 figurerar vidare som struktur för hela studiens arbete och 
rapportering. Först presenterar vi det övergripande teoretiska perspektiv vi haft i studien och 
sedan följer en presentation av varje beskrivningskategoris teoretiska underlag, där fokus lig-
ger vid RGD/RGH och de ramar som finns, men också där forskningsresultat kommer att del-
ges. Studien har ett pedagogiskt, ett språkligt och socialt perspektiv. 
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TEORETISKT PERSPEKTIV 
De teoretiska perspektiv och den tolkningsram vi nu kommer att presentera är en sammanfat-
tande reflektion kring begrepp som inklusion, exklusion, delaktighet, minoritet samt de kon-
ventioner som beskriver barns rättigheter och då särskilt för barn med funktionsnedsättning. 
Den här rapporten innehåller framförallt en resultatredovisning och de teoretiska dimensio-
nerna kan därför fördjupas ytterligare i senare avrapportering. Ett förhållande som vi inled-
ningsvis vill göra er uppmärksamma på är att de andra studier som presenteras i texten kan 
använda begreppen dövhet och hörselskada på olika sätt. Några källor särskiljer grupperna 
medan andra inte gör det. Vi har i den mån det är möjligt markerat vilken grupp det gäller. 
 

Umgänge över gränserna 
Skolmiljön på RGD/RGH kan både betraktas som en segregerad och en inkluderad miljö. 
Detta genom att RGD/RGH är en egen skolförvaltning samtidigt som klasserna lokalmässigt 
är integrerade i skolor där det även går hörande gymnasieelever. Det kan också innebära seg-
regation om eleverna på RGD och RGH inte undervisas tillsammans med varandra utan går i 
skilda klasser med olika undervisningsspråk respektive om de inte heller undervisas till-
sammans med hörande gymnasieelever. Det innebär att eleverna på riksgymnasiet kan sägas 
tillhöra en minoritetsgrupp med två subgrupper RGD respektive RGH. Eleverna på den vanli-
ga gymnasieskolan tillhör majoritetsgruppen. En annan central dimension när det gäller seg-
regation förutom undervisningens organisering och lokalmässig arena är en social dimension 
dvs. om eleverna på raster och fritid umgås med varandra eller om grupperna är slutna. I och 
med att det finns flera gruppkonstellationer finns det också olika gränser att umgås över och 
vara delaktiga i. Vi har gruppen RGD, gruppen RGH och gruppen hörande elever på vanliga 
gymnasieskolan. Vi har samtidigt gruppen teckenspråkiga och icke teckenspråkiga som kan 
finnas i varierande utsträckning på RGH samt i vanliga gymnasieskolan medan alla på RGD 
är teckenspråkiga. Vi har även en annan kategorisering av de studerande som kan finnas på 
alla tre gymnasieskolorna. Det är gruppen elever i Individuella program och gruppen elever i 
Nationella program. Utöver dessa olika gruppkonstellationer kan gruppsolidariteten också 
bero på skolbakgrund, dvs. vilken skolform man tidigare gått i – om det är vanliga grundsko-
lan eller specialskolan. Umgänge mellan de olika grupperna diskuteras i den aktuella studien 
ur sociala, pedagogiska och språkliga dvs. kulturella aspekter, 
 

Utbildning 
Specialskolor 
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 hand om döva och hörselskadade elever som också har en ut-
vecklingsstörning eller är dövblindfödda (Specialskoleförordning, SFS 1995:401). De fem 
specialskolorna är regionala skolor som ska erbjuda en skolgång som motsvarar den kommu-
nala grundskolan. I den svenska skollagen (Skollagen, SFS 1985:1 100) sägs att utbildningen 
i specialskolan  
 

skall syfta till att ge barn och ungdomar med dövhet eller hörselskada en till varje elevs förutsätt-
ningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grund-
skolan (SFS 1999:886, 7 kap. Specialskolan 1§).  
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Skillnader mellan specialskolan och grundskolan är att specialskolans undervisning sträcker 
sig över tio år istället för nio år och erbjuder tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö 
(Specialskolemyndigheten, 2007). Specialskolan har ingen egen läroplan utan följer Lpo 94 
där det står att ”grundskolans mål gäller även för specialskolan” (Lpo 94, s. 13). Vad gäller 
kursplan så har specialskolan däremot en egen utformad sådan (Skolverket, 2000/2002). Mel-
lan specialskolans och den vanliga grundskolans kursplan är den största skillnaden att ämnet 
Musik ersatts av ämnet Rörelse och Drama, och ämnet Teckenspråk är tillagt samt ämnet 
Svenska har omformulerade uppnående- och strävansmål. I de övriga ämnena är uppnående- 
och strävansmålen desamma, men istället för att de ska ha uppnåtts till skolår 5 och 9 är det 
till skolår 6 och 10 de ska ha uppnåtts. 
 

Skolalternativ för hörselskadade 
Hörselskadade barn kan välja tre olika skolalternativ. Det ena alternativet är att gå i en klass i 
hemkommunen integrerat med hörande elever. Det andra alternativet är att gå i en kommunal 
hörselklass (i enstaka fall regional hörselklass) där undervisningen sker i små anpassade klas-
ser. Dessa kommunala hörselklasser finns i Göteborg, Falkenberg, Härnösand, Uppsala, Häss-
leholm, Piteå och Stockholm. Det tredje alternativet är att gå i en av de fem specialskolorna 
där undervisning sker i olika klasser på teckenspråk respektive talad svenska.  
 

Riksgymnasium 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade går under beteckningen RGD/RGH. Som huvud-
man har RGD/RGH Örebro kommun, medan staten står som uppdragsgivare och finansiär. 
RGD/RGH delar både läroplan och kursplan med den kommunala gymnasieskolan (Lpf 94; 
Skolverket 2007; Nestor, Domfors, Beckne & Grönberg, 1996) till skillnad från specialskolan 
som har en egen kursplan (Skolverket 2000/2002). Gymnasieskolan är till skillnad från grund-
skolan frivillig, Till gymnasieskolan krävs behörighet för att antas. Behörigheten som krävs är 
att den sökande har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända 
betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om en ungdom 
inte har godkänt i dessa ämnen kan denne söka utbildning i gymnasieskolan vid ett indivi-
duellt program (SOU 1997:107; SOU 2006:54).  

På RGD/RGH går idag 436 elever, fördelat på fyra skolor; Kvinnersta skolan (15 st), Ris-
bergska skolan (120 st), Tullängsskolan (168 st) och Virginska skolan (133 st). RGD har 230 
elever medan RGH har 206 elever. (Gymnasieförvaltningen, 2007a). För mer information, se 
tabell 5 (s. 58). Under nuvarande läsår 2007/2008 läser 194 av eleverna på RGD/ RGH ett 
nationellt program och. 242 läser ett individuellt program (IV), dvs. ca. 55,5 % av eleverna 
läser ett individuellt program. Detta kan jämföras med siffrorna för Örebro kommuns övriga 
gymnasieskolor år 2005 där 11 % av eleverna läste ett individuellt program. (Skolverket, 
2005).  

Påpekas bör att det inte uteslutande går döva elever på RGD. Vi ska därför ha i åtanke att 
det är elever vid RGD respektive vid RGH som utgör kategoriseringen i denna rapport, och 
inte döva respektive hörselskadade elever även om vi ibland använder begreppen eftersom de 
som går på RGD huvudsakligen är döva och de som går på RGH huvudsakligen är hörsel-
skadade. 
 

Gymnasiealternativ för hörselskadade 
På gymnasienivå finns antingen RGH i Örebro, eller kommunala hörselklasser i Göteborg, 

Stockholm och Örebro (Unga Hörselskadade, 2007; Hörselskadades Riksförbund, 2007b). 
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Det mest förekommande alternativet är att gå integrerat med hörande elever. Faktum är att det 
i Sverige i åldern 16-20 år finns 3 304 personer med registrerad hörselnedsättning, varav 219 
st är döva (Hörselskadades Riksförbund, 2007a). I samma rapport redovisas att i åldern 16-20 
år finns det 3 025 ungdomar registrerade hos pedagogiska hörselvården varav 19 i Örebro län. 
I en studie från 2005 av alla ungdomar i årskurs 9 i Örebro län, har 5,5 % angett att de har en 
hörselskada (Brunnberg, Lindén Boström, Berglund, 2008). Det finns alltså ett mycket stort 
mörkertal. I Örebrostudien svarade eleverna på frågor om hälsa, livsvillkor, levnadsvanor, 
fritid och skola. Den största gruppen hörselskadade (79 %) med lätta och måttliga hörselska-
dor och CI-opererade, är integrerade i den vanliga grundskolan/gymnasiet. En mindre grupp 
(21 %) med grava hörselskador går på specialskola för döva och hörselskadade eller 
RGD/RGH. Nitton olika jämförelser om hörselskadade/icke hörselskadade elevers hälsa har 
gjorts bl.a. om stress, huvudvärk, alkoholvanor och narkotikabruk. Märkbart är att ungdomar 
med hörselnedsättning har sämre värden än ungdomar utan hörselnedsättning i samtliga nitton 
jämförelser. 
 

1. Utbildning: Hur upplevs utbildningens längd och kvalitet, samt tillgängliga valmöjlig-
heter? 

 

Språk och kommunikation 
Vanligt är att döva barn föds i familjer där föräldrarna är hörande och använder talat språk 
(SOU 2006:54). Idag fastställs dövhet redan hos nyfödda barn. Hörseltestet utförs 24 timmar 
efter födelsen och efter ytterligare något dygn (Svahn, 2007). Dövhet hos ett dövt barn med 
hörande föräldrar fastställdes förut ofta så sent som vid 2-3 års ålder. Detta sena fastställande 
gjorde att barnets språkutveckling också försenades. Hos ett barn med teckenspråkiga föräld-
rar kan språkutvecklingen däremot ta fart redan vid nio månaders ålder. Hos ett barn med hö-
rande föräldrar kan barnets språkutveckling försenas just på grund av att föräldrarna parallellt 
med barnet måste lära sig svenskt teckenspråk. Situationen har nu förbättrats så att hörselska-
dade barn skall kunna upptäckas tidigare genom de tester som sker när barnet är nyfött. Vid 
skolstart har således döva barn skilda språkliga bakgrunder och har kommit olika långt i 
språkutvecklingen. Språk och kommunikation är två skilda begrepp. En person kan behärska 
ett språk, men inte dess kommunikativa turtagning i en konversation, eller dess sociala an-
vändningsområden. Kommunikationen mellan ett dövt barn och en hörande lärare kan därmed 
bli problematisk (Moores & Meadow-Orlans, 1993). Men även andra kommunikativa situa-
tioner kan vara problematiska, i och med de varierande språkliga bakgrunderna hos döva per-
soner.  
 

No single method of communication is going to be appropriate for all deaf children (Power & 
Leigh, 2004, s. xv).  

 
Barn och ungdomar som är beroende av teckenspråk kan med hjälp av kontakter med andra 
som behärskar teckenspråk utvecklas socialt och emotionellt (SOU 2006:54). Denna tillgång 
till teckenspråk via kontakter med andra är viktig då den ger barnen möjlighet att vidga sin 
begreppsvärld och bli bekräftade i sitt samspel med omgivningen (Ahlström & Svartholm, 
1998). För hörande föräldrar till döva och hörselskadade barn erbjuder landstingen en intro-
duktionsutbildning i svenskt teckenspråk, varpå föräldrarna senare erbjuds en teckenspråksut-
bildning för föräldrar (TUFF) á 240 timmar (angivet i förordningen om statsbidrag för tecken-
språksutbildning för vissa föräldrar, 1998:1158). 

Hörselskadade ungdomar har inte någon självklar språklig identitet, utan deras behov av 
teckenspråk varierar och är även avgörande för vilken språklig miljö de väljer att vistas i. 



Teoretiskt perspektiv 

39(193) 

Ungdomarna kan ibland tala, ibland tala med tecken som stöd eller skifta mellan att tala och 
att använda svenskt teckenspråk. Hörselskadade ungdomar som har utvecklat en pragmatisk 
tvåspråkighet använder det språk som fungerar bäst i situationen (Brunnberg, 2003). Den val-
frihet som dessa tvåspråkiga ungdomar har gör att de blir friare och tryggare i sin vardag. 
Dock får långt ifrån alla hörselskadade individer denna valmöjlighet (Hörselskadades Riks-
förbund, 2007a). I översynen av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54) står att läsa att hör-
selskadade personer, vid val av kommunikationsspråk, ibland väljer teckenspråk i situationer 
då hörselhjälpmedel inte uppfyller sina krav. Detta val görs eftersom 

 

Syftet med all kommunikation är att förstå vad som förmedlas och att bli förstådd, och den ska ske 
snabbt och bekvämt. Det förklarar varför barn och ungdomar som fått möjlighet att utveckla en 
additiv tvåspråkighet väljer teckenspråk i situationer då hörhjälpmedel inte uppfyller dessa krav 
(SOU 2006:54, s. 52-53). 

 
Tillgången till teckenspråk för hörselskadade elever betyder inte att talspråket hämmas, tvärt-
om främjar språken varandra (Wennergren, 2002). En additiv tvåspråkighet som nämns i cita-
tet ovan innebär att språken kompletterar och berikar varandra (SOU 2006:54). Forskning har 
också visat att kunskaper i teckenspråk stimulerar inlärning och språkförståelse i talet (Hör-
selskadades Riksförbund 2007a).  
 

När hörseltekniken inte räcker till 
Hörselskadade personer som har en additiv tvåspråkighet har en klar fördel när ljudmiljön är 
dålig eller om det saknas hörselteknisk utrustning. Genom valmöjligheten att använda tecken-
språk blir den hörselskadade personen friare och tryggare i sin vardag (Hörselskadades Riks-
förbund, 2007a). Utvecklingen av en ökad delaktighet i klassrummet kräver förändringar i 
undervisningen. Undervisningen av hörselskadade elever kräver mer än hörselteknisk utrust-
ning för att eleverna ska kunna göra sig hörda. Den traditionella tekniken hämmar kom-
munikationen i klassrummet då den styr eleverna att samtala med varandra via läraren istället 
för direkt till varandra. Det faktum att kommunikationen i ett hörselklassrum kan hämmas av 
den traditionella hörseltekniken har legat till grund för ett avhandlingsarbete om dialogkom-
petens i skolans vardag (Wennergren, 2007). Elevernas rätt att kunna höra allt som sägs, in-
klusive spontana kommentarer, måste betraktas som en demokratisk rättighet (Heiling, 1999).  
 

2. Språk och kommunikation: Hur fungerar kommunikationen i undervisningen och 
skolmiljön? 

 

Social miljö 
Flera barn med hörselnedsättning har kommunikationssvårigheter hemma i sina familjer, vil-
ket kan leda till att viktiga och nära relationer inte utvecklas på vanligt sätt. Heiling for-
mulerar det som följer:  
 

Utan lättflytande kommunikation kan inte personliga relationer utvecklas, som är 
grogrunden för den ömsesidiga socialiseringen (Heiling, 1993, s. 73).  

 
Kommunikationssvårigheter kan bero på att familjerna initialt inte har kunskapen om dövhet 
och hörselskador dvs. vid upptäckten av barnets hörselnedsättning. Familjerna behöver då 
utveckla kunskap både när det gäller språklig kompetens och kultur parallellt med barnets 
uppväxt. En identitet och kultur som förknippas med dövhet och hörselskada skapas därför 
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starkast inom kamratgruppen där fler personer med hörselnedsättning ingår. Identiteten och 
kulturen skapas alltså både i vänskapsrelationer och av omgivningens syn på gruppen (Peiter-
sen, 2001). För att kunna förstå oss själva och den vi är, måste vi kunna förstå hur andra ser 
på oss, därför är kvaliteten på kontakten mellan omgivningen och personer med hörselned-
sättning en betydande orsak till omgivningens syn på dövhet och hörselskada (Peitersen, 
2001). En positiv personlig utveckling beror bland annat på uppfyllandet av sociala behov. 
Hörseln kan vara en faktor till en brist i sociala kontakter, som i sig påverkar den personliga 
utvecklingen hos personer med hörselnedsättning (Heiling, 1993).  

Hur individer upplever sin funktionsnedsättning varierar stort. Vad som bland annat på-
verkar denna variation är miljö och andras bemötande (Gullacksen, 2002). Personer med hör-
selnedsättning bemöts inte alltid som de borde av omgivningen, eftersom det alltid finns en 
risk att hörselnedsättningen blir det första som uppmärksammas, före människan i fråga 
(Wennergren, 2007). Med hjälp av flera dolda strategier för att höra bättre, såsom läppavläs-
ning och placering i rummet, kan den hörselskadade kompensera hörselskadan så att den 
ibland inte uppmärksammas av andra. Hörselnedsättningen blir då dold och detta kan i värsta 
fall medfölja att den hörselskadade då också döljer sitt funktionshinder (Gullacksen, 2002). 
År 2005 ansåg över 11 % av vuxna hörselskadade personer3 i Sverige sitt allmänna hälsotill-
stånd vara dåligt, detta i jämförelse med 5 % som är siffran för hela befolkningen. Detta dåli-
ga hälsotillstånd beror ofta på konsekvenserna av att under lång tid ha varit i en besvärlig hör-
selsituation (Hörselskadades Riksförbund, 2007a). Funktionshindret hörselskada uppstår såle-
des i relation till omgivningens krav (Wennergren, 2007), så när omgivningens krav ökar, 
ökar funktionshindret parallellt. Tillslut kan situationen bli ohållbar och den hörselskadade 
missförstår, känner sig dum eller känner sig utanför och isolerad (Gullacksen, 2002). Huruvi-
da en person med hörselnedsättning identifierar sig som döv eller hörselskadad, eller ingetde-
ra, är således en process som kan skifta över tid och situation (Brunnberg, 2003; Gullacksen, 
2002). 

 

Minoritetsgrupper 
Som språklig och kulturell minoritetsgrupp är dövrörelsen väl etablerad (Moores, 1996). 
Dövkulturen ger döva en känsla av tillhörighet och helhet, vilket ger en gruppsolidaritet som 
följer med i åldrarna (Vernon & Andrews, 1990). Inom en minoritetsgrupp kan en ”vi-känsla” 
uppstå kontra ”dom” som inte ingår i gruppen. De personer som är med i minoritetsgruppen 
antar således en social identitet. De som tillhör gruppen kan möta fördomar om gruppen som 
uttrycks av dem som tillhör majoritetsgruppen. Sådana fördomar kallas stereotypering (My-
ers, 2002). Genom stereotypering kan majoritetsgruppen framkalla ett förväntat beteende hos 
minoritetsgruppen, ett beteende som kallas konformitet. Majoritetens fördomar om en minori-
tet kan med andra ord göra att beteendet hos personerna i minoritetsgruppen påverkas till att 
bli/göra som fördomarna säger. Ett sätt att motverka sådana konforma beteenden och den 
bakomliggande stereotyperingen är att främja integration mellan minoritetsgruppen och majo-
ritetsgruppen (Myers, 2002). 

Som minoritetsgrupp betraktas hörselskadade ofta som en grupp mellan hörande och 
döva. Identitetssökandet hos hörselskadade personer kan därför te sig vilset, att inte hitta sin 
egen grupp utan att vara mitt emellan och sträva efter att antingen tillhöra de döva eller de 
hörande. Det har visat sig att mer än var fjärde av gravt hörselskadade ungdomar kan befinna 
sig i kris. De ungdomar som socialt tycks fungera bäst är de som utvecklar en identitet tillhö-
rig en grupp med hörselnedsättning – en gemensam grupp av döva och hörselskadade där 

                                                 
3 Personer som angivit i undersökningen att de har en hörselskada 
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döva respektive hörselskadade är subgrupper och där de då tillhör den ena subgruppen. I den-
na grupp är tvåspråkighet centralt (Brunnberg, 2003). 
 

3. Social miljö: Hur är det sociala klimatet på de aktuella skolorna? 

 

Tolk och tekniska hjälpmedel 
För döva och hörselskadade personer innebär tillgänglighet att övervinna hinder för kommunikation och 
information. Möjligheterna att vara delaktig i samhället beror delvis på tillgång till tolk och till hörseltek-
niska hjälpmedel. Exempel på faktorer som visar på att samhället i Sverige inte är tillgängligt för döva 
och hörselskadade personer är: dålig ljudmiljö, otextade TV-program och okunskap hos såväl individen 
själv som i dennes omgivning (Hörselskadades Riksförbund, 2007a). 

Kommunikationen i RGD-klasser har varierande förutsättningar, t.ex. lärare med tecken-
språkstolk, hörande lärare som gått kurser i teckenspråk eller döva ämneslärare. I interaktio-
nen mellan teckenspråkiga och icke-teckenspråkiga personer har tolkanvändningen en avgö-
rande betydelse (SOU 2006:29). I den följande texten om teckenspråkstolkning i gymnasieut-
bildningssammanhang ska uppmärksammas att vi inte kommer att inrikta oss på teckenspråks-
tolkarnas situation. Betoningen ligger på hur eleverna själva uppfattar sin utbild-
ningssituation, med en tredje part inblandad, dvs. tolken. Det är i sig en unik utbildnings-
situation. Idag saknas det studier, både ur nationellt och internationellt perspektiv, som 
primärt handlar om teckenspråkstolkning och tolkningens betydelse (SOU 2006:29). Det sak-
nas också motsvarande kunskap vid användning av hörseltekniska hjälpmedel.  

Den forskning som existerar i nuläget är huvudsakligen inriktad på t.ex. tolkningsproces-
sen och tolkens roll i tolksituationen (se Nilsson, 1997). Det saknas kunskap om bl.a. informa-
tionsöverföringen (bortfall, tillägg), riktning av information, textbindning, begriplighet osv. 
Det är okänt vad som händer med språken i tolksituationen (SOU 2006:29). Det befintliga 
forskningsunderlaget kring användning av hörseltekniska hjälpmedel, tolkanvändning i ut-
bildningssammanhang och hur elevernas upplevelser i dessa sammanhang ser ut är således 
väldigt tunt. Denna brist på kunskap gör tolkning för barn och ungdom till en osäker verk-
samhet där det inte är känt vad eleverna får ut av den, vilket påpekas i SOU 2006:29. 

Som ett delresultat i en studie fann Preisler, Tvingstedt & Ahlström (2003) att en situation 
där tolk används är problematisk på så sätt att kommunikationen mellan den döve eleven och 
den hörande omgivningen missgynnas (SOU 2006:29). En annan studie, som belyser barns 
och ungdomars behov av tolk i Västra Götaland (se SOU 2006:54), visar att de flesta döva 
ungdomarna sedan 6-10-årsålder är vana vid att använda tolk och beskriver tolken som över-
sättare men också som uttolkare – tolken har även funktionen av en stödresurs. Vidare ställer 
ungdomarna i studien mycket specifika krav på tolkarnas kompetens och mångsidighet vilket 
innebär att tolken behövde ha stor ämneskunskap. Detta då teckenspråk, som tidigare nämnts, 
inte är en visuell representation av det svenska språket, utan ett eget språk med sin egen struk-
tur och grammatik (Nilsson, 1997). Forskare menar att en utveckling av ett ämnesspecifikt 
och teoretiskt språk säkerställer att eleverna kan förvärva kunskap (SOU 2006:29). Tolken 
måste alltså kunna ämnesspecifik terminologi så att ett fullvärdigt och rikt teckenspråk an-
vänds och att en ämnesspecifik terminologi utvecklas hos eleverna. Att tolka handlar inte bara 
om att översätta från talad svenska till teckenspråk, då t.ex. ett teoretiskt begrepp kan ha olika 
innehåll. Här nedan ges ett exempel på ett begrepp med olika innehåll: 

 
Ett ord som kretslopp kan exempelvis likaväl stå för vattnets kretslopp eller solens kretslopp som 
för andra typer av kretslopp. Eftersom det har olika begreppsligt innehåll kommer det också att 
tecknas på olika sätt och en person som ska teckna det måste alltså förstå vad det står för (SOU 
2006:29, s. 172). 
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En bra relation är även det ett mått på tolkkvaliteten. Om ungdomarna och tolken lär känna 
varandra kan de komma överens om valet av vissa tecken, vilket underlättar vid själva tolk-
situationen (SOU 2006:54).  

Hörbarhet och tillgänglighet är i fokus vid arbetet med hörseltekniska hjälpmedel i 
RGD/RGH. Såväl hörselteknik och hörapparater som ljudmiljö och visuell miljö är viktiga 
arbetsområden. I huvudsak arbetar personalen med teleslingor där eleverna kan ställa om sina 
hörapparater i ett särskilt läge för att höra läraren och eleverna. Sådana teleslingor används 
tillsammans med mikrofoner av olika slag, som både lärare och elever använder. Elevernas 
mikrofoner kan vara stationära på bordet med en strömavbrytare, eller portabla ”myggor” som 
fästes på kläderna. Utbudet på de fyra skolorna i den aktuella studien skiftar. Vid enheten 
Teknik och hjälpmedel arbetar hörseltekniker, hörselingenjörer och audionomer (Gymnasie-
förvaltningen, 2007b).  

 
4. Tolkanvändning/Hörseltekniska hjälpmedel: Hur fungerar tolkanvändningen/de hör-

seltekniska hjälpmedlen i undervisningen?  
 

Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid 
RGD/RGH 
Två läsår innan gymnasiestarten får eleverna göra ett miljöbesök på RGD/RGH, där föräldrar 
och elever tillsammans får besöka varje skola och hämta information om program, ekonomi, 
boende och fritid vid gymnasiestudierna. Dessa miljöbesök anordnas genom ett samarbete 
mellan RGD/RGH:s studie- och yrkesvägledare och SPM:s respektive studie- och yrkes-
vägledare (Rindler, 2007). Ett läsår innan gymnasiestudierna får eleverna göra praktik vid 
valfritt program inom RGD/RGH. Eleverna bor då i någon av de boendeformer som erbjuds 
gymnasieeleverna, samt följer med i något undervisningsprogram under tre skoldagar. När 
sedan ansökan görs ansöker eleven dels om program och boendeform men också om ett riks-
gymnasiebidrag där resor, mat och boende finansieras av CSN (Centrala studiestödsnämnden, 
2007). Andra ekonomiska bidrag finns också att tillgå, beroende på avstånd hemifrån, ekono-
miska förutsättningar och grad av hörselnedsättning. (Mer om detta på s. 62.) 
 

5. Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid RGD/RGH.  Vad förväntas ungdo-
marna kunna innan de börjar på RGD/RGH? Hur förbereds ungdomarna för 
studietiden på gymnasiet?  

 

Framtidstro 
Elevernas tankar om framtiden är något som också ska framgå av studiens resultat. Utbild-
ningsalternativ efter gymnasiestudierna som kan tänkas är i stora drag att studera vidare vid 
högskolor, universitet, folkhögskolor eller vid andra yrkesutbildningar, såväl i Sverige som 
utomlands. Andra alternativ som kan tänkas är att arbeta, ta ett sabbatsår och/eller resa. Mind-
re attraktiva alternativ är att vara arbetslös och få någon form av bidrag. Meningen med denna 
beskrivningskategori är att vi vill få fram elevernas attityd till framtiden, hur realistiska de är 
och hur de ser framtiden. 
 

6.  Framtidstro: Hur ser tron på framtiden ut vad gäller arbete och fortsatta studier? 
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Funktionshindrade barns rättigheter 
Centrala processer i studien är utstötningsprocesser och inkluderande processer. Enligt FN:s 
konventioner ska barn i behov av teckenspråk erbjudas utbildning i den miljö och på det språk 
som är bäst lämpat för barnets utveckling. För döva och hörselskadade personer menas då att 
utbildningen ska ske i en anpassad kommunikationsmiljö efter barnets språkbehov. Barn (och 
unga) med kommunikationshandikapp är en unik grupp som kan erbjudas en teckenspråkig 
undervisning i segregerad skolmiljö. Huruvida eleverna i den teckenspråkiga specialskole-
miljön upplever exklusion eller inklusion både i och utanför skolans värld är av intresse i den-
na studie. Det betyder att ungdomarnas delaktighet i olika sociala miljöer är av intresse. I både 
FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder finns 
ett starkt inslag av att förhindra diskriminering och att ge alla barn och ungdomar samma rät-
tigheter. 

Rättigheten att få en utbildning i en kommunikationsmiljö anpassad efter elevernas språk-
behov på RGD/RGH sker genom att eleverna erbjuds tekniska hjälpmedel, små grupper, lära-
re med kunskap om döva och hörselskadade personer samt tolk. Vinster och förluster i under-
visnings- och kunskapskvaliteten i en anpassad kommunikationsmiljö diskuteras i denna stu-
die, liksom dess konsekvenser. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder finns skrivet att funk-
tionshindrade ska ha ett fullt och effektivt deltagande och inkludering i samhället (United Na-
tions, 2006). Döva och hörselskadade har rättigheter att få stöd i utvecklandet av sin språk-
liga och kulturella identitet (United Nations, 2006.). I artikel 26 om habilitering och rehab-
ilitering står vidare att 
 

states Parties shall […] Support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are 
voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their own communities, includ-
ing in rural areas (United Nations, 2006, s. 19).  

 
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 ungdomar sam-
ma rättigheter. Segregering kan för döva och gravt hörselskadade ungdomar tolkas som ett 
sätt att stärka deras utveckling och därmed möjlighet till inklusion som vuxen i samhället. 
Integrering i grundskolan kan ha gett elever med kommunikationssvårigheter negativa erfa-
renheter och ha lett till att de valt att gå på RGD/RGH. På Riksgymnasiet finns också elever 
som under hela sin skoltid har gått i specialskola. Bakgrunden till att ungdomarna valt att gå 
på RGD/RGH kan alltså vara språket, men det kan också finnas andra erfarenhetsbaserade 
skäl som till stor del kan vara sociala. Studien har i grunden ett interaktionistiskt perspektiv 
(Trost & Levin, 1999). Vi människor är sociala varelser som är aktiva och ständigt definierar 
den situation vi befinner oss i. Andras handlingar påverkar det egna beteendet. Människor 
tolkar varandras beteenden och uppfattar sig själva utefter dessa tolkningar, dvs. den egna 
självbilden och identiteten påverkas av andras tolkningar. Det kan vara tolkningar av föräldrar 
eller jämnåriga kamrater (Demo, 2001). 

Integration och segregation är begrepp som beskriver rumsliga eller organisatoriska fe-
nomen. Begreppen har av forskare även använts för att beskriva en social dimension. I denna 
studie används istället begreppen inklusion och exklusion för att beskriva studiens sociala 
dimension. Skillnaden mellan integration och inklusion är att integration är ett fysiskt begrepp 
och inklusion är ett mer psykiskt och socialt begrepp. I skolsammanhang kan inklusion vara 
att anpassa helheten till eleven, medan integration kan vara det motsatta, dvs. att eleven får 
anpassa sig till helheten (Nilholm, 2006). Inklusion är ett socialt tillstånd där individen tillåts 
vara med i en grupp av människor på samma villkor som de andra i gruppen. Exklusion inne-
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bär att individen inte accepteras som en i gruppen utan hamnar utanför. Social exklusion eller 
social utestängning är alltid en ofrivillig process för den person som utsätts för den. För att en 
integrationsprocess ska kunna förhindra en social utestängning ska integrationsprocessen ock-
så präglas av ömsesidighet. Annars kan integrationsprocessen betraktas som ett krav på assi-
milation, något som kan förstärka den sociala utestängningen för en person (Edgren-Schori, 
2000). Barn och ungdomar kan socialt stängas ute både av vuxna och av jämnåriga. En elev 
på RGD/RGH har en segregerad skolplacering vilken i sin tur kan innebära att eleven betrak-
tas som exkluderad ur gemenskapen i samhället (Emanuelsson, 2004). Skolmiljön på 
RGD/RGH kan således samtidigt betraktas som både en segregerad och integrerad miljö ge-
nom att det är en egen skolförvaltning som är integrerad i lokaler där det går hörande gymna-
sieelever. 

 

Delaktighet 
Delaktighet är ett begrepp som är nära besläktat med inklusion och exklusion. Begreppet kan 
dock definieras på flera sätt, beroende på sammanhang. 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. Jansson, Nord-
ström och Thunstam beskriver i sin rapport Funktionell olikhet och kamratsamspel i förskola 
och skola – en kunskapsöversikt (2007) hur begreppet delaktighet (participation) används i 
såväl nationell som internationell forskning. Begreppet kan även innehålla såväl objektiva 
som subjektiva aspekter. 

 
Delaktighet föreligger när individen, på basis av eget val, kan gå in i engagerad och av med-
aktörerna accepterad samhandling på en arena, vars tillgänglighet inte begränsas av fysiska och 
sociala barriärer (Jansson, Nordström & Thunstam, 2007, s. 3). 

 
Brunnberg och Fredriksson (2007) utvecklade beskrivningen av begreppet ytterligare och 
menade att samhandling på den aktuella arenan inte ska begränsas vare sig av fysiska, sociala 
eller kommunikativa barriärer. Kommunikativa barriärer kan påverka döva och hörselskadade 
barns och ungdomars delaktighet på den aktuella arenan. I denna studie som fokuserar på ele-
ver på RGD/RGH kommer det vara centralt att studera elevernas delaktighet och samspel med 
såväl jämnåriga som vuxna på respektive skola. Delaktighet finns 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. Delaktighet är alltså ett 
begrepp som ligger nära inklusionsbegreppet men betonar i större utsträckning den egna akti-
viteten 

Senare i den här rapporten kommer vi att inte bara diskutera döva och hörselskadades re-
lation till majoritetsgruppen utan också deras tillhörighet till olika subgrupper i minoritets-
gruppen av ungdomar med hörselnedsättning och hur kommunikationen fungerar inom och 
mellan subgrupperna elever i dövklasser respektive hörselklasser.  
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METOD 
Detta är en kvalitativ studie där analysen och redovisningen genomförs med fokus på de sex 
beskrivningskategorier som tidigare presenterats. Dessa beskrivningskategorier är utbildning, 
språk, social miljö, tolkanvändning/hörseltekniska hjälpmedel, Förväntningar och förberedel-
ser inför skolstarten vid RGD/RGH och framtidstro. Studien använder sig av dokument, inter-
vjuer som bestått av individuella djupintervjuer med ungdomar och intervjuer som inte kan 
beskrivas som djupintervjuer utan mer i samtalsform med personal, PI-intervjuer med ung-
domar samt observationer. Metoderna beskrivs här nedan. Studien är tvåspråkig där talad 
svenska och svenskt teckenspråk är de genomgående språken. De personer som samlat in stu-
diens empiriska material ute på skolorna och som haft den direkta kontakten med ungdomarna 
har en tvåspråkig kompetens. Senare i det här avsnittet görs en närmare beskrivning av studi-
ens olika delar. 
 

Urval 
Studiens deltagare vid individuella djupintervjuer 
Ett stratifierat urval har använts, vilket innebär att vi i förväg bestämt oss för att intervjua ett 
visst antal personer, från förutbestämda kategorier (Patton, 2002). Ett urval har gjorts ur en 
större population som i denna studie utgörs av samtliga elever på RGD/RGH, dvs. 436 elever. 
Vår ambition vid studiens inledning var att intervjua 32 elever vid RGD/RGH under läsåret 
2007/2008. 16 från RGD och 16 från RGH. Utav dessa ville vi ha fyra elever från var och en 
av de fyra skolorna, hälften flickor och hälften pojkar. Eleverna skulle vara i åldern 15-23 år. 
Vid en kvalitativ studie föredras ett heterogent urval inom en given ram (Trost, 2004). Urvalet 
blev dock inte riktigt som planerat vilket bland annat berodde på att antalet elever på Kvin-
nerstaskolan var få, men också att på vissa skolor var intresset för att delta i studien på det här 
sättet inte tillräckligt stort. Följande urval fick den aktuella studien: 

 
Tabell 2 Antal intervjuade elever och dess fördelning över skolor, kön och läsår 

 
Skola Antal intervjuade 

elever 
Flickor Pojkar Läsår 

RGD     
Kvinnersta skolan 1 1 - 4 
Risbergska skolan 5 3 2 2,2,2,3,3 
Tullängsskolan 6 3 3 1,1,2,2,2,4 
Virginska skolan 2 1 1 2,3 
Totalt 14 8 6  

RGH     
Kvinnersta skolan - - - - 
Risbergska skolan 7 5 2 1,2,2,3,3,3,4 
Tullängsskolan 1 1 - 3 
Virginska skolan 3 3 - 2,3,3 
Totalt 11 9 2  
 
Resultatet motsvarade således inte studiens inledande ambition. Däremot motsvarar resultatet 
desto bättre den proportionella fördelning av elever som finns på skolorna (se Tabell 5, s. 58). 
Resultatet kan av den anledningen ändå uppfattas som ett stratifierat urval. 
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Avgränsning 
Studien inriktar sig först och främst på att studera situationen i skolan. RGD/RGH innefattar 
även boende och fritidsverksamhet. På grund av resursbrist tas ej boende och fritidsverksam-
het med i fokuseringen. Påpekas bör dock att boende och fritid ideligen tas upp av både elever 
och personal som en bidragande faktor i skolsituationen, varför vi i rapporten tar detta i beak-
tande. Studiens syfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och 
hörselskadade elever vid Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskada-
de (RGH) har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv. Vi vill med 
andra ord ge ett elevperspektiv, i enlighet med FN:s barnkonvention (Hammarberg, 2006), 
varför fokus läggs till just att intervjua och lyssna till eleverna. Övriga perspektiv tas med för 
att samla in fakta och för att jämföra utsagor – dock med elevfokus i behåll. I anslutning till 
RGD/RGH finns även elever som läser vid Riksidrottsgymnasiet (RIG), elever med språk-
störning och elever som är dövblinda. Samtliga dessa grupper särskiljs inte i denna rapport, 
utan räknas ofta med i begreppet RGD/RGH. Tilläggas bör att dessa grupper ändå bör grans-
kas separat vid vidare forskning för att ge en rättvis bild. De har inte ingått i den här studiens 
individuella djupintervjuer och har inte heller i intervjuerna med personalen fokuserats. 

Vi har i studiens forskningsgenomgång huvudsakligen tagit med forskning och rapporter 
som publicerats efter 1995. Avgränsningen gör vi med anledning av den gymnasiereform som 
kom 1995. I studien finns ett könsperspektiv som funnits med när vi gjort vårt stratifierade 
urval av deltagare. Vi lyckades inte i djupintervjuerna få intervjua lika många pojkar som 
flickor utan det var något fler flickor som deltog i studien. Kön kan ibland finnas med i resul-
tatpresentationen, men kommer inte att få något huvudsakligt fokus så studien kan inte sägas 
vara en genusstudie.  
 

Organisation av genomförandet 
Studien är ett samverkansprojekt mellan flera organisationer och Örebro Universitet. I en 
styrgrupp där aktuella frågor kan diskuteras ingår representanter från DHB, SDR, HRF, SDU, 
UH4, Gymnasieförvaltningen RGD/RGH, samt Örebro universitet. Utöver träffar med dessa 
samverkansorganisationer, genomförs även presentationer vid konferenser och dylikt. En 
forskare från Örebro universitet har fungerat som handledare och processledare. En gång i 
månaden har en projektgrupp träffats, vilken bestått av två projektledare, två delprojektledare 
samt en handledare/processledare för information och diskussion. Arbetet har samtidigt kun-
nat genomföras av de två delprojektledarna och handledaren/processledaren självständigt och 
under eget ansvar. 
 

Arbetsmetoder 
Den här studien är en kvalitativ studie där vi, som tidigare nämnts, gjort individuella intervju-
er med elever, PI-intervjuer samt observationer. Vi har också intervjuat och haft samtal med 
skolpersonal som lärare och elevhälsopersonal, för att få bakgrundsfakta till studien. För att få 
bakgrundsfakta har även dokument granskats. PI-intervjuer är fokusgruppsintervjuer med 
kreativa moment som ett centralt inslag. PI-intervjuer som metod växte fram under studiens 
gång med utgångspunkt från metoden ”höringar” (se s. 48). Vi kommer att senare i texten ge 
ytterligare information om metoden. 

                                                 
4 Se organisationernas utförliga namn i Bilaga 4. 
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Studien har för att kunna uppfylla syftet genomförts som en kvalitativ undersökning, med 
studier i form av observationer och iakttagelser av och i skolmiljön (se Holme & Solvang, 
1997). Tidigare forskning har använts för att förankra studiens arbete i de olika beskrivnings-
kategorierna. Litteratur har hittats bland annat genom sökning i Örebro universitets biblio-
tekskatalog, googlesökning på Internet (ibland har breda begrepp som ”döv” använts och 
ibland har mycket specifika begrepp som ”SOU 2006:54” använts). Vi har också fått tag på 
relevant litteratur efter tips från samarbetsorganisationerna. 
 

Delprojektledarnas språkkunskaper 
Med den aktuella studien arbetar delprojektledare som har olika språklig kompetens. En av 
delprojektledarna är döv (Gabriella) och en är hörselskadad (Maria). Delprojektledarna har 
haft en handledare till sin hjälp (Elinor), som är hörande. Det finns alltså i projektgruppen full 
kompetens både i talad svenska och i teckenspråk. Båda delprojektledarna behärskar tecken-
språk till fullo. Likaså behärskar båda talad svenska, där Maria är den som mest använder sig 
av talet. Gabriella har gått i dövklass i specialskola, samt på RGD. Maria har gått i specialsko-
la i hörselklass, samt på RGD. Delprojektledarna som genomför fältarbetet kan alltså kom-
municera obehindrat med de ungdomar som fokuseras i studien. Förförståelsen för studiens 
studieområde är därmed god. Studiens handledare, Elinor, har ett utifrånperspektiv som är 
viktigt för studiens helhet. Utöver dessa perspektiv i studien har även projektledarna (Jan och 
Suzanne) delgivit sina synpunkter vid månatliga träffar efter att ha fått kontinuerlig informa-
tion från oss. Även samverkansorganisationerna5 har fått information och haft möjlighet att ge 
synpunkter vid två seminarietillfällen, där syftet har varit att utbyta information och utveckla 
studien. Under studiens gång har vi använt en blogg, där vi gett ut kontinuerlig information 
om vårt arbete till allmänheten. 
 

Individuella djupintervjuer med döva och hörselskadade 
ungdomar 
I en kvalitativ intervju ställs enkla och öppna frågor varpå varierade och innehållsrika svar 
kan ges. I en kvantitativ intervju har frågorna istället ett antal givna svar att välja på (Trost, 
2004). Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att kunna beskriva variationen i 
ungdomarnas erfarenheter. Studien har en explorativ, dvs. en utforskande, uppgift eftersom 
det i dagsläget finns mycket begränsad kunskap inom det aktuella området. Det har inte varit 
centralt att kunna beskriva kvantitet och att generalisera svaren även om vi tror att resultaten 
till stor del kan vara liknande för andra döva och hörselskadade ungdomar. Att resultaten är 
liknande för andra vet vi dock inte med säkerhet utan vi vet bara att denna studie beskriver 
situationen för de ungdomar vi har mött. Valet av intervjumetoder har alltså styrts av studiens 
syfte. De individuella intervjuerna har följt en intervjuguide som behandlar de sex beskriv-
ningskategorier som nämnts tidigare6. Intervjuerna följer också Trosts rekommendationer vad 
gäller förfarande (2004). Samtliga intervjuer genomfördes på det kommunikationssätt elever-
na själva velat använda dvs. tal, tal med tecken som stöd alternativt teckenspråk. Inled-
ningsvis fick intervjupersonen vid de individuella fokusintervjuerna rita en skollinjekarta (se 
Bilaga 2 och i avsnittet om ”Höringar” s. 48).  

Skollinjekartorna gav en bild av hur intervjupersonens bakgrund ser ut och hur grund-
skoletiden eller specialskoletiden upplevts. Eleverna har också knutet till de olika skolåren fått 

                                                 
5 SDR, SDU, HRF, UH, Gymnasieförvaltningen RGD/RGH och Örebro universitet. 
6 Se bilaga 1. 
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markera hur deras känsloläge varit genom att rita ett neutralt, glatt eller dystert ansikte. Av de 
25 intervjupersonerna har 19 gått i specialskola, varav 4 gick sina första skolår i grundskola. 
Tre av de 25 intervjupersonerna har gått i en kommunal hörselklass och 2 har gått i grund-
skolan hela tiden före gymnasiet. Vad som framgår rent översiktligt är att eleverna som går på 
RGH mått något sämre under deras högstadietid än vad eleverna som går på RGD gjort. Ele-
verna som går på RGD har en större spridning för den tid då de mått som sämst under speci-
alskoletiden. Dock baseras dessa fakta på 25 intervjupersoners skollinjekartor och bör därför 
beaktas med försiktighet. När det gäller gymnasietiden har enbart en av de 25 intervju-
personerna ritat en sur gubbe och med det markerat en negativ känsla vid ett av läsåren på 
RGD/RGH, övriga elever har ritat antingen glada eller neutrala gubbar vid alla läsår. 
 

PI-intervjuer 
På de fyra berörda gymnasieskolorna har vi träffat klasser där vi tillåtits genomföra PI-
intervjuer, en form av fokusgruppintervjuer. PI-intervju som arbetsmetod fanns inte med i 
planeringen vid studiens inledning utan växte fram efter hand och ersatte bl.a. Dagboks-
skrivande som var planerat, men mötte begränsat intresse från eleverna. PI-intervjuerna har 
växt fram inspirerade av metoden ”Höringar” (s. 48). Ambitionen vid PI-intervjuernas ska-
pande var att träffa så många elever som möjligt, dock med en bra spridning över skolorna 
enligt deras elevproportioner i populationen (se tabell 5, s. 58). Nedan följer en förteckning 
över antalet genomförda PI-intervjuer, samt en närmare metodbeskrivning av dessa: 
 
Tabell 3 Antal genomförda PI-intervjuer, antal medverkande elever och antal PI-lappar 
 
Skola Antal genomförda  

PI-intervjuer 
Antal medverkande  
elever 

Antal PI-lappar 

RGD     
Kvinnersta skolan 1 5 21 
Risbergska skolan 5 76 225 
Tullängsskolan 4 23 113 
Virginska skolan 4 17 73 
Totalt 14 121 432 

RGH     
Kvinnersta skolan 1 4 23 
Risbergska skolan 4 37 145 
Tullängsskolan 3 28 136 
Virginska skolan 2 11 29 
Totalt 10 80 333 
Kvinnersta skolan 
RGD och RGH 

1 8 26 

Totalt 25 209 (47,9%) 791 

 
Not. En PI-intervju på Kvinnersta skolan innehöll både elever från RGD och RGH. Elevrådssamtalen är inräkna-
de som PI-intervjuer. Procentenheten inom parentes visar värdet i förhållande till det totala antalet elever. 
 
Resultatet visar att det antal PI-intervjuer vi genomfört är tillfredsställande och uppfyller de 
ambitioner vi hade. Fördelningen mellan skolorna är även proportionerlig enligt populationen, 
såväl enligt fördelningen mellan RGD/RGH som mellan skolorna. 
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Metodbeskrivning av PI-intervjuer 
PI-intervjuerna genomfördes i grupper där deltagarantalet varierade mellan 4-45 st. Mestadels 
var två intervjuare närvarande. Varje PI-intervju tog ungefär en timme och frågornas fokus 
hölls till de sex beskrivningskategoriernas innehåll (s. 32). Ett genomgående inslag vid PI-
intervjuerna var uppdraget ”Plus & Minus” (läs om ”Höringar” nedan). Dessa Post-It lappar 
utgjorde underlag för hela PI-intervjuns diskussion. Det blev ofta livliga diskussioner. Ytterli-
gare ett uppdrag som användes i PI-intervjuers slutskede var ”Framtidssolen” (läs om ”Hö-
ringar” nedan). Elevernas diskussioner nedtecknades av en av intervjuarna medan den andre 
höll i diskussionen. Anteckningarna samt Post-It lapparna och solstrålarna (från ”Framtids-
sol”) från dessa PI-intervjuer renskrevs i ett ordbehandlingsprogram och kategoriserades där-
efter i de sex beskrivningskategorierna. Resultatet från PI-intervjuerna redovisas i Resultat-
avsnitten.  
 

Bakgrund och utveckling av metoden PI-intervju 
För att genomföra intervjuer individuellt och i grupp har tre inslag av kreativa moment an-
vänts. De tre inslag som använts vid PI-intervjuerna har utvecklats och hämtat inspiration från 
en norsk deltagandemodell. Den benämndes ”Höringar” och användes första gången i Sverige 
2005 av Rädda Barnen. Rädda Barnen redovisade resultat från höringar i den nationella hand-
lingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården. Rädda Barnen hade funnit att barnens 
egna röster om hur vården fungerat för dem saknades i utredningen trots att utredningen skul-
le präglas av andan i FN:s barnkonvention. Tillsammans med Forandringsfabrikken i Norge 
startade Rädda Barnen således ett projekt för att låta barn, som vid den aktuella tidpunkten var 
placerade i familjehem eller på behandlingshem, själva komma till tals. Höringar är en inter-
vjuteknik som tagits fram för att barn och ungdomar ska stimuleras att beskriva sina tankar 
och åsikter så fritt som möjligt utan tolkning eller påverkan av vuxna. Metoden innebar att 
man träffades vid två tillfällen under fyra timmar per dag och arbetade i små grupper om fem 
till åtta deltagare, samt två gruppledare. Vid dessa höringar fick ung-domarna på olika sätt 
formulera och presentera sina tankar och upplevelser kring hur det är att vara placerad, hur de 
blivit bemötta och vad de skulle vilja ändra på. Gruppledarnas roll vid höringarna var att på 
ett lyhört sätt presentera olika kreativa kommunikationsverktyg som deltagarna kunde använ-
da för att förmedla vad de tänkte och tyckte. Deltagarna gavs konkreta uppdrag utifrån vissa 
teman. Efter varje uppdrag samlades deltagarna och presenterade gruppvis sin produkt och 
vad de pratat om för varandra. Genom dessa diskussioner möjlig-gjordes feedback från de 
andra deltagarna. Utvecklarna av den här modellen menar att de flesta människor förmedlar 
mer när de kan berätta i grupp om vad de gjort. De menar att det av deltagarna kan upplevas 
vara mindre obehagligt än att prata direkt om sitt eget liv. Kommunikationsklimatet i höring-
arna ska vara sådant att så många som möjligt i arbetsprocessen blir trygga och känner sig 
uppskattade. Att tillåta humor, kaos och allvar under tiden är ledorden för höringarna. Grund-
tanken med metoden var att se de unga deltagarna som experterna – de unga definierade pro-
blemen, förmedlade erfarenheterna och kom själva med förslag på lösningar (Rädda Barnen, 
2005). Tyngdpunkten i modellen låg även på att budskapen från de unga som kommit fram 
under höringarna skulle presenteras för berörda beslutsfattare och makthavare i oredigerad 
form. Resultaten skulle således dokumenteras under tiden, gärna direkt i råtext. Med detta 
som bakgrund konstruerades därför uppdragen så att insamlingsprocessen skulle vara så krea-
tiv och visuell som möjligt för att möjliggöra grundtankens realiserande. Resultaten från dessa 
höringar presenterades i kommitténs betänkande (SOU 2005:81). 
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Metoden har sedan ytterligare utvecklats och använts av Yström (2007) i en studie om 
döva och hörselskadade gymnasieungdomars upplevelse av sin skolsituation i Örebro. Tradi-
tionella kvalitativa studier i Sverige är baserade på talad och skriven svenska vilket lett till att 
underlaget i studier av hörselskadade barn och ungas situation väldigt sällan innehållit deras 
egna röster och erfarenheter. Med detta i åtanke fanns det därför ett behov av en modell för 
visuell informationsinsamling som var användbar i intervjuer med döva och hörselskadade 
ungdomar dvs. de som inte har talad svenska som första språk. Med utgångspunkt från FN:s 
barnkonvention och den då nyligen initierade utredningen om behovet av en specialskola för 
elever i gymnasieålder, samt kommunernas möjlighet att anordna utbildning för elever med 
hörselnedsättning som funktionshinder (SOU 2007:87) var syftet med Yströms studie att be-
lysa de aktuella barnen och ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av sin skolsituation. 
Metodens kreativa och visuella inslag var positiva eftersom studiens målgrupp som bestod av 
döva och hörselskadade gymnasieungdomar som gick på RGD/RGH i begränsad omfattning 
enbart hade svenska som första språk. 

De tre kreativa inslagen ur höringar, som tillämpats i denna studie, är ”Skollinjekarta”, 
”Plus & minus”, samt ”Framtidssol”. Skollinjekartan användes i initieringsskedet av höringar-
na (Yström, 2007). Deltagarna fick rita två tidslinjer, en med årskurserna 1 - 10 i grund-
skolan/specialskolan och en med läsåren 1 - 4 på RGD/RGH. Deltagarna fyllde sedan i vilka 
skolformer de gått i samt ritade ett glatt, surt, ledset eller annat ansiktsuttryck vid varje skolår. 
Genom dessa ansiktsuttryck visualiserades deltagarens upplevelse och erfarenhet av sin skol-
tid. Utifrån den visualiserade beskrivningen av skoltiden fördes så en diskussion mellan delta-
garna och gruppledarna om det emotionella innehållet och de praktiska erfarenheterna från 
skolan. De övriga två kreativa inslagen beskrivs under nästa rubrik. 
 
Fokusgruppintervju med kreativa inslag - PI-intervju 
En fokusgruppintervju karaktäriseras av att en forskare intervjuar flera personer samtidigt. 
Ofta finns en observatör närvarande i rummet. De som intervjuas för själva ett samtal. Inter-
vjuaren styr genom att ange samtalets fokus (Trost, 2004). I PI-intervjuerna startades fokus-
gruppsintervjun med ett kreativt moment där samtliga gruppdeltagare på två postit-lappar i 
olika färg fick anteckna något positivt respektive negativt utifrån ett av intervjuaren angivet 
tema. Det här kallar vi i fortsättningen för ett Plus & Minus uppdrag.  

I den aktuella studiens Plus- & Minusuppdrag ställdes frågan ”Vad tycker du är positivt 
och negativt med RGD/RGH?”. Eleverna fick en gul och en rosa Post-It lapp var och 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 område 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 aktuella uppfattningar . Grupp-
ledarna läste upp vad som stod på lapparna på teckenspråk i RGD-klasser och på talad svens-
ka samt teckenspråk i RGH-klasser. Detta för att bästa möjliga förmedlingssätt skulle uppnås 
samt att elevernas varierade språkpreferenser skulle tillmötesgås. Diskussion kring dessa lap-
par fördes sedan i hela gruppen.  

Framtidssol, liknar Plus & Minus uppdraget men med skillnaden att eleverna fick två sol-
strålar var. På solstrålarna fick eleverna kort skriva vad de allra mest önskade sig i framtiden 
att andra döva och hörselskadade ungdomar skulle möta när de började läsa på gymnasiet. 
Eleverna fick fritt spelrum. Solstrålarna klistrades sedan upp till en gemensam sol, och pre-
senterades inför alla elever varvid man diskuterade solstrålarnas innehåll. Även i Yströms 
(2007) studie genomfördes uppdraget framtidssol. Resultaten från höringarna presenterades i 
Yströms rapport i enlighet med idén från Framtidsfabrikken som en metod där presentationen 
skulle vara så tolkningsfri som möjligt. Av resultaten från höringarna framgick det att de döva 



Metod 

52(193) 

och gravt hörselskadade ungdomarnas upplevelser och erfarenheter låg i linje med den littera-
tur som tidigare granskats i studien. Slutsatsen blev att höringar var en tillämpbar metod för 
att kartlägga funktionshindrades upplevelser och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv i en-
lighet med barnkonventionen (Yström, 2007). 

Utifrån dessa just nämnda uppdrag skapades PI-intervjun som en arbetsmetod att använda 
i den aktuella studien. Begreppet kommer från Post-It intervju, som syftar på de Post-It lappar 
som används vid intervjun. En närmare metodbeskrivning av PI-intervjuer återfinns på s. 55. 
PI-intervjuerna fick ersätta tidigare planerade dagböcker pga. elevernas bristande intresse för 
att skriva dagböcker och att de gärna deltog i PI-intervjuer. 
 

Intervjuer med personal, observationer och insamling av 
data 
Intervjuer i samtalsform med berörd personal inom RGD/RGH:s verksamhet genomfördes för 
att hämta information till faktadelen i denna rapport, och för att få inblick i RGD/RGH:s verk-
samhet. Det finns i studien ett bortfall av de elever som skolkar mest eller har svårt att på oli-
ka sätt befinna sig i skolan. För att få mer information om frånvaron och övriga sociala pro-
blem bland eleverna valde vi att intervjua personal i elevhälsoteamen på skolorna, med lärare 
och med de aktiva elevråden om dessa elever. Elevhälsoteamen består vanligtvis av kurator, 
studievägledare och skolsköterska. Dessa intervjuer genomfördes som ett ostrukturerat samtal 
under fria former men med de sex beskrivningskategorierna i åtanke. Flera av intervjuerna 
berörde både RGD och RGH, varför vi inte särskiljer dessa i tabellen nedan. 

Vid varje skolbesök har observationer gjorts, där vi bland annat gick runt i lokalerna och 
observerade verksamheten antingen vid en rundvisning eller på egen hand. Vi har även vid 
flera tillfällen suttit i skolornas caféer och fört fältanteckningar samt samtalat med förbipasse-
rande individer. Samtliga observationer sammanställdes. 

 
Tabell 4 Genomförda intervjuer med personalgrupper 
  
Skola Antal genomförda inter-

vjuer 
Antal personer 

EHT   
Kvinnersta skolan 1 3 
Risbergska skolan 1 3 
Tullängsskolan 1 3 
Virginska skolan 2 5 

Fältassistent 1 1 
Tolkar 1 4 

Totalt 7 19 
 
Not. Ingen särskiljning görs för RGD respektive RGH, då personerna mestadels arbetar med båda elevgrupperna. 
 
Insamling av övrigt empiriskt material har skett från vetenskaplig litteratur och från olika do-
kument eller i kontakt med personal som kunnat tillgodose oss med den efterfrågade informa-
tionen. Uppgifter till Tabell 1 och 6 är hämtade från diverse organisationer, myndigheter och 
nämnder. Denna information har tidigare inte sammanställts för RGD/RGH, däremot finns 
liknande tabeller från andra skolor presenterade på skolverkets hemsida. Tabellerna från 
RGD/RGH ska därför läsas med viss försiktighet.  
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Etiska reflektioner 
Forskning, som har människan i relation till samhället som studieobjekt kan innebära etiska 
problem (Holme & Solvang, 1997). I och med att forskningen då inte är värdeneutral, så är 
det av största vikt att forskaren redogör för de värderingar och den förförståelse som är ut-
gångspunkten. Genom att vi delprojektledare är unga, döv respektive hörselskadad, och utbil-
dad till socionom respektive gymnasielärare så är vår förförståelse för studiens behandlings-
områden mycket god. Vi har båda varit elever vid RGD/RGH och har gjort vår verksamhets-
förlagda utbildning vid RGD/RGH. Därmed har vi tidigare erfarenheter ur både ett elev- och 
ett personalperspektiv av RGD/RGH. Grundläggande utgångspunkt i studien är ett människo-
rättsperspektiv som också kan uttryckas som att det gäller att studera barns rättigheter.  

Våra etiska överväganden under studien arbete tar sin utgångspunkt från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I de forsknings-
etiska principerna ingår att ta hänsyn till fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informa-
tionskravet innebar i den aktuella studien att deltagarna fick information dels om studien och 
dels om syftet med elevernas medverkan. De fick också information om att de när som helst 
kunde bryta deltagandet som de tidigare samtyckt till. Konfidentialitetskravet innebar att upp-
gifter i allt material avidentifierades för att hålla den personliga informationen konfidentiell. 
Nyttjandekravet yrkar på att materialet enbart ska användas i forskningssammanhang, och på 
att det skall behandlas etiskt korrekt. Samtliga dessa fyra huvudkrav har vi försökt följa (Ve-
tenskapsråddet, 2002). 

Informationen om denna studie och dess arbetsmetoder har getts muntligt, skriftligt och 
digitalt under hela studietiden. Information har skickats ut i form av nyhetsbrevsutskick till 
samverkansorganisationerna, på deras hemsidor och i deras tidskrifter. Muntliga presentatio-
ner har också gjorts kontinuerligt till samverkansorganisationerna, ledning och personal vid 
de berörda gymnasieskolorna och till elevgruppen. Skriftlig och digital information har även 
getts kontinuerligt via studiens blogg, och via insändare i samverkansorganisationernas tid-
skrifter och hemsidor. På det sättet har även föräldrar och andra intresserade kunnat ta del av 
det aktuella. Även Specialpedagogiska myndigheten (SPM) och personal vid de specialskolor 
som finns i Sverige har fått information om studien via en utställningsmonter under en tvåda-
gars konferens i Örebro. Eleverna som medverkat vid såväl diskussioner som intervjuer har 
fått både muntlig och skriftlig information om studiens innehåll, syfte och metod. Viktigast av 
allt är att eleverna även fått kännedom om sin rätt att vara anonym och att de närhelst de vill 
har kunnat avbryta sitt deltagande. De elever som ställt upp för en intervju har även fått skriva 
under ett informerat samtycke där projektinformation och elevens rättigheter finns dokumen-
terade7. Dessa underskrivna informerade samtycken förvaras bakom låsta dörrar av projekt-
ledningen. 

Vid analys av källorna gjordes noggranna etiska reflektioner över hur resultatet ska fram-
ställas i rapporten, för att ingen deltagare ska kunna identifieras och drabbas på något negativt 
sätt. Studien är i grund och botten elevernas egen ”röst” och ska därför inte missgynna dem 
personligen på något sätt utan ge dem konfidentialitet dvs. att ingenting av materialet ska fö-
ras vidare till någon obehörig. Allt material kodades och de listor som kopplar kod till person 
förvaras på säkert så att ingen obehörig kan nå dem. Vi har även skrivit rapporten på ett så-
dant sätt att ingen deltagare ska kunna kännas igen. Alla intervjupersoner är över 15 år, och 
därför har inte målsmans samtycke krävts. Studien är etiskt granskad och det rådgivande ytt-
rande som den Regionala Etikprövningsnämnden (EPN) föreslagit har följts. 

                                                 
7 Se bilaga 3. 
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PROCEDUR 
Nedan beskrivs proceduren vid insamlingen av studiens empiriska material. Här kommer även 
förvaringen av det empiriska materialet att närmare beskrivas.  
 

Studier 
Genom att gå omkring i skolornas korridorer eller sitta och fika i skolornas caféer fick vi en 
inblick i respektive skolas sociala miljöer vilket förstärkte vår helhetsuppfattning av den aktu-
ella skolan. Flera av intervjupersonerna, samtalspersonerna samt samarbetande lärare knöt vi 
kontakt med just vid dessa tillfällen. Noteringar och fältanteckningar fördes fortlöpande. 
 

Dokumentering 
De individuella djupintervjuerna spelades in på video. Videoinspelningarna fungerade som 
stöd för senare dokumentering i text. Intervjuerna skedde på tal, tal med tecken som stöd al-
ternativt på teckenspråk allt utifrån vad den enskilda eleven önskade. Att föra anteckningar 
vid de individuella intervjuerna skulle vara praktiskt ogenomförbart eftersom de till stor del 
genomförts på teckenspråk eller på tal med tecken som stöd. De individuella djupintervjuerna 
ägde rum antingen på delprojektledarnas arbetsplats eller på elevernas skolor samt vid enstaka 
fall i elevens hem. Samtliga intervjuer översattes/transkriberades till skriven svenska och ar-
kiverades. Teckenspråk har inget skrivet språk så från de individuella intervjuer som förts på 
teckenspråk skedde alltså först en översättning till svenska innan översättningen skrevs ner. 

Vid PI-intervjuerna fördes anteckningar. Mestadels var båda delprojektledarna med vid 
varje PI-intervju. Den ena forskaren höll i diskussionen medan den andra antecknade. Vid 
övriga observationer på skolorna fördes fältanteckningar. Samtliga fältanteckningar arkivera-
de. 
 

Sammanställning 
Materialet från ovanstående dokumentationer sammanställdes av delprojektledarna och arki-
verades. Rapportens sammanställning följer Trosts (2004) rekommendationer som innebär att 
skriva minnesanteckningar respektive transkribera intervjuerna, göra - och strukturera dessa 
utifrån intervjuguidens teman, allt för att underlätta den senare analysen8. 

De individuella djupintervjuerna sammanfattades således kategorivis utefter de sex be-
skrivningskategorierna som är genomgående i denna studie. Varje intervjuperson fick en kod. 
När sammanställningar av de enskilda intervjuerna var gjorda, sammanställdes samtliga 
RGD-intervjuer kategorivis, och samma sammanställning genomfördes med samtliga RGH-
intervjuer. Den ena delprojektledaren gjorde sammanställningen från intervjuerna med RGD 
eleverna och den andra med RGH eleverna. Således fick vi ett material för en kategorivis re-
sultatredovisning. 

Sammanfattningen av PI-intervjuernas fältanteckningar genomgick en liknande process. 
Varje enskild intervjus post-it lappar skrevs ned, och de tillhörande kommentarerna som 
framkom i elevernas diskussion. Varje mening färgades i ett speciellt kodschema, med kopp-
ling till de olika beskrivningskategorierna med specifika färger. När samtliga PI-intervjuer var 
                                                 
8 Intervjuguiden syns i bilaga 1. 
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nedskrivna kunde meningarna sorteras in i dokument efter färg. RGD och RGH skildes åt. 
Således fick vi ett material för en kategorivis resultatredovisning även för PI-intervjuerna. 

Genomgående för hela studien är dessa sex beskrivningskategorier, som styrt dokumenta-
tionens disposition. Även texten i fältanteckningarna från samtal/intervjuer med personal och 
observationer kategoriserades, för att underlätta sammanställningen. Vid bearbetning och pre-
sentation av materialet framgår det inte vem som sagt vad. Hanteringen av eventuella person-
uppgifter och sekretessbelagd information följer anvisningarna i Personuppgiftslagen respek-
tive Sekretesslagen, under överinseende av studiens handledare. 

Vid sammanställningen bearbetades resultaten från PI-intervjuerna och djupintervjuerna 
var för sig, utefter de sex beskrivningskategorierna. Därefter sammanfattades resultaten efter 
fyra gemensamma fasta rubriker; Om umgänge över gränserna, Om utbildningen, Om det 
första läsåret samt Om samspelet mellan lärare och elev. Analys sker utifrån de resultat som 
redovisas och den tolkningsram som presenterats. Slutligen förs en diskussion kring konse-
kvenser av studiens resultat. 
 

Förvaring 
Samtliga intervjuer har avidentifierats, och fått en kod. Koderna har sammanställts på ett kod-
schema som endast vi som ingår i studiens forskargrupp har tillgång till, och som förvaras 
inlåst. Koderna innebär att deltagarnas identitet inte avslöjats under arbetet med materialet 
utan enbart deras ålder, kön, skola och klass. Koderna har använts vid utskrift, analys och 
sammanställning av intervjuer respektive PI-intervjuer. Även det kodade och färdigbearbetade 
materialet finns i säkert förvar. 
 

Trovärdighet 
Validitet är ett mått för att bedöma om studien mäter det som den är avsedd att mäta. För att 
öka validiteten är det bra att ha en närhet till det som studeras. Reliabilitet är ett mått som ger 
faktiska variationer och som gör sättet att mäta trovärdigt. För att öka reliabiliteten är det bra 
att ge en utförlig presentation av hur mätningen gått till – så att mätningen kan redupliceras av 
en annan person och ge samma resultat. Dock härstammar idéerna om reliabilitet och validitet 
från kvantitativ metodologi, varför dessa begrepp också är mer svårplacerade i den kvalitativa 
metodologin (Trost, 2004; Holme & Solvang, 1997). 
 

Validitet 
Hälften av intervjuerna genomfördes på svenskt teckenspråk och andra hälften på svenskt tal 
med tecken som stöd, eftersom deltagarna har skiftande kommunikationspreferenser inom 
RGD respektive RGH. Intervjuerna översattes av delprojektledarna från det språk som använ-
des vid intervjun till skriven svenska. Vid översättningsarbetet har delprojektledarna rådfrågat 
varandra, för att ge en så korrekt översättning som möjligt. En potentiell risk skulle kunna 
vara att översättningen omedvetet skett i en alltför positiv riktning, då många uttryck på 
svenskt teckenspråk inte har någon rak motsvarighet i svenskan. En åtgärd för att förhindra 
felöversättningar kan vara att lämna översättningsarbetet till en helt utomstående professionell 
översättare. Dock försvinner istället kunskapen om ämnet i fråga och översättningen behöver 
för den skull inte få ett större validitetsvärde. Därför avstod vi från detta. 

Både vid intervjuer och vid inläsning av litteratur har delprojektledarna agerat i egenskap 
av döv respektive hörselskadad. Det medför att en helt objektiv inställning inte varit möjlig 
vid tolkning av intervjuer och text. Däremot finns andra förutsättningar än vad en icke döv 
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eller icke hörselskadad person skulle ha haft när det gäller den inomkulturella kompetensen. 
Denna intersubjektiva inställning anses enbart ha gynnat studiens arbete, eftersom delprojekt-
ledarna är införstådda i ämnesområdena och bättre kan sätta sig in i intervjuernas och texter-
nas budskap än en intervjuare utan denna kulturella kompetens skulle ha kunnat göra. Samtli-
ga intervjuer har också kunnat genomföras på det språk som eleven valt själv utan att vara 
kommunikativt begränsade. Sammantaget ses deltagarnas dövhet och hörselskada som en 
faktor som främjar en samstämmig validitet hos dem, eleverna och läsarna, vad gäller tolk-
ning och förståelse för intervjuerna och texterna, i förhållande till studiens syfte (se Patton, 
2002). Handledaren har i större utsträckning än delprojektledarna kunnat ha ett externt per-
spektiv även om också hon känner till de kulturella dimensionerna.  
 

Reliabilitet 
För att hålla en god reliabilitetsnivå är urvalet av intervjupersoner baserat på en proportionell 
fördelning av elevdeltagare från varje berörd skola, varje läsår och båda könen. Ett stratifierat 
urval har använts i största möjliga mån. Resultatet är för den skull inte helt generaliserbart på 
grund av studiens kvalitativa inriktning (se Holme & Solvang, 1997).  
 

KULTURELL KOMPETENS 
Att i denna studie ha en objektiv syn på ett ämne som delprojektledarna själva har stor erfa-
renhet av är svårt. Studiens handledare har dock inte samma inomkulturella erfarenhet utan 
istället mer ett utifrånperspektiv eftersom hon själv är hörande och inte gått eller arbetat på 
någon av skolorna. På en av skolorna har hon haft både ett hörande och ett hörselskadat barn 
som tidigare gått på en av skolorna. En svaghet i studien skulle kunna vara att delprojektle-
darnas dövhet och hörselskada ger ett alltför starkt inifrånperspektiv. Å andra sidan är en styr-
ka i studien att delprojektledarnas och handledarens sammantagna språkliga och kulturella 
kompetens har underlättat studiens genomförande och överhuvudtaget gjort det möjligt. Styr-
kan överväger i detta fall svagheten.  
 

Individuella djupintervjuer och PI-intervjuer 
Intervjudeltagandet har varit helt frivilligt och frågan om intervju har ställts ute på fältet vid 
olika sammanhang, direkt till eleverna. Att ambitionen med det stratifierade urvalet inte fullt 
ut kunnat uppfyllas har berott på att elever avböjt att medverka. Först efter att studien plane-
rats upptäckte vi att det var stora skillnader mellan skolornas elevantal vilket också kom att 
påverkar proportionerna i studiens empiri mellan de olika skolorna. Urvalet avviker också 
något från det planerade när det gäller kön. Andelen flickor som medverkat är större än ande-
len pojkar. Förhållandet mellan antal intervjuade elever per skola och det totala antalet elever 
per skola är procentuellt inte helt korrekt. Det är inte heller relationen mellan antal intervjuade 
flickor respektive pojkar och det totala antalet flickor respektive pojkar. Dock förhåller sig 
antalet intervjuade elever på RGD och RGH mera överensstämmande, då det går fler elever 
på RGD. Vi lyckades inte uppnå antalet 16 intervjuer med döva respektive 16 med hörsel-
skadade. Det blev i stället 14 respektive 11. 
 

PI-intervjuer 
Under studiens inledningsfas växte en ny arbetsmetod fram, som skulle visa sig ge en avse-
värd mängd material till studien. Den nya arbetsmetoden valde vi att kalla PI-intervjuer, ut-
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ifrån de Post-It lappar som använts. Metoden skapades efter att vi inspirerats av ”Höringar” 
(se s. 48). PI-intervjuerna öppnade för kommunikation och diskussion mellan eleverna och 
mellan oss delprojektledare och eleverna. Vi noterade att interaktionen mellan deltagarna un-
der PI-intervjuerna skilde sig mellan de yngre och de äldre elevgrupperna. De yngre eleverna 
hade ofta en klar ledare i gruppen och skrev ofta samma saker som andra på sina lappar eller 
så kunde de skriva oseriösa kommentarer, medan de äldre eleverna inte hade någon klar leda-
re på samma sätt som de yngre eleverna tycktes ha. De äldre eleverna kunde mer självständigt 
skiva sina kommentarer och diskutera med respekt för varandras åsikter. Värt att notera är 
också att en övervägande del av eleverna började sitt skrivande på den positiva Post-It lappen 
och tog den negativa Post-It lappen sist. Eleverna fick således genom PI-intervjuerna chans att 
ge både individuella och delvis anonyma kommentarer på lapparna, och därefter komma fram 
till gemensamma åsikter i den efterföljande diskussionen. Samtalsämnet i diskussionen inspi-
rerades från Post-It lapparna samtidigt som vi delprojektledare påverkade att de samtalsämnen 
som togs upp också kunde kopplas till studiens beskrivningskategorier. Metoden PI-intervjuer 
tycktes fungera stimulerande och inspirerande för eleverna och blev ett utmärkt komplement 
till intervjuerna där också ett mycket stort antal elever deltog. 

Då studien inte varit ett obligatoriskt inslag i skolornas undervisning, utan istället till stor 
del berodde på lärarnas intresse för samarbete har detta påverkat urvalet av grupper för PI-in-
tervjuer. Däremot anser vi inte att detta frivilliga samarbete från lärarnas sida medfört någon 
nämnvärd snedfördelning i elevgruppernas sammansättning och spridning över program och 
åldrar. PI-intervjuerna fick ersätta de tidigare planerade dagböckerna eftersom elevernas in-
tresse för att skriva dagbok var begränsat. I PI-intervjuerna träffade vi ca 54 % av alla RGD 
elever och ca 41 % av alla RGH elever.  

Både individuella djupintervjuer och PI-intervjuer genomfördes på elevernas villkor, både 
vad gällde tid och språk samt ofta också när det gällde plats. Huruvida våra egna intressen och 
kontakter samt att vi är kvinnor kan ha påverkat fördelningen av intervjupersoner kan diskute-
ras men görs inte eftersom vi inte kan uttala oss om detta med någon säkerhet. Det finns alltså 
en del svagheter eller oklarheter i studiens uppläggning, men samtidigt bedömer vi det som att 
den åldersrelaterade och inomkulturella kompetensen är det som gjort studien möjlig i den här 
formen. Det kan också vara så att det krävs en inomkulturell och språklig kompetens för att 
det skall vara möjligt att föra en liknande studie och att det är förklaringen till att det finns en 
sådan brist på kunskap inom fältet. 
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BAKGRUNDSDATA OM RGD/RGH  
Innan vi nu går vidare med presentation av skolorna och studiens resultatdel, vill vi påminna 
om studiens huvudfrågeställningar; Hur upplevs delaktigheten i utbildningssituationen i sko-
lan av eleverna? Hur fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och lärare? 
 

Skolorna och dess program 
I gymnasieförordningen (SFS 1992:394) föreskrivs att Örebro kommun anordnar utbildning 
för döva och hörselskadade elever från hela landet. Utöver dessa elever vänder sig utbild-
ningen även till elever som har en språkstörning och till elever som är dövblinda. Gymnasie-
skolans läroplan, programmål, kursplaner och timplaner ska användas, men nödvändiga avvi-
kelser finns och har beslutats av Statens skolverk. Exempel på en sådan nödvändig avvikelse 
är att de elever som behöver får förlänga sin utbildning med ett år samt att ämnet teckenspråk 
är ett kärnämne på RGD och ett möjligt tillvalsämne på RGH (SOU 2006:54). Utgångspunk-
ten är att elever vid RGH läser 3 år, och elever vid RGD läser 4 år. Dock har individuella an-
passningar gjorts, där elever vid RGH läser 4 år och elever vid RGD läser 3 år (Rindler, 
2007). I den mån det är möjligt ska utbildningen vid RGD/RGH integreras med övrig gymna-
sial utbildning vid de fyra aktuella skolorna i Örebro kommun, där det även går hörande ele-
ver (SOU 2007:87). Vid starten av nuvarande läsår (2007/2008) fanns 436 elever registrerade, 
varav 230 elever på RGD och 206 elever på RGH. Av dessa 436 elever är � 55 % IV-elever 
(Gymnasieförvaltningen, 2007a).  
 
Tabell 5 Antal registrerade elever under läsåret 2007/2008 vid RGD/RGH 
 
Skola Antal elever RGD RGH Örebro kom-

mun 
Annan kom-
mun 

Kvinnersta skolan 15 8 7 6 9 
Risbergska skolan 120 73 47 21 97 
Tullängsskolan 168 86 82 22 146 
Virginska skolan 133 63 70 26 107 
Totalt 436 230 206 75 359 
Varav IV-elever 242 138 104   
 
Not. Uppgifterna inhämtades från RGD/RGH vid 2007 års slut. 
 
Information om de fyra aktuella skolorna där RGD/RGH:s utbildningsverksamhet bedrivs har 
hämtats från katalogen ”Programväljaren” (Tremedia, 2007) och från skolans personal (Hed-
berg, 2007). Den fokuserar på programutbudet inom RGD/RGH. Utöver dessa program finns 
även Riksidrottsgymnasiet för döva och hörselskadade (RIG), där Svenska Dövidrotts-
förbundet samarbetar med Gymnasieförvaltningen.  

Inför läsåret 2008/2009 erbjuder RGD/RGH 17 olika nationella program för eleverna. 
Inom samtliga program erbjuds ett programinriktat individuellt program (PRIV). 13 av dessa 
program har yrkesämnen och minst 15 veckor arbetsförlagd utbildning (APU), medan de öv-
riga fyra programmen (naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, teknik- och estetiska pro-
grammet) har i viss mån möjlighet till APU. 
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Risbergska skolan 
Risbergska skolan erbjuder Barn och Fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Natur-
vetenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Sko-
lan sätter kultur och hälsa i främsta rummet. 
 

Tullängsskolan 
Tullängsskolan har flera kvalificerade utbildningar. I programutbudet ses Elprogrammet, 
Energiprogrammet, Bygg och hantverksprogrammet, Teknikprogrammet och Logistik- och 
handelsprogrammet (Placerat på WUC). 
 

Virginska skolan 
Virginska skolans program är i de flesta fall yrkesinriktade. De program som finns är Hant-
verksprogrammet, Hotell och restaurangprogrammet, Individuella programmet, Livsmedels-
programmet, Medieprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med medieprofil. 
 

Kvinnersta skolan 
Kvinnersta skolan är ett naturbruksgymnasium där Naturbruksprogrammet med inriktning 
mot djurvård, hästhållning, jordbruk, skogsbruk och trädgård går att välja. Till samtliga in-
riktningar finns en naturvetenskaplig profil. 
 

Skolpersonal 
RGD/RGH har ungefär 200 anställda. Förutom pedagoger finns elevhälsoteam (EHT), perso-
nal från Teknik & Hjälpmedel, boende- och fritidspersonal. Dessutom finns det tecken-
språkstolkar med anställning på tolkcentralen i Örebro 
 
 

Elevhälsoteam 
År 2001 lade regeringen fram en proposition om hälsa, lärande och trygghet (Regeringens 
proposition, 2001). Denna proposition ligger till grund för de riktlinjer som programnämnden, 
Barn och Utbildning, har beslutat ska gälla för alla skolformer i Örebro kommun (Hedberg, 
2007). Ett elevhälsoteam ska finnas vid skolorna. I teamet ingår olika kategorier av personal. 
Det har omvårdnadskompetens, medicinsk kompetens, psykologisk kompetens och social 
kompetens. Utöver dessa kompetenser bör också specialpedagogisk kompetens finnas repre-
senterad, liksom en studie- och yrkesvägledare (Regeringens proposition, 2001/02:14). Vid 
RGD/RGH har varje skola ett elevhälsoteam där studie- och yrkesvägledare (SYV), kurator 
och skolsköterska ingår (Hedberg, 2007). SYV arbetar med en arbetslivsinriktad satsning till-
sammans med eleverna, och fungerar således som en kanal till högskola, universitet och ar-
betsmarknad. Eleven kan även diskutera sin studieplan, sina betyg och sin arbetsplatsförlagda 
utbildning hos SYV. Hos kuratorn kan eleven samtala om sin studiesociala miljö. Medan 
SYV fungerar som kanal till vidare studier och arbete är kuratorn en kanal till socialt stöd som 
kan gälla bidrag och/eller samtalsstöd. Elevens fysiska hälsa stöds av skolsköterskan, som har 
sin kanal till sjukvården. För elever med tilläggshandikapp som kognitiva funktionshinder 
(t.ex. DAMP, ADHD, Aspergers Syndrom), dövblinda elever, elever med rörelsehinder och 
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elever med språkstörning finns specialpedagoger att tillgå. Specialpedagogen anpassar, i sam-
råd med skolledning och övrig skolpersonal, lokaler, kursutbud och kursinnehåll efter elevens 
behov. RGD/RGH har idag fem specialpedagoger, som i varierande utsträckning samarbetar 
med skolans elevhälsoteam . I dagsläget finns det 20 dövblinda elever fördelat på de fyra sko-
lorna (Lindmark, 2007). Eftersom fysisk, psykisk och social hälsa påverkar varandra arbetar 
elevhälsoteamet som just ett team med samordnande insatser och flera kanaler utåt. 
 

Teknik och hjälpmedel 
Inom avdelningen Teknik & Hjälpmedel på RGD/RGH arbetar audionomer, ingenjörer och 
tekniker. Dessa finns dagligen stationerade på Risbergska skolan, Virginska skolan och Tull-
ängsskolan. Teknik & Hjälpmedel ansvarar för installationer, service och underhåll av tele-
slingor, hörselmätningar, avgjutningar till öroninsatser, justeringar och reparationer av hör-
apparater samt utlåning av hörapparater under reparationstiden. Tekniken i skolorna förutsät-
ter att brukarna har en hörapparat med telespole. Ny teknik utvärderas alltid hos Teknik & 
Hjälpmedel tillsammans med elever och lärare. Teknik & Hjälpmedel samarbetar med Audio-
logiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro bland annat för att kunna erbjuda eleverna 
snabb hjälp respektive en årlig öronundersökning (Sandmon, 2007).  
 

Teckenspråkstolkar 
Tolkcentralen i Örebro som har cirka 100 anställda erbjuder tolkservice till döva, hörsel-
skadade, dövblinda och vuxendöva invånare i Örebro län, vilket innefattar teckenspråks-
tolkning, dövblindtolkning samt vuxendövtolkning. Tolkcentralens verksamhet inom Örebro 
läns landsting (ÖLL) omfattar fyra enheter och dessa är vardagstolkenheten, gymnasie-
enheten, universitetsenheten samt förmedlingstjänst för bildtelefoni. För tolkservicen i 
RGD/RGH:s skolor svarar gymnasieenheten, vars uppdrag är att i studierelaterade samman-
hang ge tolkservice till döva, hörselskadade och dövblinda elever inom RGD/RGH. För när-
varande pågår en omorganisering av hela ÖLL:s tolkverksamhet.  

Som gymnasietolk arbetar man oftast på egen hand när det gäller kortare lektioner där det 
inte krävs mycket tolkningsarbete. Vid längre lektioner eller större samlingar arbetar gymna-
sietolkarna parvis för att främja och kvalitetssäkra kommunikationsklimatet mellan elever och 
lärare. Om det är en eller två tolkar vid en lektion avgörs således av vad som ska göras under 
lektionen, hur lång lektionen är samt hur många elever det är. Målet är att ha ”fasta tolkar”, 
dvs. att samma tolk följer ett visst ämne över hela läsåret. ”Rätt tolk på rätt plats” är parollen 
(Johansson, 2007). Gymnasietolkarna följer samma etiska principer som övriga tolkar. En 
etikgrupp finns tillgänglig, där man tar upp fallbeskrivningar och diskuterar lösningar på des-
sa fall. Gymnasietolkarna har dock ingen handledare, utan får föra dessa diskussioner själva 
och komma fram till lösningarna på egen hand (Johansson, 2007). 
 

Mentor 
Varje elev inom RGD/RGH har en mentor. En mentor har till uppgift att agera som samord-
nande länk mellan eleven och elevens utbildning och boende. Mentorn har således kontakt 
med elevens lärare och boendepersonal samt med elevens vårdnadshavare, samt vid behov 
boendepersonal. Utöver detta samarbetar mentorn med skolans elevhälsoteam. Vid frånvaro 
hos eleven är det mentorns uppgift att tala med eleven och därefter rapportera till vårdnads-
havare, till elevhälsoteam. Upphör inte frånvaron ges en skriftlig varning om indragning av 
studiemedel. Dessutom tar mentorn tillsammans med elevhälsoteamet kontakt med eleven, 
dess vårdnadshavare och rektor för att ha ett möte angående elevens studiesituation. I fråga 
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om uppgifter rörande elevens boende är det den omvända ordningen som gäller; boendeper-
sonal och vårdnadshavare tar vid behov kontakt med mentor och elevhälsoteam. Ovanstående 
rutiner gäller för elev som ännu inte fyllt 18 år. För myndig elev tar skolan kontakt med vård-
nadshavare endast i de fall då eleven gett sitt samtycke till detta (Korsback, 2007). 
 

Boende och fritid för gymnasieelever på RGD/RGH 
De elever inom RGD/RGH som inte är skrivna i Örebro kommun har rätt till ett boende som 
anvisas och organiseras av Örebro kommun (SOU 2006:54). Dessa elever erbjuds då två olika 
boendeformer i Örebro kommuns regi (utöver privathyrd lägenhet): veckohemsfamilj och 
elevkollektiv (Gymnasieförvaltningen, 2005a). Att bo i veckohemsfamilj innebär att eleven är 
inneboende i en familj och fungerar som en familjemedlem vad gäller mat och fritids-
aktiviteter. Elevkollektiv innebär ett mer självständigt boende jämfört med veckohemsfamilj. 
Eleven har egen lägenhet och sköter de flesta hushållssysslorna på egen hand, har  egen dusch 
och toalett och delar övriga gemensamma utrymmen som TV-rum, matsal och kök med andra 
elever. Efterhand kan eleven själv sköta en eller flera av dagens måltider. Personal finns till-
gänglig kvälls- och nattetid. Eleven får också en kontaktperson (Fürth, 2007). Många av ele-
verna på RGD/RGH lämnar alltså sina familjer i och med gymnasiestarten, för att under ter-
minerna huvudsakligen bo i olika typer av elevboenden i en annan stad än där deras familj 
bor. Erfarenheter av att på det här sättet lämna familjen och komma till en miljö där många 
andra ungdomar med samma typ av funktionsnedsättning finns innebär en stor förändring för 
eleverna. Många av eleverna på RGD/RGH har redan tidigare haft en speciell uppväxtsitua-
tion i relation till föräldrarna eftersom eleverna inte från början haft ett gemensamt språk med 
dem vilket kan ha påverkat anknytningen (SOU 2006:54). Eleverna flyttar hemifrån vid yngre 
ålder än vad hörande ungdomar vanligen gör. Idag finns ca 70 veckohem och 7 elevkollektiv 
med totalt ca 200 lägenheter (Fürth, 2007). 

RGD/RGH har en egen fritidsgård, Café 019, som ligger centralt och är en mötesplats för 
eleverna. På Café 019 arbetar teckenspråkskunnig personal. Verksamheten erbjuder bland 
annat tjej- och killgrupper, idrottsaktiviteter, filmkvällar och datakvällar. RGD/RGH har även 
tillgång till en teckenspråkig fältassistent, som är anställd av Örebro kommun (Fürth, 2007).  
 

Gymnasiereform 
Mellan åren 1992-1995 ägde i Sverige en gymnasiereform rum. Reformen innebar att gymna-
siet fick en ny läroplan och kursplan samt nytt betygssystem. Sifferbetygen byttes ut till bok-
stavsbetyg med strävans- och uppnåendemål. Gymnasiets linjer bytte till att vara program som 
alla, oavsett tidigare bestämmelser, är 3 år (4 för RGD/RGH). Inför läsåret 1998/1999 inför-
des också det ovan nämnda kravet på att eleverna ska ha minst G i svenska, engelska och mat-
te för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram (SOU 1997:107). 

Den 31 mars 2008 lade Utbildningsdepartementet fram en utredning där en reformerad 
gymnasieskola presenterades. Gymnasieskolan kommer att ta ny form vid läsåret 2009/2010. 
Tre huvudinriktningar kommer då att råda i gymnasieskolan, där studieförberedande program 
som ger grundläggande behörighet till högskolan är en huvudinriktning, yrkesförberedande 
program en annan och lärlingsutbildning en tredje (Se En reformerad gymnasieskola, Dir 
2007:8). Vid SPM-dagarna (Örebro, 2007-10-30), berättade Bertil Östberg, statssekreterare 
vid Utbildningsdepartementet, att det till gymnasiereformen också väntas nya betygssystem, 
en ny skollag, en ny läroplan och nya kursplaner. Även en ny lärarutbildning är i antågande. 

 

 



 

64(193) 

Ekonomi för gymnasieelever på RGD/RGH,  
läsåret 2007/2008 
För elever som inte är inskrivna i Örebro kommun finansieras resor, kost och boende dels 
genom ett inackorderingsbidrag från elevens hemkommun och dels genom ett Rg-bidrag från 
CSN. Dessa bidrags bestämmelser regleras i skollagen (SFS 1985:1 100) och i förordningen 
om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan (SFS 1995:667). Vissa elever 
har enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) rätt att få ersättning i form av aktivi-
tetsersättning från FK. Rg-bidraget utgår för den del av kostnaderna för resor, kost och boen-
de som överstiger aktivitetsersättningen (SOU 2007:87). Utöver dessa bidrag och ersätt-
ningar har eleverna ytterligare ett antal möjligheter till finansiering. Dessa möjligheter be-
skrivs nedan under rubrikerna CSN, Hemkommunen respektive FK. All nedanstående infor-
mation är hämtad på CSN och FK:s hemsidor; www.csn.se och www.fk.se. Dessa regler gäll-
de över årsskiftet 2007-2008. Inför höstterminen 2008 kommer hela systemet att ses över för 
just elever vid RGD/RGH. 
 
Tabell 6 Sammanställning över ekonomi för gymnasieelever vid RGD/RGH. 
 
Myndighet Typ av ersättning Utbetalas när Belopp per månad Information 
CSN RG-bidrag 9 mån per år, för stu-

derande vid 
RGD/RGH 

Behovsbeprövat www.csn.se 

     
HEMKOMMUN Inackorderingstillägg 9 mån per år   < 20 år 1 190 – 2 350 kr www.csn.se 
FK Vårdbidrag 12 mån per år < 19 år 8 396 kr (100 %) www.fk.se 
CSN Studiebidrag 9 mån per år   < 19 år 1 050 kr www.csn.se 
     
CSN Studiemedel 9 mån per år   > 19 år 2 528 kr www.csn.se 
FK Aktivitetsersättning 12 mån per år > 19 år 7 053 kr www.fk.se 
FK Handikappersättning 12 mån per år > 19 år 1 209 kr (36%) www.fk.se 
FK Bostadstillägg 12 mån per år > 19 år 91 % av bostadskostnad 

(Inkomstbeprövat) 
www.fk.se 

 

CSN 
RG-bidrag 
Kriterierna för att få RG-bidrag (Riksgymnasiebidrag) är att den studerande ska vara antagen 
på RGD/RGH, bo tillfälligt i Örebro och ha minst två timmars restid per dag (t.o.r.) mellan 
ordinarie bostadsort och studieort. Beloppet är behovsprövat och betalas ut för den del av 
kostnaden som inte täcks av andra ersättningar. Andra ersättningar som avgör RG-bidragets 
storlek är inackorderingstillägg, aktivitetsersättning och bostadstillägg. RG-bidraget täcker 
kostnader för boende, mat, resor mellan hemort och studieort samt dagliga resor om fysiska 
eller psykiska funktionshinder finns. Utbetalningen sker i nio månader per år. Antingen beta-
las RG-bidraget ut direkt till Örebro kommun, till vårdnadshavaren eller till eleven om denna 
är myndig. Hur utbetalningen sker beror på vilken boendeform eleven har. Ansökan görs till 
CSN. 
 
Studiebidrag 
Studiebidraget betalas ut till alla gymnasieelever i Sverige som är 16-20 år. Beloppet är på 
1 050 kr och betalas ut i 9 månader per år, till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 



 

65(193) 

Innan eleven är 18 år betalas beloppet ut till vårdnadshavaren. Studiebidraget betalas automa-
tiskt ut när en person registrerats som gymnasieelev. 
 
Studiemedel 
Studiemedlet betalas ut till gymnasieelev från höstterminen det år eleven fyller 20 år. Belop-
pet är 632 kr per vecka, dvs. 2 528 kr i månaden. Utbetalningen sker i 9 månader per år. An-
sökan görs till CSN. 
 

Hemkommunen 
Inackorderingstillägg 
Inackorderingstillägget betalas ut till elever som studerar i gymnasiet och är under 20 år. Kra-
ven för att vara berättigad till inackorderingstillägg bestäms av kommunen, och kan därför 
skilja sig något mellan kommunerna. Ett krav är att resvägen mellan skolan och hemorten ska 
vara mer än ett visst antal km, vanligtvis 50 -100 km. Ett annat krav kan vara att det ska vara 
mer än 2 timmars resväg per dag, tur och retur. Beloppet kan kommunvis skilja mellan 1 190 
– 2 350 kr per månad, beroende på avstånd. Inackorderingstillägget betalas ut i 9 månader per 
år. Ansökan görs antingen via CSN, eller direkt till hemkommunen. 
 

Försäkringskassan 
Vårdbidrag 
Vårdbidraget betalas ut till och med juni det år eleven fyller 19 år. Vårdbidraget kan fås redan 
när barnet är litet, och betalas ut till vårdnadshavaren. Vårdbidraget betalas ut i 25, 50, 75 
eller 100 % beroende på grad av hörselnedsättning, och övriga bidrag. Bedömningen av grad 
av hörselnedsättning görs av försäkringskassan i samråd med läkare. Helt vårdbidrag är 8 396 
kr per månad medan en fjärdedels vårdbidrag är 2 135 kr. Utbetalningen sker i 12 månader 
per år. Ansökan görs till FK. 
 
Aktivitetsersättning 
Aktivitetsersättningen betalas ut från och med juli det år eleven fyllt 19 år, till och med juni 
det år eleven tar studenten (dock högst till och med det år då eleven är 29 år). Anledningen till 
att aktivitetsersättningen betalas ut är för att elever vid RGD/RGH har ett funktionshinder som 
innebär att skoltiden måste förlängas. Aktivitetsersättningens belopp är 7 053 kr per månad 
och betalas ut i 12 månader per år. Ansökan görs till FK. 
 
Handikappersättning 
Handikappersättningen betalas ut från och med juli det år eleven fyllt 19 år, ersättningen är 
sedan livslång. Handikappersättningen betalas ut i 36, 53 eller 69 % av prisbasbeloppet, som 
år 2007 ligger på 40 300 kr. Döva personer får ofta 36 %, vilket motsvarar 1 209 kr per må-
nad. Beloppet betalas ut i 12 månader per år. Ansökan görs till FK. 
 
Bostadstillägg 
Bostadstillägget betalas, bland annat, ut till personer som har aktivitetsersättning. Bostads-
tillägget är inkomstbeprövat, och betalas ut till max 91 % av bostadskostnaden för den del 
som inte överstiger 5 000 kr. Alltså kan bostadstillägget vara högst 4 550 kr per månad. An-
sökan görs till FK.  
 



 

66(193) 

Sammanfattande kommentar 
En elev som studerar vid RGD och som bor i kollektiv, samt är under 19 år kan ha en inkomst 
uppemot 5 000 kr i månaden. En RGD elev som bor i egen lägenhet och som har fyllt 19 år 
kan däremot ha en inkomst uppemot 16 000 kr i månaden. Beloppen hänger på lägenhetens 
hyra, elevens hörselnedsättning och elevens hemkommun samt också på elevens eventuella 
förmögenhet. En elev som studerar vid RGH har en inkomst mellan 3 000 och 4 000 kr i må-
naden. Bidragens storlek skiljer alltså mellan om eleven bedömts som döv eller hörselskadad. 

De ekonomiska villkoren har tidigare varit mer generösa och har begränsats. De uppfattas 
fortfarande som alltför generösa och en översyn av villkoren för handikappersättning, aktivi-
tetsersättning och vårdbidrag pågår 2008.  
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PI-INTERVJUER MED DÖVA ELEVER /  
RGD 
Samtliga resultat som presenteras i det här kapitlet är en redovisning av döva elevers utsagor. 
Citaten kommer från de Post-It lappar som eleverna skrivit i momentet Plus & minus. De 
kommer i den nedanstående texten framför citatet vara markerade med antingen Plus eller 
Minus. Övriga icke-markerade citat är elevernas muntliga kommentarer som antecknades av 
oss forskare vid de diskussioner i gruppen som lapparna gav upphov till.  Forskarnas analys 
och diskussion kommer senare i kapitlen om resultatanalys och diskussion.  
 

Utbildning 
Risbergska skolan 
Risbergska är en bra skola, enligt eleverna på Risbergska skolan. Bra lärare och möjligheter 
att aktivt påverka undervisningen bidrar till denna uppfattning. Lektionerna är varierade och 
intressanta, och ibland genomförs lektioner tillsammans med hörande elever vilket är ett stort 
plus. De upplever att de får möjlighet att pröva en mängd olika aktiviteter jämfört på de andra 
skolorna. De annorlunda examinationsformerna i form av redovisningar och hemtentor, gillas 
av eleverna. Mentorerna är bra, eleverna menar att mentorerna har ”pli” på dem. De känner 
även att mentorerna är genuint engagerade och ställer upp för eleverna, 

 
Plus: Vi kan vara med och bestämma 

 
Angående valmöjligheterna när det gäller att läsa tre år eller fyra år så råder det en splittrad 
bild bland eleverna, en del menar att de har färre valmöjligheter jämfört med hörande elever 
och RGD-elever och anser sig vara tvingade till att läsa ett extra år jämfört med hörande ele-
ver. 

 
Minus: Bli tvingad till att läsa ett extra år 

 
Andra elever tycker däremot att det är skönt att ha den möjligheten att gå ett extra år, då de 
vant sig vid det lugnare tempot. Att antalet RGD-elever är få upplevs av eleverna som ett pro-
blem.  
 

Minus: För små klasser, ibland när de andra i klassen blir sjuka eller skolkar så blir man ensam med en lära-
re som stirrar på en och har koll på allt man gör. Kan inte slappna av, känns för utpekad 

 
Eleverna berättar även att det finns elever som vill läsa ämnen tillsammans med andra klasser, 
men att de fått höra att det inte går att genomföra på grund av att det var så ”bökigt” för 
schemaläggaren vilket eleverna tycker är trist. Skolket menar eleverna beror på att de skol-
kande eleverna tycker att lärarna är alltför trista. De själva menar att de är i skolan mest för 
kompisarnas skull, men också för att de måste och vill. Det finns vissa lärare som är toppen. 

Eleverna tycker att det är svårt att hitta bra klassrum att sitta och arbeta i. Vissa av skolans 
lokaler är dåligt anpassade för döva elever. De berättar att de ibland kan vara tio personer i ett 
rum anpassat för fem elever. Det finns även lokaler som inte är ”teckenspråksanpassade”, dvs. 
bänkarna i rummet är inte placerade i en ”halvcirkel”, utan i rader vilket medför att eleverna 
som sitter fram inte ser de elever som sitter bakom dem, och vice versa.  
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Tullängsskolan 
Eleverna på Tullängsskolan säger att lärarna oftast är bra och trevliga, men att det finns un-
dantag - en del lärare är tråkiga och dåliga, i synnerhet de som inte kan teckenspråk flytande. 
Eleverna efterfrågar bättre lärare som även är bra på teckenspråk.  

 
Muntlig kommentar: De bästa lärarna är de som är snälla, trevliga och kompis med oss elever. De sämsta 
lärarna är de som är oengagerade och bara lämnar oss uppgifter utan att hjälpa till. De sämsta lärarna är ock-
så de som knappt kan teckenspråk och inte använder tolk. 

 
En elev menade att man inte utvecklas i skolan om man har en lärare som inte kan teckna så 
pass bra att förklaringarna blir begripliga. Man stannar hellre hemma från skolan då man inte 
ser någon mening i att komma till en lektion som man inte förstår någonting av. De menar 
även att det är för låg kunskapsnivå på RGD när det gäller kärnämnesundervisningen, vilket 
gör att de tappar motivationen under lektionerna. Material som används vid kärnämnes-
undervisningen är något som eleverna är missnöjda med. De känner att det ofta är samma och 
känns som billiga kopior. Lärarna anstränger sig inte för att utmana eleverna. 

 
Muntlig kommentar: Känns som att lärarna inte tror på oss elever här på Tullängen. Typ att vi inte är till-
räckligt smarta för att de ska vilja ge oss utmaningar och motivera oss. T.ex. på Risbergska, där tycker lärar-
na att eleverna är duktiga och motiverar dem hela tiden. Ri-lärarna tror på sina elever. 

 
En övervägande del av eleverna på Tullängsskolan tycker dock att den fyraåriga gymnasieut-
bildningen är lagom. De menar att det är bra med lugnare tempo och att de hinner med mer 
praktik. Eleverna ser gärna att det är mer praktiska ämnen än teoretiska ämnen på schemat. 
Gruppstorleken som RGD-klasserna har på Tullängsskolan är känslig. Vid skolk eller avhopp 
så påverkas de andra eleverna indirekt. Det är lätt att tappa motivationen om man har fel 
klasskompisar och/eller få klasskompisar.  Den tekniska utrustningen vill eleverna att skolan 
ska satsa mer på. De menar att de befintliga datorerna är gamla och sega. Det råder lokalbrist 
och klassrummen behöver förbättras.  

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 därigenom motiva-
tionen. Negativt upplevs dock pendlandet mellan WUC och Tullängsskolan (där dessa elever 
läser sina kärnämnen) vara, samt kommunikationen mellan dessa två skolor. Det är bristfällig 
information till eleverna på WUC från lärarna på Tullängsskolan. Information t.ex. om att 
ingen vikarie finns når sällan fram till WUCeleverna så de kommer till skolan i onödan. Ele-
verna på WUC upplever sig bli bortglömda ibland.  

 
Muntlig kommentar: Det är dålig information till oss elever från lärarna på Tullängen 

 
Det är mycket eget ansvar på WUC, de får läsa in materialet själva och det är bra enligt ele-
verna – ”för utbildningen är ju vårt eget val”. De säger att de kan tänka sig att ha all utbild-
ning förlagd till WUC, även kärnämnena. Å andra sidan tycker de att det är roligt på Tull-
ängsskolan eftersom det är mer folk där. Fördelen med att ha all undervisning koncentrerad 
till WUCs lokaler skulle dock vara att utbildningen blir förlagd till en plats och att eleverna 
därigenom skulle få mer arbetsro. Dessutom skulle det vara tidsbesparande att slippa pendlan-
det. 
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Virginska skolan 
Virginska skolans elever är i stort sett nöjda med utbildningens utformning. De tycker att lä-
rarna är bra och lektionerna roliga. De känner att de har en bra chans att utvecklas. Virginska 
skolan bedriver gemensam undervisning i kärnämnena istället för vanlig klassindelad under-
visning. Det innebär att alla RGD-elever läser engelska samtidigt och det sker gruppindelning 
så att eleverna har samma kunskapsnivå. Därigenom kan eleverna läsa kurserna i en takt som 
passar dem och de kan fullfölja kurserna istället för att antingen läsa halva kurser och gå ut 
gymnasieskolan utan betyg, eller ”segläsa” en kurs när de egentligen har kapacitet att hinna 
med fler. Eleverna är nöjda med denna uppläggning.  

Informationen till eleverna är det sämre ställt med. Eleverna får veta ändringar i schemat 
och liknande i sista minuten. Eleverna önskar att lärarna använder sig av e-post och SMS för 
sådana meddelanden. Det finns även ett glapp mellan skolledningen och eleverna – eleverna 
upplever sig vara ”undanskuffade” av ledningen. Det är svårt att få till förändringar om man 
skulle vara missnöjd med någon del i utbildningen. Elevrådet är ett exempel på en potentiell 
länk mellan elever och skolledning. En del elever säger att de inte känner att de får möjlighet 
att påverka saker i skolan, eller bestämma själva. De upplever att det är väldigt frustrerande. 

 
Muntlig kommentar: Vi måste vara med på klassråd men vi pratar bara om klassresor som jag ändå inte 
ska vara med på. Måste vara med och baka och sälja fika fast jag läser medieprogrammet. Vill vi ändra på 
någonting så händer det ändå ingenting, det ”rinner ut i sanden”. 

 
Skolket upplever eleverna som ett problem, eftersom klasserna är små och påverkas mycket 
av avhopp. Läraren tar upp hela lektionen för en elev som inte varit med förra lektionen. Om 
man började senare på dagen så kanske färre skulle skolka, menar eleverna. Andra för-
klaringar är att man inte trivs och sover bra i boendet och att man då inte orkar med skol-
arbetet. Den sociala situationen är en starkt bidragande orsak med frestelser som kan leda till 
skolk. Eleverna menar att de hellre vill umgås med vännerna på fritiden än att sitta bakom 
bänken och lyssna på sega lärare. Håltimmarna är långa och tråkiga. Det finns inget att göra 
eller någonstans att vara och då går man hem istället. Ibland skolkar man från en lektion om 
det bara är en enda lektion efter håltimmen. 

Eleverna på IV-programmen upplever det som att det är alldeles för stora skillnader i kun-
skapsnivåer och stödbehov. Eleverna menar att lärarna fokuserar för mycket på dessa elevers 
extra behov, på de ”vanliga” IV-elevernas bekostnad – som då får sitta och vänta och utveck-
las inte. 

Det är för mycket aktiviteter och för lite skola. Eleverna på IV-programmen menar att de 
hellre vill sitta och läsa och utvecklas än att göra onödiga aktiviteter ute tillsammans med de 
andra eleverna från de nationella programmen. De känner att det är att slösa med en för dem 
värdefull utbildningstid. Eleverna efterlyser även mer samordning lärarna sinsemellan. Ele-
verna menar att lärarna inte kollar med varandra vad gäller lektionsplanering och hemuppgif-
ter.  

 
Muntlig kommentar: Lärarna har inte koll på varandras uppgifter till eleverna, så när min lärare blir sjuk 
eller ledig så har jag ingenting att göra på lektionen för den andre läraren vet inte vad jag ska göra. 

 
Eleverna upplever att det är låga krav på eleverna från lärarnas sida. Eleverna efterlyser mer 
utmaningar i form av uppgifter och ”föreläsningar” av läraren. Ibland händer det att lärarna 
gör jobbet åt eleverna, vilket de upplever som irriterande. Eleverna vill ha mer dialog mellan 
dem och lärarna. 
 

Muntlig kommentar: Jag vill att läraren ska fråga mig hur det går, och föra en diskussion eller konversa-
tion med mig… bara för att få lite inspiration! 
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Angående klasstorlek så anser eleverna att 4-5 elever är lagom. Idealet vore att ha 8 personer i 
en klass, för då blir det bra möjligheter till diskussion. Det är svårt att skapa bra och givande 
diskussioner när man är få elever i klassen. Eleverna menar att de sliter ut varandra när de går 
i för små klasser. I början rådde det en stor okunskap bland lärarna om vilka behov som elever 
med synskador hade och hur undervisningen gick till med syntolkar. Synskadade elever upp-
levde det som jobbigt och otryggt i början, men nu efter en tid känner de sig tryggare. De syn-
skadade eleverna upplever att de flesta på skolan vet hur synskadade fungerar och vilka behov 
de har.  

 

Kvinnersta skolan 
Närheten till naturen och djurlivet upplever eleverna på Kvinnersta skolan som en starkt posi-
tiv faktor. Eleverna får bland annat ha ansvar för djurhållningen etc., vilket de menar gör att 
skolan snarare känns som ett arbete än som ”att sitta bakom bänken”. Kärnämnes-
undervisningen bedrivs gemensamt för RGD/RGH, vilket uppskattas av eleverna.  
 

Plus: Bra att vara alla årskurser ihop, bättre än att gå integrerat och ensam 
 
Eleverna menar att en del lärare på Kvinnersta skolan kör med dubbelmoral – de säger en sak 
men gör en annan. Exempel på saker som elever upplever som orättvisa är att lärarna får ta 
med sina hundar till skolan, men inte eleverna. 

 
Minus: Lärare är makt 

 
Eleverna känner att de får bristfällig information rörande utbildningen på Kvinnerstaskolan.. 
De får i sista stund veta vad som ska hända under lektionen, vilket gör att de känner att det är 
svårt att vara förberedd till lektionen vad gäller 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, t.ex. stu-
dentmössor och gemensamma aktiviteter för riksgymnasieelever. I år är det en elev från RGD 
med i elevrådet för första gången på ett antal år, vilket därigenom har inneburit en viss för-
bättring av informationsspridningen jämfört med tidigare år då det inte fanns elever från RGD 
eller RGH med i elevrådet. 

 
Minus: Dålig information 

 
Studiemotivationen beror på lärarna och klasskamraterna. En annan positiv faktor för studie-
motivationen är även att man får arbeta med det man är intresserad av. Eleverna menar att det 
är mest skolk från teoretiska ämnen och idrott jämfört med praktiska ämnen som oftare upp-
levs som roliga och intressanta. Eleverna tycker att utbildningen ska vara kunskapsbunden, 
dvs. programmen ska vara 3, 4 eller tom. 5 år långa beroende på vilket program man har valt. 
Innehållet i programmen påverkar utbildningstiden, som med universitetsstudier där utbild-
ningstiden är anpassad efter programmets innehåll, som t.ex. läkarprogram. 
 

Muntlig kommentar: Skolan ska vara kunskapsbunden, inte tidsbunden!  
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Sammanfattning Utbildning/RGD 
• Risbergska skolan har bra förutsättningar för delaktighet och inflytande. 
• 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 upplevs av eleverna som väldigt bra och avskildheten från Tullängsskolan ger 

arbetsro. 
• Virginska skolans elever är nöjda med undervisningen på skolan. 
• 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 kunskaper. 
• Eleverna efterlyser bättre samordning mellan lärarna 
• Kraven som ställs på eleverna i undervisningen är för låga enligt dem själva. 
• Utbildningen är anpassad för synskadade 
• 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 det, enligt eleverna, generellt sett en bra teckenspråksmiljö, även om 
det emellertid finns faktorer som bör förbättras. Det största problemet är EHT:s teckenspråks-
kompetens, vilken de riktar kraftig kritik mot. Eleverna känner inte att EHT lyssnar och tar 
dem på allvar. Det sker missförstånd eftersom de ofta är dåliga på att avläsa vad eleverna 
tecknar till dem. Eleverna säger vidare att de sällan väljer att gå till EHT i första hand när de 
vill tala om sådant som bekymrar dem, de vänder sig hellre till någon annan vuxen med full 
teckenspråkskompetens, eller en kompis. Eleverna menar att de upplever bristande engage-
mang från EHT:s sida. Det är svårt att få saker som rör utbildningen att hända trots påtryck-
ningar från både dem själva och deras lärare eller mentorer. Eleverna upplever även att de 
som går på RGD kan möta en negativ attityd, och att RGH eleverna ”favoriseras”. Personalen 
kan också vara svår att nå genom att de sällan meddelar när de är borta. Det kan bli flera tim-
mars väntan för enkla ärenden som man inte kan vänta med.  

 
Minus: Elevhälsoteamet 

 
Vad gäller den roll som lärarnas teckenspråkskunskaper spelar för undervisningens kvalité, så 
menar eleverna att den är ytterst viktig. Eleverna kan inte kommunicera fullt ut och uttrycka 
sig fritt. De känner att de måste ”sänka” sig till lärarens teckenspråksnivå och använda sig av 
ett enkelt ordförråd och ett långsamt tempo, för att försäkra sig om att läraren förstår vad de 
säger och att de gjort sina hemuppgifter. Diskussionsklimatet, som eleverna menar är viktigt 
blir därmed lidande.  
 

Minus: Alltså, ärligt talat brukar jag gilla döva lärare bättre än hörande; de tråkar ut mig 
 
Däremot så understryker eleverna att även om en del lärare är dåliga på teckenspråk så före-
drar de ändå dem framför att använda teckenspråkstolk. Eleverna säger att det handlar om att 
skapa en relation mellan elev och lärare, vilket möjliggörs genom en direkt kommunikation. 
Kommunikation via en tredje part (teckenspråkstolk) försvårar detta. Eleverna menar att lära-
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rens passion för ämnet som denne undervisar i, och att denne inte är rädd för att använda sig 
av kroppsspråk och gester är viktiga främjande faktorer för att fånga elevernas uppmärk-
samhet och intresse.  
 

Muntlig kommentar: Även om en del lärare är dåliga på teckenspråk så hellre dem än dåliga tolkar pga. di-
rekt kommunikation.  

 
En elev berättar att RIG-elever brukar ha idrottslektioner tillsammans med hörande elever 
vilket är uppskattat. Eleven menar att det automatiskt blir så att RIG-eleverna umgås mer med 
de hörande eleverna jämfört med eleverna från de andra programmen på Risbergska. Eleverna 
tycker att det är en bra idé att blanda hörande och döva elever i olika ämnen, utom kärnämnen 
då det som tidigare nämnts är viktigt med en fullt flytande teckenspråkig kommunikation så 
att diskussioner mellan eleverna främjas.  
 

Tullängsskolan 
Eleverna vill att teckenspråksmiljön på Tullängsskolan ska bli starkare. De menar att en del 
ämnes- och yrkeslärare inte har tillräckligt bra teckenspråkskompetens.  

 
Minus: Dom kan ej bra språk! Vi skolkar mkt pga. dålig lärare!!  

 
Muntlig kommentar: Lika bra att man sticker från lektion. Varför vara där när man inte förstår vad läraren 
säger, eller när läraren inte fattar vad vi säger? 

 
Eleverna säger att de känner att när läraren inte kan teckenspråk så tappar de lusten för att gå 
till den lektionen, eftersom kommunikationen upplevs som seg. På frågan om de fick välja 
mellan en lärare med bra teckenspråkskompetens och dålig ämneskunskap eller en lärare med 
dålig teckenspråkskompetens och bra ämneskunskap så valde så gott som alla elever det första 
alternativet. Dock betonar eleverna även att lärarens attityd gentemot eleverna och ämnet in-
verkar mycket på elevernas studiemotivation i ämnet och kan uppväga den bristande tecken-
språkskompetensen. De menar även att genom att arbeta tillsammans med en hörande yrkeslä-
rare som inte kan teckenspråk ger det en realistisk bild av verkligheten ute i arbetslivet då de 
påpekar att få arbetsplatser är helt teckenspråkiga. 

 
Muntlig kommentar: Vill att alla på Tullängen ska kunna teckenspråk. 

 
Eleverna saknar även aktuellt teckenspråkigt material kopplat till det program de går på. 
 

Muntlig kommentar: Vi ska få en undervisningsbok på teckenspråk – kopplat till vårt program, det är top-
pen!! 

 
Vidare vill eleverna att de hörselskadade och hörande eleverna ska ha teckenspråk på sche-
mat. Detta eftersom eleverna vill ha mer kontakt med hörselskadade och hörande elever. Mat-
personalen har ingen teckenspråkskompetens vilket eleverna ser som problematiskt då de 
ibland har frågor rörande lunchmaten och serveringen.  
 

Virginska skolan 
Virginska skolans elever säger sig vara nöjda med sin teckenspråksmiljö. Eleverna menar att 
de haft tur då många lärare är bra på att teckna. Det händer ibland att lärarna inte kan teckna, 
men då används tolk, vilket för det mesta fungerat utmärkt. Eleverna är även nöjda med EHT 
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personalens teckenspråkskompetens. En elev uttrycker dock missnöje över att en av EHT per-
sonalen inte tecknar tillräckligt bra varför eleven undviker att vända sig till denne.  
 

Muntlig kommentar: Svårt att prata djupa saker när man har tolk med sig! 
 

En elev nämner även att RGD- och RGH-elever sällan umgås med varandra, och menar att det 
beror på att RGH-eleverna inte kan teckenspråk.  
 

Kvinnersta skolan 
Eleverna på Kvinnerstaskolan saknar en teckenspråkig miljö på skolan och efterlyser fler 
teckenspråkiga lärare och personal. De känner att kärnämneslärarna överlag är bra på svenskt 
teckenspråk. Det är dock få yrkeslärare som är teckenspråkiga. Kvinnerstaskolan har en egen 
teckenspråkstolk som även tjänstgör som assistent på skolan och som är omtyckt bland ele-
verna, inte minst tack vare sin teckenspråkskompetens. 

 
Muntlig kommentar: Vill ha fler teckenspråkiga lärare/personal på skolan. 

 
Eleverna efterlyser således fler personer med teckenspråkskompetens.  
 

Sammanfattning Språk och kommunikation/RGD 
• Risbergska skolans elever är starkt 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 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/assistenten 

 

Social miljö 
Risbergska skolan 
Något som ständigt återkommer bland eleverna är den sociala situationen vad gäller gymna-
siestudierna i Örebro. Något ungdomarna starkt uppskattar är att döva elever från hela landet 
kommer till Örebro för sina gymnasiestudier. Eleverna ser det som en möjlighet att träffa nya 
kompisar, klasserna blir större och roligare. Det är bra stämning bland de döva eleverna. Alla 
är med alla, och man tillåts vara sig själv. Enligt eleverna är det ingen mobbning på skolan, 
åtminstone ingen utpräglad sådan. Eleverna menar att stämningen eleverna sinsemellan blir 
bättre med tiden jämfört med när de var nya på skolan. Det är lätt att få nya kompisar här. Det 
kan vara en del ryktesspridning på skolan men inte så värst mycket, tycker eleverna. De flesta 
av eleverna anser sig vara öppna och raka mot varandra. De känner tidigare till varandra 
ganska väl från specialskolor och Internetsidor. 
 

Muntlig kommentar: Att man får träffa andra döva och att man slipper vara utanför. 
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En nackdel är dock att eleverna blir så många att borden i matsalen inte räcker till för dem. 
Stämningen upplevs vara så bra bland eleverna att de känner att rasterna är för korta.  

RGD och RGH har vissa aktiviteter tillsammans, men annars är det ganska uppdelat. De 
umgås inte i någon större utsträckning med varandra. En del av  RGD-eleverna säger att de 
har några vänner bland RGH eleverna som de brukar umgås med. De eleverna kan tecken-
språk och brukar umgås med RGD elever. Annars anser eleverna sig inte ha något större be-
hov av att umgås med RGH elever. RGD eleverna upplever det som att RGH eleverna und-
viker de döva. RGD eleverna menar att när RGD och RGH har skolaktiviteter tillsammans, så 
slutar det oftast med att RGH eleverna står för sig själva istället. RGD eleverna tror att klyftan 
mellan RGD och RGH kan bero på att RGH eleverna känner sig alltför osäkra på teckenspråk. 

 
Muntlig kommentar: En gång när vi skulle ha information om CSN så sa H att vi i D inte fick vara med, 
för de hade inte fixat tolkar. Dåligt, de vet ju att vi behöver tolkar. De verkar tycka att det är jobbigt med 
oss, att vi behöver teckenspråkstolkar och så. Det är samma sak med bokningar av klassrum, ibland när vi 
kommer till ett klassrum som vi bokat för ett grupparbete, så sitter det H-elever där trots att det står på tav-
lan att rummet är upptaget. Istället för att säga ”oj förlåt det såg vi inte, vi ska flytta på oss” så surar de och 
tycker att vi är dryga.  

 
Eleverna märker en viss skillnad mellan RGH:s ettor och tvåor, samt treor och fyror. Eleverna 
menar att man inte ser till de äldre eleverna lika ofta som de yngre vilket möjligtvis kan bero 
på att de äldre hörselskadade kanske är mer med de hörande.  

De döva eleverna menar att VA-dagen, som är en temadag om hörselfrågor på Risbergska 
skolan i februari är bra. RGD och RGH elever sätter ihop olika program och aktiviteter för de 
hörande om hörselnedsättningar, teckenspråk, hjälpmedel och så vidare. Eleverna berättar att 
en del hörande elever tagit kontakt med dem efter den dagen och sen dess har de umgåtts. De 
hörande eleverna är mer nyfikna och lättare att ta kontakt med och umgås med än de hörsel-
skadade, anser de döva eleverna.  

 
Muntlig kommentar: Det känns faktiskt ibland lättare att ta kontakt med hörande än med hörselskadade! 

 
Muntlig kommentar: I matsalen har vi döva ett ”eget” bord vilket funkar bra. Ibland kommer hörande 
kompisar och sätter sig med oss också, de som vill teckna. 

 
Vad gäller RGD/RGH:s ”domäner” på Risbergska skolan så ses ”F-korridoren” som 
RGD/RGH:s egna korridor, något som är uppskattat. Eleverna tycker dock att det är ”lite trå-
kig miljö” där kaffeautomaten står vid det som eleverna kallar för ”F-torget”. Hårda bänkar 
och ingen mysfaktor. De tycker att det vore trevligt med mjuka soffor eller fåtöljer och annat 
som höjer mysfaktorn där. Längre in i F-korridoren finns det bra soffor men ibland sitter det 
hörande elever där också, vilket stör RGD eleverna. Eleverna menar att även de vill sitta just 
där men när de hörande eleverna ”ockuperar” sofforna så har de ingen annanstans att gå. Ele-
verna ser därför gärna att endast elever som går på RGD/RGH och de elever som läser teck-
enspråk ska få sitta där. Eleverna hänvisar till att de hörande eleverna har andra sittplatser 
över hela skolan. Dock är det några av de döva eleverna som inte gillar den avskildhet som F-
korridoren innebär. 
 

Muntlig kommentar: Att vi döva är totalt isolerade från omvärlden. Vi blir inmotade längst in i F-
korridoren med ZERO kontakt med dom hörande. 

 
De ser hellre att RGD/RGH-korridoren är förlagd till skolans centrala delar, för att på så sätt 
skapa naturlig kontakt med de hörande eleverna. 

Attityderna mellan de fyra skolorna inom RGD/RGH präglas av fördomar enligt eleverna. 
Skolorna har olika ”stämplar” och det finns således förutfattade meningar om vilken sorts 
elever som går på respektive skola.  
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Muntlig kommentar: De andra skolorna tror att vi ser ner på dem, för att vi är ”starkare” i skolan så de 
snackar skit om oss, att vi är ”snobbiga” och bara bryr oss om status och yttre fasad. Men så är det inte, vi 
har kompisar på de andra skolorna också.  

 

Tullängsskolan 
På WUC är det bra stämning, säger eleverna. Detta säges bero på att alla i klassen har gemen-
samma intressen och umgås även på fritiden. Eleverna kämpar tillsammans och vill ha allt 
gjort fort, positiv konkurrens råder inom klassen. De hjälper varandra med studierna på friti-
den. Lärarna har också stor del i motivationen säger de.  De RGH-elever som även går på 
WUC kan teckenspråk, så de umgås en del. På Tullängsskolan är bilden en annan. Även om 
det också här råder bra stämning bland eleverna så umgås de döva eleverna på Tullängsskolan 
till stor del endast med andra döva elever. RGD eleverna blandar sig inte med RGH-elever 
eller hörande elever. Eleverna menar att RGH eleverna är ”osynliga” och verkar gömma sig 
för RGD-eleverna. I matsalen har RGD eleverna ett ”eget” bord.  

 
Muntlig kommentar: Vi döva har liksom ett eget bord bara för oss döva. De hörselskadade sitter inte med 
oss utan sitter vid ett annat eget, mindre, bord. Resten av borden sitter hörande vid… 

 
Att umgänget är begränsat spelar ingen större roll för eleverna, då de menar att umgänget väl 
räcker till. Det är ändå svårt att umgås när de hörande eller RGH-eleverna inte kan teckna. 
Eleverna saknar likväl ett gemensamt uppehållsrum för de gånger då de har rast eller väntar 
på att någon lektion ska börja. Oftast hänger de i korridoren i RGD/RGH-huset, alternativt 
sitter 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.  

 
Muntlig kommentar: Teoridelen är socialt sett rolig men ”skrivbiten” får man fnatt av.  

 
Något som eleverna beklagar är att det är för få flickor som går på Tullängsskolan. Eleverna 
vill ha en mer jämn könsfördelning på skolan. De tror att detta kan åstadkommas genom att 
starta fler program som är attraktiva för flickor, eller att göra de befintliga programmen mera 
tillgängliga för flickor. En elev föreslog att man kunde flytta frisörsprogrammet från Vir-
ginska skolan till Tullängsskolan. De få flickor som går på Tullängsskolan uppger att de trivs 
bra på skolan. Det är en avslappnad atmosfär på skolan.  
 

Muntlig kommentar: Trivs bättre på Tullängen, mer avslappnat och man är inte lika fixerad vid utseende 
eller status som på Risbergska. 

 
Attityden mellan elever som går på nationella program och IV-elever är sådan att IV-eleverna 
ibland upplever att de nationella eleverna har en överlägsen attityd gentemot dem. 

 
Muntlig kommentar: Ibland mallar Nat-elever sig och ser ner på oss IV-elever, de tror att de är bättre och 
vi är idioter. Men det är vi inte. Det är bara betygen i kärnämnena som gör att vi läser IV istället för Nat. 

 
Tullängsskolan har en stämpel om att vara en praktisk skola med  låg utbildningsnivå medan 
exempelvis Risbergska skolan ses vara på högre nivå eftersom det är en ”plugg-skola”. Det 
blir en fråga om statusjakt vilket inte är helt ovanligt, menar eleverna.  

 
Muntlig kommentar: Att gå på Risbergska bara för att få en bra status straffar sig ofta i längden, det finns 
personer som gör så och det är flera som kommit till Tullängen i efterhand. 

 



Resultat RGD, PI-intervjuer 

77(193) 

Muntlig kommentar: Jargongen är den att på Tullängen går vi normala, på Risbergska går ”snobbarna och 
tjejerna”, på Kvinnersta går bönderna och på Virginska är det allmänt stökigt.  

 
Muntlig kommentar: På Risbergska jobbar de med hjärnorna medan vi på Tullängen jobbar med händerna. 
 

Frånvaron på Tullängsskolan är hög, speciellt när det gäller kärnämnena. Det ses som en ”so-
cial grej” att skolka dvs. som något som det förväntas att man skall göra. Alla gör det.  

 
Muntlig kommentar: Det är för ”snäll” ton från lärarnas sida när vi skolkar. Jag skolkar en del, och varje 
gång jag är tillbaka säger lärarna bara ”var var du i måndags?” och ruskar på huvudet. Det är inte så att jag 
skäms direkt – det skulle vara bättre om de riktigt ”såg ner” på mig och röt till nästan typ… inför alla, då 
skulle jag skämmas mer tror jag. Konsekvenserna känns liksom inte heller. 

 
En av orsakerna till ”slappheten” bland eleverna uppges även vara schemats uppläggning. Det 
är för många långa håltimmar.  Eleverna på WUC menar att håltimmar har en negativ på-
verkan på närvaron i skolan. Detta motarbetas genom att det alltid finns material och uppgifter 
att arbeta med, så att eleverna inte sitter sysslolösa. På WUC har eleverna sällan håltimme, de 
säger att det alltid finns material att jobba med vilket de tycker är bra. 
 

Muntlig kommentar: Håltimmarna är för långa, det är trist. Vi har inget att göra, förutom att vara i bibblan 
och sitta vid datorerna… skulle va bra att få gymma lite då, ex. 

 
Det är dock viktigt med bra betyg för att utvecklas och få arbete, det instämmer eleverna i. 

 

Virginska skolan 
Stämningen på Virginska skolan upplevs av eleverna som mestadels bra, och att det inte är 
någon mobbning på skolan. IV-eleverna uttrycker däremot signaler om att de upplever sig bli 
kränkta av elever som går på de nationella programmen. Jargongen gentemot IV-eleverna 
upplevs ibland vara negativ, säger de.  

 
Plus: ingen mobbing 

 
Muntlig kommentar: Nationella elever umgås inte med IV-elever. Känns som att de ser ner på oss ”vanli-
ga” IV-elever eftersom vi har sär-elever med i vår klass så de tror att vi är som sär-eleverna.  

 
IV-elever och nationella elever har varsin ”egen” våning på skolan så man möts sällan i korri-
dorerna. De efterlyser möjlighet till socialt umgänge via gemensamma raster, samt längre 
raster. Eleverna säger att det saknas en naturlig träffpunkt på skolan, och lektionerna är på 
olika tider för olika klasser. Detta bidrar till att det upplevs vara svårt att träffas på skolan i 
större grupper. På rasterna är eleverna ibland i ”busscaféet”, men oftast sätter de sig på en 
bänk och väntar till nästa lektion. Håltimmarna är långa och det finns ingenting att göra eller 
ingenstans att vara.  

 
Muntlig kommentar: Jag brukar oftast gå hem när det är håltimme.  

 
Vid lunchtid är det större chans att råka på varandra, men även då är det svårt.  

 
Muntlig kommentar: När vi väl har möjlighet att träffas i matsalen så är den ofta full eller kön jättelång så 
vi hinner inte äta, eller kan inte sitta tillsammans. 

 
Eleverna menar att det är svårt att lyckas äta samtidigt med alla döva på grund av att de alla 
har olika rasttider. Eleverna upplever även en negativ attityd i matsalen bland de hörande 
gentemot de döva. Eleverna upplever att de hörande ockuperar matsalen.  
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Muntlig kommentar: Hörande har rätt dålig attityd gentemot oss i dövgruppen, det finns de som hånar oss 
och glor mycket. De kan stå i vägen eller sitta i vägen utan att flytta på sig. 

 
Eleverna betonar att det även finns hörande som har bra attityd också. Eleverna säger att de 
brukar umgås med RGH-eleverna ibland och mer sällan med de hörande eleverna. Att umgås 
med hörande elever och RGH-elever är inget eleverna suktar efter. De tycker att det är synd 
att de hörande elever som kan teckenspråk inte vågar teckna till dem.  

 
Muntlig kommentar: Det är ofta vi döva som tar första steget… önskar att de hörande också skulle våga 
göra det… 

 
Syftet med VI-dagen (gemensam dag för hela Virginska skolan) var från början att blanda alla 
döva, hörselskadade, språkstörda och hörande elever på skolan och ha gemensamma aktivi-
teter för att främja den sociala gemenskapen. Eleverna på RGD upplever dock att det syftet 
kommit bort någonstans på vägen. 

 
Minus: VI-dagen (de tänker mest på hörande, glömmer oss) 

 
Muntlig kommentar: Vi döva är rätt ”bortglömda” känns det som, tolkar bokas inte alltid osv. 

 
Frånvaron på Virginska skolan upplevs av eleverna vara hög. Eleverna menar att frånvaron 
delvis bero på faktorer utanför skolan, såsom individuella problem som uppstår i boendet eller 
på fritiden. Även de långa håltimmarna kan bidra till frånvaron i skolan, eftersom en del ele-
ver ibland stannar hemma istället för att återvända till skolan när håltimmen är slut. Vilka 
konsekvenser skolkandet kan få är inte påtagligt för eleverna.  

 
Minus: massa skolkare 

 
Minus: Inga konsekvenser för elever 

 
Således efterlyser eleverna tydligare markeringar från lärarnas sida, samt bättre schemaplan-
ering. 
 

Kvinnersta skolan 
Den sociala miljön på Kvinnerstaskolan upplevs av eleverna som bra och rolig. Stämningen 
mellan lärare och elever är avslappnad. 

 
Plus: Lätt att känna sig hemma på skolan, man kan klä sig som man vill 

 
Eleverna säger att det är nära sammanhållning bland RGD/RGH-eleverna på Kvinnersta. De 
umgås mer med varandra mellan olika program och årskurser än vad eleverna på de andra 
riksgymnasieskolorna gör. Eleverna hjälper och stöttar varandra på lektionerna. 

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

 
Muntlig kommentar: Döva [elever] får vänta länge på sin tur vid lunchtid. Detta pga att matsalen endast 
rymmer 175 personer samtidigt, trots skolan har cirka 450 elever. 

 
Muntlig kommentar: OK med hörande i samma skola, men vill ha fler döva/hörande så det blir mer jämnt, 
typ 50-50. 
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De fasta skoltiderna upplevs av eleverna som både bra och dåliga. Det som är bra är att sche-
mat snabbt blir rutin. Eleverna börjar och slutar på regelbundna tider. De har raster samtidigt 
som övriga elever på Kvinnerstaskolan och eleverna får möjlighet att träffa kompisarna på 
rasterna. Det dåliga är dock att det blir trångt i matsalen och övriga gemensamma utrymmen, 
menar eleverna. De saknar bänkar att sitta på och uppehållsrum.  

 
Muntlig kommentar: Saknar bänkar att sitta på när man väntar på läraren. Annars ligger vi på golvet ute i 
korridorerna. 

 
För att åtgärda detta föreslår eleverna att Kvinnerstaskolan bygger större matsal och café, 
samt renoverar övriga lokaler så att det blir fräschare.  
 

Sammanfattning Social miljö/RGD 
• 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 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 segregerade från de 
hörande eleverna. 

• Tullängsskolans elever upplever att det är segregerat mellan döva och hörselskadade elever. 
• 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 elever från D och H. 
• 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 är i minoritet, både på Kvinnersta skolan och bland de andra skolorna, vilket leder 

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

 

Tolk 
Risbergska skolan 
En övervägande andel RGD-elever på Risbergska skolan anser att teckenspråkstolkningen är 
starkt otillfredsställande i undervisningen. Eleverna menar att tolkarna är bra på att tolka vad 
lärarna säger, det vill säga översätta från talad svenska till teckenspråk, men från teckenspråk 
till talad svenska gäller det rakt motsatta.  

 
Muntlig kommentar: Det finns en del tolkar som är så dåliga [på att avläsa] att man undrar hur de kunnat 
klara examen. Vissa [tolkar] är väldigt röriga och kan inte avläsa oss.. Utan strular till det mellan oss och lä-
raren, de översätter oss fel och det sker ofta missförstånd. Det är pinsamt, läraren tror ju att man är dum då.  

 
Eleverna föredrar direkt kommunikation med lärarna framför att använda teckenspråkstolk. 
De kan då själva påverka bilden som läraren får på ett annat sätt än via tolk. Direkt kommuni-
kation underlättar en närmare relation mellan elev och lärare. Det bör leda till att läraren lätta-
re kan se om eleven hänger med menar eleverna. Eleven själv kan i sin tur uppfatta det läraren 
förmedlar i oförändrad form.  
 



Resultat RGD, PI-intervjuer 

80(193) 

Muntlig kommentar: Jag föredrar direkt kommunikation även om den läraren inte är så bra på teckenspråk 
men har bra kroppsspråk och verkligen försöker, för med direkt kommunikation liksom fastnar allt läraren 
säger. Det tolken säger ’halkar av’. 

 
Att en tolk även har ämneskunskap om det ämne där tolkandet sker är en klar fördel. Över-
sättningen underlättas mycket av att tolken själv känner till det ämne som eleverna läser.  

Tullängsskolan 
På Tullängsskolan används tolkar sällan i undervisningen. Endast ett fåtal av de elever som vi 
samtalat med på Tullängsskolan hade använt tolk innan de började på gymnasiet. De gånger 
de på Tullängsskolan använt tolk i undervisningen så har tolkningen oftast fungerat bra, och 
det har oftast varit vid karaktärsämneslektionerna. Eleverna anser att tolkarna är duktiga på att 
översätta vad läraren säger.  Eleverna betonar dock att de föredrar direkt kommunikation med 
lärare. 

 
Muntlig kommentar: Kör utan tolk vid mina karaktärsämneslektioner – det fungerar bättre för det är inte så 
mycket att tolka och då känns det lättare om läraren bara visar mig hur man ska göra, än att läraren ska prata 
om det och tolken försöka tolka. 

 
Att använda ”fasta” tolkar, dvs. samma tolkar i ett ämne under hela terminen, tycker eleverna 
är bra, eftersom det blir mindre förvirring och färre misstag då.  

 
Muntlig kommentar: vi använder tolk här ibland, då är det ofta samma tolk vilket är bra för det är mycket 
termer inom fordon som inte alla kan – så det är skönt att ha en tolk som vet vad vi pratar om. 

 
Muntlig kommentar: Jag vill att tolken ska koncentrera sig på mig men ibland så har de liksom inte tålamod 
utan tittar på andra eller bara tolkar lite snabbt och kort.  

 
Eleverna säger även att de ibland känner att den information de får översatt av tolkarna till 
viss del blivit redigerad och avkortad. Detta är något eleverna inte uppskattar. 
 

Virginska skolan 
Virginska skolans elever tycker att tolkarna inte klarar att översätta eleverna rätt.  
 

Muntlig kommentar: Tolken har svårt att förstå oss, vi ger upp ibland våra försök att konversera. 
 
Eleverna upplever att bruket av teckenspråkstolk i undervisningen inte alltid fungerar under-
lättande. Eleverna nämner även att de upplever att de blir förbisedda vid lektionerna. Lärarna 
pratar till teckenspråkstolken istället för till eleven.  

 
Muntlig kommentar: Läraren använder tolk, men det är svårt ändå… Läraren pratar för mycket med tolken. 

 
Att ha en relation till tolkarna upplevs av eleverna som positivt och uppmuntrande. Eleverna 
menar att tolkarna blir bättre på att förstå dem när de även pratar med eleverna i ”informella” 
situationer, utanför tjänsten. Att ha ”fasta” tolkar menar eleverna förbättrar kvalitén på teck-
enspråkstolkningen, eftersom tolkarna då lärt sig de ämnesspecifika begreppen och tecknen 
samt lärt känna elevernas uttrycksstil.  

 
Muntlig kommentar: Vi har ofta samma tolk vid ett visst ämne, vilket är bra såvida tolken är bra… Vi har 
haft en tolk som inte alls var bra och då är det irriterande att ha samma varje gång! 

 
Muntlig kommentar: Vi använder sällan tolk, och då oftast vid karaktärsämnesundervisningen. 
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Kvinnersta skolan 
Kommentar saknas. 
 

 
Sammanfattning tolk 

• Risbergska skolans elever är missnöjda med tolkningen i undervisningen. 
• Tolkarna upplevs som en ”omväg” i kommunikationen med lärarna. 
•  Tolkarna saknar ämneskunskap i de ämnen de tolkar i.  
• ”Fasta” tolkar förbättrar kvaliteten i tolkningen. 
• 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 

 

Förväntade kunskaper och förberedelser för studier vid 
RGD 
Risbergska skolan 
Kommentar saknas.  
 

Tullängsskolan 
Den information som Tullängsskolans elever fått om RGD har mestadels getts av äldre kom-
pisar eller via miljöbesöken på RGD under högstadiet. Informationen om riksgymnasie-
skolorna vid de miljöbesöken anser eleverna inte vara fullständig. Exempelvis nämndes ing-
enting 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 att vara ett 
steg närmare vuxenlivet, eftersom man skulle flytta hemifrån och stå på egna ben.  
 

Kvinnersta skolan 
Kvinnerstaskolans elever nämner inte mycket om de förväntade kunskaper de haft om RGD. 
En del visste eleverna redan eftersom de hade döva kompisar från specialskolan som börjat på 
gymnasiet och berättat allt. De tyckte att det skulle bli roligt med en ny skola.  
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Sammanfattning Förväntade kunskaper och förberedelser inför stu-
dier 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. 
• Miljöbesöken var inte bra, informationen som gavs då var inte fullständig. 
• Negativa rykten om Örebro bör tas med en nypa salt. 
• Virginska skolan – Ett steg närmare vuxenlivet 

 

Framtidstro 
Kvinnersta skolan 
Kommentar saknas. 
 

Risbergska skolan 
Kommentar saknas.  

 

Tullängsskolan 
Tron på framtiden är stor hos de flesta eleverna.  En del siktar på att resa utomlands eller börja 
högskole-/universitetsstudier, andra siktar på att börja arbeta direkt efter studenten. De har fått 
yrkeskontakter genom skolan, praktikplatser eller familjen.  En del hyser dock en viss oro för 
att deras betygsresultat inte duger för framtida studier eller arbeten. De upplever att det är för 
mycket fokus på betygen, och för lite på vad man faktiskt kan göra.  
 

Muntlig kommentar: Plugga vidare på universitet om betygen räcker. Sen jobb efteråt. Orolig för mina be-
tyg. Det är för mycket fokus på kärnämnena, ”stjälper” bara när man är bra på annat också. 

 

Virginska skolan 
Kommentar saknas. 
 

Sammanfattning Framtidstro/RGD 
• Kvinnersta skolan -  
• Risbergska skolan -  
• Tullängsskolans elever känner att tron på framtiden är ljus. 
• För mycket fokus på betyg och för lite på vad man faktiskt kan 
• Virginska skolan  - 

 

Övrigt 
Risbergska skolan 
Maten är bland Risbergskas elever ett återkommande inslag, även om åsikterna varierar.  
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Muntlig kommentar: Maten är dålig, speciellt på måndagar. Det är ofta samma, samma mat, och den vege-
tariska lunchen har inte lika många alternativ som den ”vanliga” maten har. Inte så kul. 

 
Muntlig kommentar: Maten är bra här! Fräschare och renare jämfört med skolmaten jag hade tidigare. 

 
Eleverna önskar sig även ett större försäljningsutbud i skolans caféer. Annat återkommande är 
toaletternas skick. 

 
Muntlig kommentar: Toan är äcklig, snus och skräp på golvet och låsen är inte så bra. Skulle vilja ha ljusa-
re toaletter och mindre klotter. 

 
Eleverna klagar även på att skåpen är för små för att man ska få plats med skolböcker och 
ytterkläder. Ojämn inomhustemperatur – ibland är det kallt i A-korridoren, och då är det väl-
digt varmt i F-korridoren, sen blir det precis tvärtom. Ibland är det så kallt att eleverna sitter 
med ytterkläderna på i matsalen.  

Till de positiva inslagen hör att en del elever upplever att skolans lokaler till viss del syn-
anpassats. Lokalerna har även blivit modernare vilket eleverna uppskattar, även om aulan 
fortfarande inte anses vara anpassad för teckenspråkiga elever. En annan sak som eleverna 
uppskattar med Risbergska skolan är möjligheten till promenader i naturen runt skolan.  
 

Tullängsskolan 
Även här på Tullängsskolan dominerar ämnet mat, särskilt bland minus-lapparna. Det elever-
na störs av när det gäller skolmaten är att den inte är färdigkokt, det är bara fisk och potatis – 
aldrig pasta. Eleverna vill ha ett större försäljningsutbud på Innova (Tullängskolans café). De 
önskar även fler parkeringsplatser med motorvärme och möjlighet att låna garageplats. Ele-
verna vill även ha egen utrustning i undervisningen, då de känner att de ständigt måste kon-
kurrera med de hörande eleverna om vem som ska ha utrustningen just då. Nya lastbilar, bilar 
och truckar stod även på önskelistan.  

En övervägande andel av eleverna bor i kollektiv. De flesta tycker att boendet i kollekti-
ven fungerar bra. En elev menar dock att det i vissa kollektiv är för många hörselskadade och 
att de känner sig underlägsna i antal. Eleverna menar att det är fler RGH-elever som får flytta 
in i vissa boenden för att personalen anser dem mer ”lätthanterliga” 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. Eleverna efter-
frågar även mer nyttigt tilltugg i busscaféets försäljningsutbud. En elev påpekar att skolan inte 
anpassat inomhusmiljön för synskadade elever.  

 
Muntlig kommentar: Stolarna och borden i matsalen är i samma färg som golvet i matsalen, så jag ser dem 
inte så bra. 
 

Kvinnersta skolan 
Annat som risas är busstiderna. Bussarna går för sällan.. Det är långt mellan skolan och sta-
den, vilket gör att eleverna ibland upplever sig vara avskurna från andra aktiviteter. Eleverna 
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menar att det är ganska ”dött” på helgerna på skolan för dem som bor kvar. Vad gäller djur så 
ser eleverna det som ett stort plus för skolan att man får ta med sin hund till skolan, där det 
finns ett hunddagis. Men att man inte får ha djur på elevhemmen tycker eleverna är dåligt.  
 
 

 
 
 
Sammanfattning Övrigt/RGD 

• Risbergska skolans elever är även de missnöjda med maten och försäljningsutbudet. 
• Toaletterna behöver fräschas upp. 
• Aulan är inte anpassad för teckenspråkiga elever. 
• Synanpassat 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 vill kunna ta med djur till skolan. 
• Eleverna är missnöjda med maten och försäljningsutbudet. 
• Busstiderna behöver förbättras
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Individuella djupintervjuer med döva elever/RGD  
Resultatet i det här kapitlet baseras på fjorton individuella djupintervjuer, varav fem är elever 
på Risbergska skolan, sex på Tullängsskolan, två på Virginska skolan och en på Kvinnersta 
skolan. Åtta flickor och sex pojkar deltog. Samtliga resultat bygger enbart på de intervjuade 
ungdomarnas narrativ. Forskarnas egen diskussion presenteras i kapitel Sammanfattande re-
sultat och diskussion. 
 

Utbildning 
Risbergska skolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
Eleverna på Risbergska skolan anser att alla fyra skolorna tillsammans har ett tillräckligt brett 
utbud av program för RGD. Övriga program som man inte kan söka till är ändå program-
profiler som inte är praktiskt möjliga att läsa för elever med grav hörselnedsättning, såsom 
Räddning, Miljö och Säkerhet. Dock har en elev valt att söka in på ett teoretiskt program ef-
tersom denne ”kände att det inte fanns andra alternativ”. En annan elev påpekar att minimi-
gränsen på fyra personer för att bilda en klass är ett återkommande problem för döva elever, 
eftersom antalet elever som söker in till RGD är begränsat och således försvårar variation i 
inriktning på olika gruppkonstellationer. Av eleverna upplevs det som diskriminerande att det 
är antalet sökande och elever på RGD som är av avgörande betydelse för möjligheten att bilda 
en klass. 
 

Innan jag kom hit till Örebro så kunde man kryssa i ansökningsblanketten om man vill gå tre år 
eller fyra år. Jag kryssade för tre år. Sen när jag kom hit så sa rektorn ”jag beklagar men du kan 
tyvärr inte få gå tre år, eftersom ni som vill gå tre år är för få för att man ska kunna bilda en 
klass, man måste vara minst fyra personer” Jag tyckte att det var väldigt dåligt eftersom döv-
klasser ofta är små, det blir väldigt svårt att ihop fyra-fem personer på tre år – alla vill så oli-
ka… Jag som individ drabbas av det. 

 
Tre eller fyra år 
En fyraårig gymnasieutbildning innebär mindre stress, lugnare studietakt och bättre betyg sä-
ger eleverna. På fyra år har en döv elev möjlighet att läsa fler kurser och därmed höja betygs-
genomsnittet genom att välja bort de ämnen man fått lägre betyg i. Men den möjligheten leder 
även till att eleverna blir lata, enligt en elev. I och med att eleverna tänker att de har ett extra 
år på sig så blir det lågt tempo på lektionerna. Denne elev ser därför hellre att man behåller 
lika högt tempo som jämnåriga hörande, som en förberedelse inför framtiden eftersom univer-
siteten inte gör någon åtskillnad mellan döva och hörande personer när det gäller studietakt. 

 
Vi bara slappar och tänker: ”fyra år – det är lugnt”. Då blir det automatiskt lågt tempo på lektio-
nerna. Det vore bättre att ha högre tempo, då blir man automatiskt van vid det höga tempot och ut-
rättar mer.  

 
Äldre skolkamrater har påtalat fördelarna för en fyraårig utbildning framför en treårig, och 
efter en tid så håller de yngre med. Eleverna vill dock ha kvar möjligheten att själva be-
stämma över sin utbildning. En elev ser helst att man bestämmer utbildningslängden först 
under det andra gymnasieåret. Eleven menar att det är svårt att känna sig själv utan och innan, 
innan man ens börjat på gymnasiet och tar sig själv som exempel. Eleven ville först gå tre år 
på gymnasiet, men har nu efter ett tag börjat vänja sig, hittat nya kompisar och vet vad de 
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gillar med skolan.  En annan elev menar däremot att 12 år i skolan är lagom. En del passar för 
en snabbare studietakt, andra passar för en långsammare studietakt. 

Alla eleverna är dock överens om att det vore bra med tre år och ett extra år som tillval 
ifall betygen inte räcker, samtidigt menar de att utbildningstiden ska vara anpassad efter pro-
grammets innehåll. De teoretiska programmen, som oftare är mer krävande, kan vara fyra-
åriga – t.ex. naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet, och de praktiska program-
men kan vara två- eller treåriga.  
 
Klassrummet 
I de flesta av de klassrum döva elever undervisas i är ”teckenspråks-anpassningen” bra dvs. 
det är bra ljus i rummen och bänkarna är placerade i en ”halvcirkel” så att eleverna ser varan-
dra. Vissa klassrum är dåliga, enligt eleverna. Då är bänkarna placerade i rader i samma höjd 
så att de som sitter fram inte ser de som sitter bak. Det går inte att föra en diskussion i en så-
dan klassrumsmiljö menar eleverna.  

Åsikterna om vilken klasstorlek som är lämpligast varierar bland eleverna. En tycker att 
tio elever i en klass är för få, en annan tycker att sju elever i en klass är alldeles lagom och en 
annan ser helst att det är maximalt fem elever. Det optimala antalet elever i ett klassrum är 
beroende av vad som ska ske under lektionen. Eleverna menar t.ex. att det inte går att redovisa 
och föra en givande diskussion om det bara är fem elever i klassen. En sådan storlek är lämp-
lig om eleverna har speciella behov av lugn och ro och extra mycket stöd.  

 
Jag har fått höra av andra hörande att de är typ 30-40 i klassrummen, med bara en lärare. De kan få 
sitta med handen uppräckt för att få hjälp under hela lektionen, och sen när lektionen är slut så har 
läraren inte hunnit fram till dem ännu. Så vi döva har en lyx i och med att vi kan få hjälp hela ti-
den, det är bara att räcka upp handen så kommer läraren på en gång. Man kan ha en väldigt nära 
kontakt till läraren, hörande elever har inte samma möjligheter.  

 
Små klasser upplevs ibland som en fördel men ibland som en nackdel. Då känns klasserna för 
små. I en del klasser på skolan är det fyra elever, vilket flera tycker är ett för litet antal. De 
föredrar stora grupper framför små grupper, eftersom det då blir mer umgänge och mer dis-
kussioner. Ett par klasser på skolan har slagits ihop efter önskemål av eleverna av dessa skäl.  
 

Jag skulle aldrig orka med bara fyra personer i klassen, dialogerna skulle se likadana ut varje dag 
och det skulle inte hända någonting nytt – bara samma sak hela tiden.  

 
Att det krävs fyra elever för att bilda en klass inom RGD har eleverna förståelse för, och de är 
medvetna om den roll som ekonomin spelar för gymnasieutbildningen. Eleverna menar dock 
att minimigränsen på fyra elever ibland begränsar deras valmöjligheter eller vållar onödigt 
mycket besvär när behov/önskemål från RGD-elever ska tillmötesgås.  

 
Hörande har en viss lyx i att de alltid har stora klasser, de verkar aldrig ha problem med att skapa 
klasser. Vi har inte den lyxen. Vi måste kommunicera, planera och fixa så att det blir en klass. 

 
Lärare och undervisningsmetoder 
Eleverna är nöjda med Risbergska skolans lärare och deras undervisningsmetoder i det stora 
hela. En elevs intresse och motivation för ett visst ämne är avhängigt lärarens engagemang 
samt pedagogiska kompetens. En elev uttrycker det som att ibland är det så låga kunskapskrav 
att det känns som att de inte gör någonting under lektionerna.  

 
Det beror mycket på hur läraren är. En del lärare har höga krav, andra har låga och det är ojämnt. 
Då blir det så att, t.ex. jag som går på samhällsprogrammet och en annan som går i NV, vi två läser 
samma ämnen men tycker olika, på grund av lärarna.  
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I vissa ämnen kör man med en annorlunda undervisningsmetod där fokus ligger på kreativitet 
och mindre skrivande. Denna undervisningsform uppskattas av de flesta eleverna. Fördelen, 
menar de, är att de blir lättare att komma ihåg det man lärt sig, eftersom man diskuterar istäl-
let för att göra skriftliga uppgifter från skolböcker. Det görs istället redovisningar av hem-
uppgifter och då spelar man teater eller gör en film. 

 
Man lär sig en del ja, men missar annat, som grammatikregler t.ex. Vi har väl skrivit lite, ibland, 
men inte alltid. […] Vi spelar teater, det är mycket kreativt och roligare att titta på teater än på en 
person som är nervös och redovisar väldigt stelt.  

 
IV elever och Nationella elever 
Så gott som alla elever anser att det är för låga betygskrav för intagningen till RGD/RGH. En 
del elever uttalar besvikelse över att allt arbete de gjorde i grundskolan för att få så bra betyg 
som möjligt för att komma in på gymnasiet på ett sätt var förgäves, när ändå ”vem som helst” 
kommer in oavsett betyg. 
 

Jag har bra betyg och kom in på det här programmet på grund av betygen, trodde jag. Tills jag fick 
reda på att en del i klassen inte ens har fullständiga betyg också går i samma klass som jag. 
 
Det finns ingen konkurrens […] det är ett problem, när man har så små klasser som vi har, och så 
många skillnader i kunskapsnivåer [inom klasserna]. 

 
På Risbergska skolan undervisas individuella  och nationella elever tillsammans i alla ämnen. 
Eleverna ser hellre att de individuella och de nationella eleverna undervisas separat i kärn-
ämnen, så att de individuella får läsa i sitt eget tempo. Man menar att de nationella eleverna 
missgynnas i undervisningen på så sätt att de får mindre del av lärarnas uppmärksamhet, vil-
ket i sin tur påverkar deras betyg negativt.  

 
Lärarna anpassar sig oftast efter de som har en lägre kunskapsnivå – jag tror att lärarnas mål är att 
få alla sina elever godkända, och inte att eleverna ska nå de högsta betygen […] Kanske vore det 
bättre att dela upp klasserna och ha två lärare – en som fokuserar på G-eleverna och en annan på 
MVG-eleverna typ. 

 
Hörande och hörselskadade 
I ämnet Idrott har eleverna under tre veckor i slutet av terminen lektioner tillsammans med 
hörande elever, vilket uppskattas av eleverna på RGD. Eleverna menar att det främjar kon-
takten mellan döva och hörande elever. De ser gärna att denna möjlighet utnyttjas i fler ämn-
en, men då inom ämnen där kommunikationen kan ske på lika villkor för döva och hörande, 
exempelvis i ämnet Teckenspråk.  

 
Det är roligt, för man brukar fortsätta prata efteråt., man hejar på varandra när man ses och så. […] 
Jag tycker att de där treveckorsperioderna är bra, och önskar att man kunde ha det i andra ämnen 
också, inte bara gymnastiken. T.ex. [ämnet] teckenspråk, det kan vi ha tillsammans med de höran-
de. Då kan vi prata med dem och de får öva sig på teckenspråk på ett mer naturligt sätt. 

 
Sammanslagningen har även fördelen att elevantalet under lektionerna blir fler. De menar att 
lagspelen blir roligare då, eftersom de blir cirka trettio stycken.  

 
Det är inga problem med kommunikationen då heller, för vi använder mycket kroppsspråk då. 
Många av de hörande är invandrare och de har oftare lätt för att använda gester och så, det brukar 
fungera bra då.  

 
Många elever uttrycker en önskan om att döva och hörande ska integreras mer i under-
visningen, dock på en ”teckenspråkig basis”. Med detta menas att de klyftor som finns mellan 
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RGD-elever och hörande elever i skolan framförallt beror på okunskap och kommunikations-
problem. RGD-elever vågar inte prata med hörande elever, och vice versa. Att ha gymnasie-
undervisningen som det ser ut idag på Risbergska skolan är bra, men det räcker inte.  

 
Det är en sak som jag är helt emot, och det är att [RGD-]undervisningen är riktad mot endast döva 
och hörselskadade. Jag tycker att hörande ska få ha den möjligheten också, bara de kan tecken-
språk. Jag tycker att det är viktigt att man främjar teckenspråket. Man skulle kunna ha det som typ 
Engelska skolan, där undervisningen bedrivs på engelska, dvs. typ Teckenspråkiga gymnasiet eller 
nåt, och undervisningen bedrivs på teckenspråk. Jag tror att ett sådant gymnasium skulle bli popu-
lärt, eftersom många har syskon som är döva. Jag känner vissa hörande som vill ha teckenspråkig 
undervisning, vilket är coolt. 

 
Delaktighet och inflytande 
Eleverna känner att de är delaktiga och har inflytande på undervisningen, även om inflytandet 
vanligen rör sig om att skaffa eller byta tolkar i vissa ämnen. Andra gånger har det gällt sam-
ordningsproblem lärarna sinsemellan, vilket lett till att eleverna periodvis känt sig tyngda av 
läxor och övriga hemuppgifter. Efter samråd med mentor kan problemet oftast lösas. Eleverna 
uppskattar skolans uttalade strävan efter en jämlik undervisningssituation där dialog mellan 
elev och lärare uppmuntras.  

 
I grundskolan var det mer som ”du ska redovisa med overhead och du ska prata om det ämnet och, 
och ..” men här diskuterar våra lärare med oss och frågar vad vi vill redovisa om och hur. Det är 
mera dialog liksom.  Man kommer fram till en lösning tillsammans, vilket gör att man som elev 
blir mera motiverad och engagerad – man tycker att det är roligt och vill lära sig mer .  

 
Eleverna känner dock en viss inskränkning i elevinflytandet vad gäller ekonomiska aspekter. 
 
Frånvaro 
Eleverna anser att det är låg frånvaro på Risbergska skolan. De tror att skolans programutbud 
förutsätter studiemotivation och drar till sig elever med denna inställning. Övriga söker sig till 
de andra skolorna. De tror även att för vissa handlar valet av skola om status, och att dessa el-
ever inte inser vad det innebär att gå ett teoretiskt program. Det kan påverka studiemotiv-
ationen i längden. En intervjuad tror att en del elever väljer ett visst program för att behaga 
föräldrarna.  

 
Jag har märkt att många elever säger att deras föräldrar vill att dom ska välja ett visst program, bli 
läkare, advokat, ”imponerande” yrken.  

 
En orsak till skolk sägs även vara att vissa inte är vana vid den självständighet som gymnasie-
studierna innebär. Det låga antalet i klasserna bidrar till att de elever som är ensamma kvar, 
när de andra är frånvarande, tappar motivationen. Tråkiga lärare med dålig teckenspråks-
kompetens är även en annan orsak till skolk enligt en del elever. 
 

Om jag vet att en lärare är speciellt tråkig så drar jag mig för att komma till den lektionen, för det 
är inget roligt alls, bara jobbigt. Jag tror att det avgör mycket, hur läraren är, om man kommer till 
skolan eller inte.  
 
Andra saker utanför skolan också, t.ex. att man varit ute och festat, eller hellre vill vara social med 
kompisar på eftermiddagarna, eller på kvällarna och det blir så sent att man inte orkar stiga upp 
nästa morgon. 

 
 
 

Praktik 
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Praktiken i utbildningen är bra, anser eleverna. Dock har praktiken inte samma effekt för ele-
verna på de teoretiska programmen jämfört med eleverna på de praktiska programmen. De 
menar att det är svårt för eleverna på de teoretiska programmen att verkligen få uppleva hur 
det faktiskt är ute i arbetslivet. Eleverna menar att man inte kommer in i praktikplatsens verk-
samhet på en enda vecka. De jämför med de praktiska programmen på Tullängsskolan. De får 
fem veckors praktik där eleverna får pröva på olika yrken. De döva eleverna upplever att det 
finns ett begränsat antal praktikplatser för döva elever. Många arbetsplatser saknar kunskap 
om dövhet. 
 

De vill veta om jag kan läsa på läppar, om jag kan det och det, och samtidigt så känns det som att 
jag måste vara taleskvinna för dövheten, propagera för de möjligheter vi har och så. Som döv kän-
ner jag att vi har mycket begränsningar, men kanske är problemet den att kunskapen hos hörande 
ofta är så gott som obefintlig och vi döva måste informera mer, visa att döva finns, vad dövhet är 
och så vidare.  
 
Jag hatar praktik ändå, så det spelar ingen roll. Jag har ingen lust att behöva skriva lappar med hö-
rande. 

 
Andra ser dock möjligheten att komma ut till hörande arbetsplatser som något positivt. De får 
en möjlighet att vara ambassadörer och informera om dövhet och teckenspråk. De anser att 
det är bra med arbetslivserfarenhet och social träning i hörande miljöer, eftersom de döva ele-
verna och de hörande personerna på arbetsplatserna blir tvungna att lära sig kommunicera 
med varandra. De flesta arbetsplatser är positivt inställda och nyfikna.  
 

Tullängsskolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
Eleverna är nöjda med de valmöjligheter de erbjuds, även om dessa valmöjligheter är färre än 
för hörande. Det kan ibland orsaka en resignation. Skulle de inte vara nöjd med det tillgängli-
ga programutbudet för döva så finns det en möjlighet att studera med tolk i en hörande klass, 
påpekar de. De är dock inte pigga på att gå i en hörande klass, utan föredrar att gå i en döv 
klass. 
 

Jag är intresserad av tåg, flyg områden men eftersom jag är döv så kan jag inte läsa sånt vilket 
gjorde mig ledsen till viss del. 
 
De valmöjligheter vi erbjuds i skolan räcker bra.  

 
Tre eller fyra år 
Eleverna tycker att det är bra att man kan välja mellan att läsa tre år eller fyra år, även om det 
inte är många elever som utnyttjar möjligheten att läsa tre år på Tullängsskolan. Kunskapen 
om elevens val av 3 eller 4 årig utbildning brister hos lärarna. 

 
Jag tycker att det är lite dåligt av dem att inte ha koll på hur elevernas studier ska se ut, de hade 
inte upptäckt det om jag inte hade sagt till. 

 
De flesta elever tycker inte att det finns någon särskild anledning till varför döva elever ska 
läsa fyra år när hörande läser tre år.  
 

För vissa som är duktiga i skolan och så, då är fyra år för länge, men för andra som behöver mer 
stöd och så, då är det bra med fyra år.  
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Eleverna anser att varje elev skall få bestämma om man vill gå tre eller fyra år. Även om ele-
verna ser fördelar med att läsa tre år, så anser de flesta att fördelarna med att läsa fyra år över-
väger. Det innebär en lugnare studietakt, mindre stress och mer stöd. 
 
Klassrummet 
När det bedrivs kärnämnesundervisning är det ofta fyra till fem i klasserna, vilket de flesta 
tycker är lagom. Idealantalet är dock runt sju elever i en klass. Små grupper är bäst menar 
man. Då får de hjälp av lärarna och det blir bra diskussioner på lektionerna eftersom alla får 
tid att prata. Dessutom är det oftast lugn och ro. Man hjälper varandra under lektionerna och 
som en uttrycker det, ”en del kompisar förklarar mycket bättre än lärarna”. 

I ämnet Idrott är de dock en stor grupp, ettorna, tvåorna och treorna tillsammans vilket blir 
cirka 30 elever. Eleverna tycker att det blir väldigt okoncentrerat och rörigt. Ett mer lämpligt 
antal elever på idrottslektionerna vore cirka tio till tjugo stycken.  

På Tullängsskolan går det en övervägande andel pojkar jämfört med flickor. Som ensam fl-
icka bland pojkar i klassrummet kan det ibland vara för stojigt . De flickor som vi pratat med 
är dock positiva överlag. 

 
Killarna kan förstås vara lite väl stojiga ibland att jag fattar noll men det är bara att ignorera dem. 
De är snälla mot mig i alla fall. Innan jag började här så oroade jag mig för hur jag skulle klara 
mig bland alla killar men det har bara gått bra, de är lugna mot mig i alla fall. 

 
Tullängsskolans undervisningsmiljö upplevs ibland vara stökig. 
 

Jag hade hellre sett att hela utbildningen var förlagd till WUC, jag tror inte att jag skulle känna mig 
isolerad där. Tvärtom, det skulle vara lättare att koncentrera mig. Här frestas jag ofta av kompisar-
na och börjar prata bort lektionerna.. Det är jobbigt att behöva springa mellan skolorna också, bätt-
re att ha det på en skola för det skulle spara tid också.  
 

Tullängsskolan har nya, bärbara datorer, vilket eleverna uppskattar. Dock ser de gärna att de 
får möjlighet att hyra en dator som de kan bära med sig överallt, då de tidigare nämnda dat-
orerna hör till särskilda undervisningssalar och inte kan tas till andra salar. Eleverna saknar en 
datorsal där man kan sitta och studera.  

 
Det skulle inte vara så dumt att ha en egen bärbar som man får låna/hyra från skolan, som vissa 
gymnasieskolor har. Det skulle vara bra för vi har så mycket håltimmar, det skulle spara tid om 
man kunde göra det mesta skolarbetet i skolan eller hemma istället för att driva runt på skolan och 
vänta tills nästa lektion. 

 
Lärare och deras undervisningsmetoder 
Eleverna tycker att de flesta lärarna på Tullängsskolan är bra även om det finns lärare som sa-
knar lärarbehörighet. Det har fungerat bra ändå även om det varit rörigt ibland då läraren inte 
kan betygsbedöma eleverna själv utan måste lämna över det till en behörig lärare. På frågan 
om teckenspråkskompetens kontra ämneskunskap svarar så gott som alla elever att det är lika 
viktigt att läraren kan teckenspråk som att han kan sitt ämne. Vad som är bäst beror på vad det 
är för ämne.  

 
Jag tycker att det är lika viktigt att läraren kan teckenspråk som denne kan sitt ämne. Fast, om man 
skulle välja mellan en lärare som är duktig på sitt ämne och OK på teckenspråk eller OK på sitt 
ämne och duktig på teckenspråk och kan kommunicera med oss, så skulle jag välja den som kan 
teckna. 

 
Vad gäller undervisningsmetoder, så finns det elever som tycker att en del lärare kan vara för 
’hårda’. Lärarna säger bara ”det ska du klara själv”. Eleven blir då stressad och nervös. 
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Varje dag är jag orolig för att han ska bli arg på mig. Jag känner mig i underläge och ledsen när jag 
kommer hem och oroar mig för nästa dag. Det är inga problem i teckenspråkskommunikationen. 
[Läraren] vill bara skynda på och vara produktiv, få saker gjorda. 

 
IV elever och Nationella elever 
De nationella och individuella eleverna undervisas tillsammans i karaktärsämnena. I kärn-
ämnena undervisas de i olika grupper. Detta upplägg är eleverna nöjda med, eftersom de me-
nar att båda grupperna då får möjlighet att läsa på sin kunskapsnivå. Eleverna är positiva till 
att få läsa på en relevant kunskapsnivå och inte efter läsår eller program. 

 
I kärnämnena är det ”rena” grupper, dvs individuella för sig och nationella för sig, det är bra tycker 
jag. Då får man läsa på sin egen nivå, de som behöver extra stöd får det och de andra får utvecklas.  

 
De nationella och de individuella eleverna umgås inte så mycket med varandra, i alla fall inte 
med de ”snobbigare” typerna, som en elev uttrycker det, han säger att de nationella eleverna 
verkar tycka att det är ”finare” att gå i en nationell klass eftersom det är svårare ämnen. Han 
menar dock att det inte rör sig om mobbning, utan att det snarare handlar om status. Eleverna 
på Tullängsskolan anser att kraven för att komma in på Tullängsskolan är för låga, men de 
störs inte nämnvärt av detta.  
 

Kraven för att komma in på måleriprogrammen är lite väl låga ibland tycker jag. Det finns vissa i 
min klass som urusla betyg men ändå får vara med i samma klass som jag, vilket känns lite.. så-
där.. fast, jag bryr mig egentligen inte. 

 
Hörande och hörselskadade 
Eleverna på RGD är nöjda med upplägget på Tullängsskolan, dvs. att de döva och hörselska-
dade eleverna har en ”egen” byggnad separat från de hörande eleverna.  

 
För då slipper man att de hörande tar ens grejer av misstag [i karaktärsämnena], eller vi tar deras 
grejer av misstag och de blir sura.. vi kan ju inte prata med varandra och förklara att det var ett lån 
och inte stöld. 

 
Orsaken till den klyfta som finns mellan RGD-elever och RGH-elever på Tullängsskolan tror 
eleverna beror på kommunikationssvårigheterna. 
 

Jag tror att det beror på att en del av de hörselskadade inte kan teckenspråk och vill hellre umgås 
med varandra, och för att det är olika kultur. De använder ljud på lektionerna, inte vi.. Vi har inte 
mycket gemensamt, typ. Jag tror inte att det skulle funka med en undervisning där döva och hör-
selskadade är i samma klass, med teckenspråk och mikrofon eller nåt sånt. För vi skulle nog störa 
oss på varandra. Om de skulle börja prata så vill vi veta vad de pratar om, och om vi tecknar så vill 
de veta vad vi pratar om. Det skulle nog bara skapa misstro, kanske. 

 
Delaktighet och inflytande 
Eleverna på Tullängsskolan ser sig inte som särskilt engagerade i undervisningen, men är lik-
väl nöjda. Inflytandet i utbildningen är på den nivån att de kan säga hur de vill ha det, och det 
förmedlar de genom att prata med sina mentorer. 

 
Delaktighet och inflytande i utbildningen.. hmm, joo.. det rullar på, jag har liksom inte varit så aktiv.. spe-
lar ingen roll, allt är bra ändå. 

 
Frånvaro 
Frånvaron på skolan är varierande bland eleverna. Det finns elever som har hög frånvaro och 
andra som har låg frånvaro. Frånvaron märks mest i kärnämnena, detta speciellt när de har 
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omväxlande två veckors undervisning i kärnämnen och två veckors i karaktärsämnen. Från-
varon är högre under kärnämnesveckorna enligt eleverna. En elev tror att frånvaron kan mot-
verkas genom att man istället kortar av tvåveckorsperioderna till en vecka i taget, och inte-
grerar den praktiska biten i kärnämnesveckan också. Det bidrar till att kärnämnena upplevs 
som mer ”verklighetsförankrade”. Andra elever menar att lärarna borde bli mer bestämda mot 
eleverna, och se till att det blir kännbara konsekvenser av frånvaron. En elev tar sin klass som 
exempel. 

 
Min WUC-klass har bland de lägsta frånvarosiffrorna jämfört med de andra på Tullängen. Vårt 
transportprogram är mera hårt, mera seriöst. Skolkar man så får det konsekvenser och man hamnar 
efter, vilket ingen av oss vill. Drivkraften kanske också är att vi verkligen vill lyckas ta körkort, 
och att utbildningen är dyr.  

 
Eleverna menar att det är för lätt att skolka från skolan, lärarna har ingen kontroll över ele-
verna. 

 
Nu ser jag ofta att lärarna ger eleverna uppgifter och sen sticker de. De kommer tillbaka ibland och 
kollar att allt går rätt till. Det är olika klasser och läraren hoppar mellan dem. Det vore bättre om 
läraren var kvar på samma plats hela tiden. Då kan läraren se till att eleven verkligen jobbar och 
inte bara latar sig.  
 
En lustig grej som hände nyss var när jag hade samtal med min lärare där vi gick genom mina 
papper och resultat, och läraren sa ” ja, du har noll % frånvaro men det struntar vi i, det är ju inget 
att diskutera. Sekunden senare tog denne tillbaka det och ”åh det var inte så jag menade – det är 
jättebra att du kommer till skolan!”. 

 
Det lugna tempot på Tullängsskolan är även det en bidragande orsak till den höga frånvaron 
menar eleverna. Men skolket beror även på faktorer som ligger utanför skolan, t.ex. uppgav 
eleverna strul med kompisar, för mycket att göra på kvällarna, man hakar på kompisarna, sit-
ter uppe för länge på nätterna och surfar eller är med kompisarna så att man blir för trött för 
att stiga upp på morgnarna. 

 
Ska ens vänner inte till skolan dagen efter så tänker man ”äh skolarbetet kan jag ta sen i fyran”… 
Då följer man med kompisarna istället, när man tänker så.. Det är kompisarna som frestar en att 
skolka. […] En del påverkas av sina kompisar. T.ex. om man bor på Heden, där omgivningen är 
trött på skolan, så blir man less själv och börjar skolka.. Ens kompisar ser att man skolkar och vill 
då också göra likadant. Det sprider sig liksom. Det är skönt att vara ledig, och inte behöva jobba 
eller slita i skolan. 

 
Praktik 
Om praktiken är det blandade åsikter. En del elever ser det som ”slavarbete”, ett sätt för arb-
etsplatserna att få gratis arbetskraft. Andra elever ser det som en möjlighet att få kontakt med 
olika företag, vilket i framtiden kan leda till jobb på praktikplatsen. 
 

Virginska skolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
Eleverna anser att valmöjligheterna är tillräckliga. Visst händer det att en del döva elever inte 
kommer in på ett visst program på grund av att de antingen är för få för att bilda en klass, eller 
för att programmet är för populärt, men det händer sällan. 
 

Det är synd att döva inte har lika många program att välja på som hörande, t.ex. frisörprogrammet 
– jag har sett många som velat koma in där men inte lyckats.. Det är synd. Men vad kan jag göra åt 
det? 
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Tre eller fyra år 
Det fjärde året på gymnasiet ska vara valbart för dem som vill eller behöver gå ett extra år, 
tycker eleverna. Fyra år är dock helt lagom, menar eleverna, eftersom det är ett lugnare tempo 
på undervisningen och mindre stress. 

 
Jag tycker att min fyraåriga utbildning räcker bra, absolut inte längre! Jag skulle kunna tänka mig 
att alla går tre år, och de som vill eller behöver det får gå ett extra år. Men det ska vara frivilligt, 
alltså. Fyra år är bra, ändå.  

 
Klassrummet 
Eleverna tycker att det är bra stämning i klassrummen. Det råder oftast lugn och ro. Det är 
ibland för små klasser. Oftast är det cirka tre till fem i varje klass. Idealet är cirka tio anser 
man. Då ges möjlighet till diskussion.  

 
Två personer skulle vara alldeles för få, det går ju inte att diskutera saker och så om man bara är 
två. Man skulle ju kunna tänka sig att låta de två gå i en hörande klass, med tolk. Men det skulle 
nog kännas ensamt. 

 
Kärnämnena läser flera parallella klasser tillsammans. Det blir då större grupper. Block-
undervisning, där eleverna läser kärnämnena tillsammans och är uppdelade i grupper efter 
kunskapsnivå och inte årskurs anser eleverna vara en bra lösning på problemet med för små 
klasser. 

 
Det skulle vara roligare då, för nu är det alldeles för små klasser. I min klass är vi bara två, men vi 
läser parallellt med andra klasser också så det är rätt okej ändå. 

 
Lärare 
Eleverna är nöjda med lärarna och deras undervisningsmetoder, och även med deras tecken-
språkskompetens. På frågan om vad som är att föredra hos lärarna – teckenspråkskompetens 
eller ämneskompetens så valde eleverna ämneskompetens. 
 

Lärarna är olika. Det finns en del lärare som är anställda för att de är teckenspråkiga även fast de 
inte är behöriga att undervisa i ”sitt” ämne. […] Jag tycker att det är viktigt att de kan båda saker-
na, dvs. att teckna och sitt ämne… Måste man välja något av dem så är det väl ämneskunskapen 
som är viktigast, för tolkar finns ju! 

 
IV elever och Nationella elever 
På Virginska skolan undervisas individuella och nationella elever separat från varandra, vilket 
eleverna är nöjda med.  
 

Individuella och nationella elever är separerade från varandra, och det tycker jag är bra. Jag är nöjd 
med det.  

 
Hörande och hörselskadade 
RGD-elever umgås varken med hörande elever eller RGH-elever i undervisningen. De uppger 
sig vara nöjda med detta.  
 
Delaktighet och inflytande 
Eleverna anser sig vara delaktiga i undervisningssituationen och har tillräckligt inflytande, 
även om detta inte utnyttjas fullt ut av dem själva.  
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Jag känner att jag kan påverka lektionerna. 
 
Frånvaro 
Frånvaron på Virginska skolan upplevs av eleverna som periodvis varierande. De menar dock 
att skolket till stor del snarare beror på faktorer utanför skolan än i skolan.  

 
De har olika bortförklaringar, t.ex. att de är sjuka… Eller så har de festat natten innan och stannar 
hemma dagen efter. Det beror inte på skolan, den är bra, de flesta trivs där och allt, men vi är lata 
helt enkelt. Vi är för trötta för att gå till skolan ibland. […] Fritiden är viktig. 

 
Praktik 
Eleverna anser att praktiken gör nytta i undervisningen, och att det har en gynnsam verkan för 
dem när det gäller att få kontakter med arbetsmarknaden samt social träning med hörande 
arbetsplatser. 
 

Kvinnersta skolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
Eleven upplever det som ”jobbigt” om döva hade lika många program att söka till som hör-
ande elever har. Det är tillräckligt många program för döva ungdomar att välja på. 

 
Vi döva är ganska bortskämda ändå, som inte behöver göra allt [som de andra hörande eleverna 
måste göra]. T.ex. så får vi ”fuska” lite.  

 
RGD-eleverna säger att de inte alltid måste svara på alla frågeuppgifter i en kursbok. Det 
måste däremot hörande elever göra det. RGD-eleverna får även vid behov genomföra läx-
förhör eller prov muntligt istället för skriftligt. Kraven för att komma in på de utbildningar 
som Kvinnersta skolan erbjuder för RGD-elever är inte så höga, menar denna elev. Vem som 
helst kan komma in. 
 
Tre eller fyra år 
På Kvinnersta skolan är det ett vanligt alternativ att välja den traditionella fyraåriga utbild-
ningen framför den treåriga utbildningen. Eleven menar att det kan vara bra med en fyraårig 
utbildning eftersom undervisningen då bedrivs i ett lugnt tempo.  

 
Om man har mycket kvar med skolarbetet så kan det vara bra med fyra år, för då behöver man inte 
stressa. Man kan ta det lugnt och koppla av. 

 
Eleven menar att det skulle vara bättre om alla riksgymnasieelever under första läsåret hade 
en gemensam inriktning. Först därefter skulle man kunna välja programinriktning. Då kan 
man anpassa utbildningstiden efter programmet. Det kan ta tre år, fyra år eller fem år beroen-
de på programmets innehåll och tempo. 
 
Klassrummet 
I elevens arbetsgrupp i skolan ingår 7 - 8 elever. Eleven upplever den gruppen vara för stor, 
speciellt när man har koncentrationssvårigheter. Det skulle också vara bättre om skolan delade 
in eleverna i grupper efter kunskapsnivå istället för läsår.  
 

Men en sak som jag tycker vore bra skulle vara att man delar in grupper efter kunskapsnivå och 
inte efter vilken klass man går i, då är man på samma nivå då och kan samarbeta med varandra i 
gruppen. I arbetsgruppen är det för varierande kunskapsnivåer. 
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När det gäller klassrumsmiljön så är eleven nöjd med den. Tidigare hade de döva och hörsel-
skadade eleverna sina undervisningslokaler i en villa på skolområdet, vilket inte fungerade bra 
då den kändes för hemtrevlig för att man skulle kunna koncentrera sig på skolarbetet. Nu har 
de sina klassrum i en källare på skolområdet.  
 

Klassrummet ligger i en källare, och det känns lite konstigt att ha det så.  
 
Skolans gymnastiklokaler är för små, tycker eleven. Det behövs ett större styrketräningsrum 
och omklädningsrummen är obehagliga.  
 
Lärare 
Eleven upplever lärarna som tillräckligt kompetenta för att undervisa inom sina äm-
nesområden. Däremot anser eleven att mentorernas kunskaper inom de aktuella ämnes-
områdena för deras elever är tillräckliga. Eleven blir då tvungen att vända sig till andra vuxna 
för att få råd och stöd angående utbildningen och framtidsplaner.  
 
Hörande och hörselskadade 
Döva och hörselskadade elever undervisas tillsammans i kärnämnesundervisningen. Vid kara-
ktärsämnena undervisas de tillsammans med hörande elever. En döv kan vara ensam i en 
grupp med hörande elever. 
 
Delaktighet och inflytande 
Eleven känner att denne skulle vilja få ut mer av utbildningen, göra fler studiebesök, pröva på 
fler olika saker och lära sig mer.  

 
Jag skulle vilja att vi åkte ut mer, gjorde fler studiebesök och fick göra mer saker, sånt som jag har 
missat beroende på vilken inriktning man har valt, det tycker jag är orättvist för jag vill också lära 
mig.  

 
Man måste vara väldigt envis för att få till stånd något i undervisningen.  

 
Till en början fick jag inte köra, men efter en massa tjatande så fick jag det, så det känns bra att jag 
lyckades. Hade jag inte tjatat så hade jag inte fått köra. Jag är väldigt envis av mig.  

 
Delaktigheten i skolan är inte nämnvärt hög, enligt eleven. Denne menar att få av eleverna på 
RGD/RGH är aktivt engagerade i skolan. 
 

En ur vår klass är med i elevrådet. Det är första gången som en döv är med i elevrådet, med höran-
de. Tidigare har det väl inte funnits något intresse bland oss att engagera oss i elevrådet. 

 
IV elever och Nationella elever 
Nationella och individuella elever integreras med varandra i undervisningen på Kvinnersta 
skolan, vilket eleven tycker är helt OK när det gäller den praktiska delen av undervisningen. 
Dock ser eleven helst att de nationella och individuella eleverna undervisas separat vid kärn-
ämnesundervisningen. 
 
Frånvaro 
Det är hög grad av närvaro på skolan. Detta tror eleven beror på att de flesta eleverna har sam-
ma mål – att ta studenten och bli klara med allt så att de kan komma ut i arbetslivet fortast 
möjligt. Skolk kan bero på bristande motivation eller intresse, enligt eleven. Även sovmorgnar 
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kan vara boven i dramat. Vaknar man sent så orkar man inte till skolan utan skolkar hellre 
från skolan och stannar hemma. 
 
Praktik 
Den praktiska delen är en stor del av undervisningen på Kvinnerstaskolan. Eleven känner 
dock att denne skulle vilja ha fler praktiska moment i utbildningen. Man är begränsad till det 
program och den inriktning man valt.  

 
Jag skulle vilja att vi åkte ut mer, gjorde fler studiebesök och fick göra mer saker, sånt som jag har 
missat pga. fel inriktning. 

 
Eleven menar att döva och hörselskadade elever får ut mer av sina karaktärsämnen jämfört 
med de hörande eleverna, pga. att de är färre och därför inte delar sin tid med många.  
 

Sammanfattning Utbildning/RGD 
• Tillräckligt brett utbud av program. 
• Gemensam orientering det första året, därefter väljer man inriktning och utbildningslängd. 
• Gruppkonstellationer efter kunskapsnivå, ej årskurs. 
• Lärarna anses kompetenta inom sina ämnen. 
• Delaktighet och inflytande varierar mellan skolorna. På Risbergska anses den vara hög, och på andra 

skolorna känner eleverna att det finns möjligheter även om de inte aktivt utnyttjar dessa möjligheter. 
• IV & Nat: Ser olika ut på skolorna. Gemensamt är dock att eleverna helst ser att IV och Nat-elever un-

dervisas separat i kärnämnena, men att de kan integreras i karaktärsämnena. Får då möjlighet att läsa i 
sin egen takt. 

• Skolk beror på bristande intresse/motivation hos eleven. Skoltrötthet, valt ett för svårt program pga dess 
status, lärarnas teckenspråkskompetens inte tillräcklig, tråkig. Även faktorer utanför skolan spelar in. 
Långa resvägar, sena nätter, grupptryck/’social grej’. 

• Svårt få ihop 3-årsklasser pga. för få döva elever. 
• Fyra år innebär mindre stress, lugnare studietakt och möjlighet till att förbättra betygsgenomsnittet, men 

kan även leda till en ”slapp” attityd gentemot skolan. 
• Vissa undervisningslokaler på Risbergska skolan är inte anpassade för döva elever (sitter i rader). 
• Optimala antalet elever i en klass är beroende av vad som ska ske under lektionen. Diskussion  =  högre 

antal, koncentration = lägre antal. Lagom: 7 - 8 elever. 
• Risbergska skolan satsar på dialog och kreativt tänkande. 
• Uttalad frustration över att vem som helst oavsett betyg kommer in. Sänker motivationen i klassen och 

kampen känns bortkastad/förgäves. 
• För stora variationer i kunskapsnivåer mellan eleverna i klasserna. 
• Idrott med hörande upplevs positivt. Främjar socialisationen. Är positiva till fler lektioner med hörande 

på teckenspråk. 
• Samordningsproblem lärarna sinsemellan bidrar till studiebörda eller ”sitta och rulla tummarna”. 
• Eleverna på Kvinnersta skolan, Tullängsskolan och Virginska skolan efterfrågar egna datasalar och stu-

dieplatser där de kan vara på raster och håltimmar. 

 

Språk och kommunikation 
Risbergska skolan 
Kommunikation i utbildningen 
En övervägande andel elever anser att kommunikationen fungerar tillfredställande med de 
lärare som har bra teckenspråkskompetens samt är behöriga att undervisa i sitt ämne. Döva 
respektive hörande lärare som är fullt teckenspråkiga upplevs som bättre än övriga lärare Ele-
verna uppskattar att kunna kommunicera direkt med läraren. En elev menar att hörande lärare 
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som inte är fullt teckenspråkiga misslyckas med att förmedla sin kunskap eftersom de inte har 
ett fullvärdigt kommunikationsverktyg, dvs. full teckenspråkskompetens. 

 
Har man bra teckenspråk som lärare så kan man få kontakt och hitta det där lilla extra, intresset 
och motivationen hos eleverna så att de blir mer engagerade och entusiastiska. Jämfört med en lä-
rare som inte tecknar något vidare, den läraren blir bara tråkig och verkar oengagerad. Sånt somnar 
man ju av! 

 
Eleverna menar att relationsskapandet i den direkta kommunikationen är ytterst viktig när det 
gäller att främja och behålla studiemotivationen hos eleverna. De flesta eleverna uppger att 
det är viktigt för dem att ha en relation till läraren, att läraren ser vilka de är och hur de fung-
erar.  

 
De tror att det bara är att sätta den hörande läraren i en dövklass så kan den läraren teckna efter en 
månad, men.. det är inte bra alls. De kanske tecknar tecken, men de använder inte teckenspråk så 
att säga. Det finns inget i deras språk, det är helt onyanserat och monotont. Helt dött.  Och sömn-
framkallande. De bara maler på i en enda lång trist räcka av ord och man känner bara för att sova. 

 
Några elever uppger att även om Risbergska skolan säger sig satsa på en teckenspråkig profil 
så märks inte detta bland de hörande lärarna. En del lärare vidareutbildar sig inte för att för-
bättra kommunikationen och nå fram till eleverna.  

 
Det viktigaste är bara att jag får möjligheten att förstå det som förmedlas och att jag kan få ut-
trycka mig fritt på mitt eget språk eller via tolk.  

 
Kommunikationsproblemen beror på att de hörande lärarna inte vågar tala om att de inte för-
står vad eleverna säger. I vissa fall kör kommunikationen fast och bidrar till konflikter och 
fru-stration bland eleverna. De säger sig även vara rädda för att dessa kommunikationspro-
blem ska påverka deras betyg negativt. 
 

…hon brukar missförstå mig och då orkar jag inte då igenom det en gång så någon annan får för-
klara istället för mig. Det gör jag för att undvika konflikter.  
 
Jag tycker att det ibland känns som att när jag tecknar till henne så nickar hon som om hon förstått 
vad jag sagt, men egentligen har hon inte fattat någonting. Men hon säger det inte, utan låtsas bara 
förstå. 
 

På frågan om vad som är att föredra hos en lärare – teckenspråkskompetens eller ämneskom-
petens så svarade så gott som alla elever att ämneskompetensen är viktigast. 

 
Å andra sidan tycker jag att det är viktigare att läraren kan sitt ämne väl, än att den kan teckna 
”som en döv”. 
 
Hörande lärare är vana vid att kunna lyssna samtidigt som de antecknar, men med teckenspråk kan 
man inte göra så – tittar man bort en sekund så missar man mycket. När de inte har ständig ögon-
kontakt med mig så blir jag osäker, och frustrerad över att behöva vänta på att de ska anteckna 
klart och titta upp på mig igen för att kunna fortsätta. Det är svårt att göra en ”flytande” redovis-
ning då, lärarna tittar hela tiden bort. 
 
Det är konstigt, RGD har funnits i 40 år men fortfarande idag finns det lärare som inte kan teckna 
alls, eller tecknar för dåligt, och det är inte helt anpassat för döva heller. 

 
Övrig kommunikation i skolan 
Eleverna uttrycker att de har förståelse för att personalen på Risbergska skolan inte är fullt 
teckenspråkiga, eftersom skolan inte är en ”dövskola”. Det är ju inte bara döva som går där, 
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utan även hörselskadade och hörande elever, dvs. elever som inte har teckenspråk som första 
språk.  

 
….andra viktiga personer som vi har kontakt med som t.ex. SYV, de måste absolut kunna tecken-
språk, men andra t.ex. vaktmästarna, där är det inte lika viktigt. Det kan man ha överseende med. 

 
Matpersonal, cafépersonal, vaktmästare och tekniker på skolan kan inget teckenspråk enligt 
eleverna. Eleverna uppger att de använder sig av ”papper-och-penna”-metoden med dessa 
personer, och att det fungerar relativt bra i kommunikationen. Dock föredrar de att vända sig 
till personer de vet kan teckna. 

Vad gäller elevhälsoteamets teckenspråkskompetens riktar eleverna stark kritik mot detta. 
Detta är något som återkommer upprepade gånger i intervjuerna med elever från Risbergska 
skolan. Personalen kan teckna någorlunda bra, men det räcker inte. Eleverna uppfattar det 
som att en del personal i EHT intar en mer negativ attityd gentemot de döva eleverna jämfört 
med de hörselskadade eleverna. En del personal i EHT uppfattas som ovilliga att använda 
teckenspråk, och föredrar att tala. De hörselskadade elever som valt att gå på RGD istället för 
RGH upplever det som kränkande att en del personal i EHT inte vill respektera deras val av 
förstaspråk. 
 

Denne upprepar bara ”jag har inte tid, jag har inte tid” i flera timmar under dagen och har alltid en 
sur attityd. Men när det kommer hörselskadade [elever] så blir denne genast positiv. 
 
Det viktigaste är att de ska kunna kommunicera med en, jag menar inte att de ska teckna lika fly-
tande som en döv men man ska kunna föra en diskussion obehindrat, förstå vad man vill få fram.  

 
Eleverna säger sig uppleva det som poänglöst att gå till EHT eftersom personalen där ofta inte 
behärskar att kommunicera på teckenspråk. 

 
[…] ska JAG anpassa mig i mitt teckenspråk när det är jag som behöver få uttrycka mig. Då 
tappar jag motivationen och har ingen lust…” Det bidrar till att många fortsätter ha problem 
som i sin tur leder till ökad skolk, andra problem och så vidare… Det är verkligen dåligt. 

 

Tullängsskolan 
Kommunikation i utbildningen 
Eleverna är nöjda med lärarnas teckenspråkskompetens på Tullängsskolan, i synnerhet de som 
undervisar i kärnämnena. I karaktärsämnena är det fler lärare som inte kan teckna. 

 
Det som är dåligt är att de tecknar för långsamt och använder gammalmodiga tecken som jag inte 
förstår. En del lärare är ju gamla, så….. Det blir ibland svårt att hänga med i vad de säger. Ibland 
börjar de prata istället för att teckna och då blir det ännu svårare…. ibland blir man tvungen att 
fråga kompisarna vad läraren har sagt, så diskuterar vi sinsemellan.. Det blir så segt när det är så. 
 

En elev berättar att en termin var kommunikationsproblemen mellan elever och lärare så stora 
att det ledde till minskat antal undervisningstimmar. 
 

läraren vägrade att ha tolk eftersom den ansåg att den kunde teckenspråk. Vi tyckte inte alls att lä-
raren kunde teckenspråk men den läraren fick sista ordet. Så det blev konflikt i klassen. Vi gav upp 
tolkbiten. Efter ett tag av förhandlande så ändrades det från 6 tim till 3 tim i veckan och mer hem-
arbete istället. Sen minskades timmarna ytterligare och till slut blev det nästan så att det bara blev 
fem min i veckan, för att lämna in hemuppgifterna och sen var det typ ”tack och adjö för idag”. 
Det var inte bra, jag saknade en teckenspråkig lärare att diskutera med. 
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Kommunikationsproblemen ledde till minskat antal timmar av undervisning istället för att tolk 
användes. 
 
Övrig kommunikation i skolan 
Kommunikationen på andra håll i skolan fungerar tillfredställande enligt eleverna. Alla ur 
EHT har tillräckliga teckenspråkskunskaper utom en, men detta problem löses oftast. 
 

Virginska skolan 
Kommunikation i utbildningen 
Eleverna säger sig vara nöjda med de flesta lärarnas teckenspråkskompetens. 

 
Lärarna kan teckenspråk flytande, det är sällan de stoppar en för att de inte förstår vad man säger. 
Jag är nöjd. 

 
Övrig kommunikation i skolan 
Teckenspråkskompetensen hos den övriga personalen på skolan är eleverna dock något mind-
re nöjd med, även om de säger sig ha förståelse för detta. 
 

Övrig personal, de flesta kan inte teckna. […] Vaktmästarna och matpersonalen kan inte teckna, 
eller pyttelite. Typ enkla tecken bara. De är ändå inte så viktiga personer, att man måste kunna 
kommunicera flytande med dem. 

 

Kvinnersta skolan 
Kommunikation i utbildningen 
En del lärare tecknar så dåligt att det inte alltid går att förstå vad de säger och ibland får ele-
verna träda in som tolk. De behöver träna mer på teckenspråk, annars måste de arbeta via tolk 
istället. 

 
Ibland får jag hjälpa mina kompisar, jag tolkar åt dem. Det känns OK men jag vill inte göra det 
jämt. Mina kompisar tycker att det är OK [att jag tolkar]. 

 
Övrig kommunikation i skolan 
Den övriga kommunikationen fungerar bra även för elever som går i program där nästan alla 
är hörande. 
 

Sammanfattning Språk och kommunikation/RGD 
• Stor variation i teckenspråkskompetensen hos lärarna. Det är fler kärnämneslärare som kan teckenspråk 

än karaktärslärare. 
• Eleverna på Kvinnerstaskolan (och i vissa fall även Tullängskolan) har karaktärsämnen tillsammans 

med hörande elever. Fungerar bra. 
• Döva eller fullt teckenspråkiga lärare föredras framför lärare med sådär teckenspråk eller tolk, pga. bätt-

re relation. 
• Lärare med brister i teckenspråkskompetensen låtsas oftast förstå vad eleverna säger. 
• Eleverna tycker att det är svårt att ta till sig lektionens innehåll med lärare som har tolk eller brister i 

teckenspråkskompetens. 
• Lärarnas ämneskompetens föredras dock framför teckenspråkskompetens eftersom det finns möjlighet 

till tolk, menar de flesta elever. Kvaliteten på utbildningen är viktig för eleverna. 
• Övrig skolpersonal kan sällan teckenspråk. De flesta eleverna tycker att det är okej, fast de ser gärna att 

personalen kan grunderna i teckenspråk, för att underlätta spontan kommunikation. 
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• Stark kritik riktas mot EHT:s teckenspråkskompetenser, i synnerhet på Risbergska skolan. 

 

Social miljö 
Risbergska skolan 
Kamratandan 
Kamratandan på Risbergska skolan upplevs som positiv och uppmuntrande av eleverna. Detta 
menar de beror på den närhet som skapas mellan eleverna på grund av fyra år i små klasser, 
samt att de ofta känner varandra sedan tidigare från grundskoletiden. Eleverna säger sig inte 
märka av någon större mobbning på skolan. 
 

Vi lever ju med varandra i fyra år, vi träffas varje dag så därför har vi bra stämning – för att vi kän-
ner varandra så väl. Det gäller utanför skolan också. Jag trivs jättebra på Risbergska, jag har inte haft 
någon morgon då jag vaknat och tänkt ”nej, jag vill inte till Risbergska skolan, det är så jobbigt att 
träffa de andra”. […] Mobbning märks inte så mycket heller, det finns nog men. . Det finns alltid 
mobbing, det finns överallt. Det finns ingen perfekt skola, men det märks inte så mycket på Ris-
bergska skolan.  Det tycker i alla fall inte jag. 

 
Skolans klimat 
Skolans klimat är öppet, alla umgås med alla enligt eleverna. Det är bra sammanhållning, vil-
ket märks mer bland de döva ’där är det väldigt tätt’. Detta är speciellt märkbart i skolans 
matsal där så gott som alla döva sitter tillsammans. Dock saknar eleverna ett uppehållsrum att 
vara i på raster och håltimmar.  
 

För i skolan känner jag ibland att det är svårt att koppla av, jag känner inte att det går att förena 
avkoppling med skolan[…] Café Rosen funkar ju också, men det är mest för de hörande tycker jag 
[…] Jag menar inte att döva och hörselskadade ska vara segregerade, absolut inte, utan tanken är 
bara att vi döva ska få ha nån annanstans att vara än i F-korridoren, för vi är ju ändå där jämt.  

 
RGD och RGH 
RGD-elever umgås sällan med RGH elever, i synnerhet inte ettorna, enligt en elev. Detta tror 
han kan bero på att de hörselskadade som tidigare gått i en hörande grundskola och sedan bör-
jat i en RGH klass blir förvirrade. De kanske inte tycker att kommunikationen med döva fun-
gerar tillfredsställande.  

 
Det finns många hörselskadade som kan noll teckenspråk, och inte använder det alls trots att de får 
gå teckenspråkskurser om de vill. Men det finns hörselskadade som är duktiga på att teckna och 
kommunicerar mycket med de döva. Det märker man mer av bland de äldre, i tvåan, trean. 

 
Andra döva elever förklarar bristen på umgänge mellan döva och hörselskadade som att de 
inte har något gemensamt med varandra och att det är ”för besvärligt” att försöka kom-
municera med de hörselskadade elever som inte kan eller verkar vilja teckna. 
 
Hörande 
Vad gäller umgänget med de hörande eleverna upplevs det speciellt positivt av RGD-elever, 
när en hörande person som håller på att lära sig teckna kommer fram och hälsar och frågar hur 
vissa tecken ska tecknas. Risbergska skolan erbjuder Teckenspråk som ett av språkvalen, 
bland tyska, franska, spanska och italienska. Enligt en elev är det en positiv överraskning att 
de flesta av de hörande eleverna på Risbergska skolan väljer att läsa Teckenspråk. Eleven tror 
att detta intresse för teckenspråk beror på att de flesta har någon kompis som är döv eller hör-
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selskadad och vill kunna kommunicera med den personen fullt ut. De döva eleverna upplever 
dock att det saknas ”naturliga plattformar” att möta de hörande eleverna på. 

 
Jag tycker att det är positivt att umgås med hörande elever men vi har liksom inget tillfälle att möta 
dem, t.ex. i Café Rosen så går det liksom inte att bara släntra fram till en hörande och säga [teckna] 
”hej, allt bra?”, det skulle bara kännas dumt och dessutom skulle den andra bara ”fånstirra” tillbaka 
eftersom vi inte känner varandra alls. Kanske om man hade några dagar om året då vi gör någonting 
tillsammans med de hörande. 

 
Det är inte alla som uppskattar att umgås med hörande elever. För en del elever är det jobbigt 
att umgås med hörande och hörselskadade som inte kan teckna. Kommunikationen upplevs 
som seg. 
 
Boende & Fritid 
De flesta av intervjupersonerna bor i kollektiv. Att bo i kollektiv upplevs av eleverna som en 
positiv erfarenhet och rekommenderas när man går första året. Då är man oftast helt ny i Öre-
bro och känner inte till någonting. Bor man på kollektiv så får man möjlighet att lära känna 
nya kompisar i samma boende och i staden också. Ofta har man även klasskompisar i samma 
kollektivboende, som man kan göra skolarbetet tillsammans med på kvällarna. Den sociala 
gemenskapen är större på ett kollektivboende än på de andra boendeformerna enligt eleverna.  
 

Man kan ringa på hos grannen kl 20 på kvällen i kollektiv, för det är ju ens kompis som bor där. I 
ett eget boende är det oftast en gammal tant, så det är väl inte lika roligt då. […] Man är aldrig en-
sam, och det finns alltid någon vuxen där om man skulle behöva hjälp med någonting, läxor t.ex. 
Bor man själv så är man ensam och står man på egna ben – det bör man tänka på. 

 
Att bo i en egen lägenhet innebär självständighet och större valfrihet jämfört med ett kollek-
tivboende – på gott och ont.  

 
Jag tror att det kan vara svårt för en del att göra skolarbetet själv när de bor i egen lägenhet. Det ne-
gativa med att bo själv är att man riskerar att bli mer ensam, jämfört med om man bor på kollektiv 
där det finns massor med folk man kan lära känna.  

 
Det är inte bara frid och fröjd med att bo i ett kollektiv enligt eleverna. Nackdelarna är att det 
kan upplevas som alltför strukturerat och orubbligt. Det är fasta tider som gäller på ett kollek-
tivboende, samt matmeny och så vidare.  
 

Tyckte jag inte om maten på kollektivet så hade jag problem, för det fanns inget annat att äta. Så 
man blev tvungen att sticka ut och köpa något eget. […] På kollektivet var det alltid [middag] 
klockan fem varje dag. Ibland slutade jag halv fem och då fick jag stressa hem till kollektivet. […] 
Det är dessutom mycket mer oväsen och störande, folk som håller på och ringer på dörrarna eller 
sparkar och slår på dörrarna i ett kollektiv. 

 
Det finns en uttalad önskan bland vissa av eleverna som bor i kollektiv - att de befintliga kol-
lektiven samlas till en enda byggnad för RGD-elever. Det ska vara stort och välorganiserat 
med mycket personal som ska finnas på alla våningsplan. Vad gäller boende i veckohems-
familj så menar en elev att veckohemsfamilj som boende fått en negativ stämpel på sig.  

 
De som flyttar in i veckohemsfamiljer uppfattas som ”sär”[-skolelever] eller har låg [intelli-
gens]nivå. De verkar såna eftersom de bor i veckohemsfamiljer för att de inte kan klara sig själva, 
de måste ha hjälp hela tiden, någon som väcker dem, lagar mat åt dem, gör läxorna med dem. 
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Tullängsskolan 
Kamratandan 
Eleverna på Tullängsskolan upplever att det är bra stämning i skolan. De kan umgås med vil-
ka de vill, oavsett årskurs eller program. De säger sig inte märka av någon mobbning i sko-
lan, även om det finns personer de inte tål. De anser att Tullängsskolan intar en relativt neutral 
attityd och menar att attityderna märks mer mellan Virginska skolan och Risbergska skolan. 
Kvinnerstaskolan vet de ingenting om. 
 
Skolans klimat 
Det är väldigt olika individer på Tullängen, en del missbrukar droger och/eller alkohol och 
skolkar mycket, andra är ordentliga och vill klara skolan bra. Eleverna upplever Tullängssko-
lan som en trygg skola. De saknar ett uppehållsrum på skolan.  

 
Skulle vara bra med ett eget uppehållsrum där man kan sitta, än där vi sitter nu för det är så trångt 
och alla ska ju förbi, måste kliva över en massa folk för att komma fram. 

 
Inte bara uppehållsrum saknas. Man saknar även tysta studiemiljöer med möjlighet till inter-
netuppkoppling så att man kan arbeta med sina hemuppgifter på raster eller håltimmar. 
 

Jag skulle vilja ha något bra rum där det är tyst och lugnt, och med datorer så att man kan skriva 
eller surfa. Tullängsskolan har inga datorer som man kan surfa med på rasterna, så som Risbergska 
skolan har. Det tycker jag är skräp. 

 
RGD och RGH 
Eleverna beklagar sig över att det är få flickor som går på Tullängsskolan, men uppger att det 
märkts en ökning i antalet flickor på senare tid. Att det är få flickor på Tullängsskolan tror 
eleverna beror på rykten och fördomar om vilka som går på de olika programmen.  

 
Man säger att Risbergska skolan är för flickorna, att det är en flickskola. […] Jag tror att det beror 
på att andra tjejer ser att det går tjejer här och att det går bra för dem, så de vågar också pröva då.  

 
RGD-elever och RGH-elever umgås inte med varandra på Tullängsskolan. Även här sitter de 
döva vid ett ”eget” bord i matsalen. De hörselskadade eleverna sitter vid ett annat bord och de 
hörande eleverna sitter vid de övriga borden. Som förklaring till varför de inte umgås med va-
randra hänvisar eleverna till kommunikationsproblem.  

 
Vi vill vara sociala med varandra och teckna. De hörselskadade känner väl att det är för svårt att 
hänga med i teckenspråket och vill hellre sitta för sig själva med andra i liknande situation. Jag själv 
umgås inte så mycket med de hörselskadade, känner inte heller att jag VILL umgås med dem…. det 
är liksom varken eller. 
 
Men de hörselskadade som brukar vara på Café 019 och kan teckna, dem pratar jag med lite grann. 
annars inte.. samma med de hörande – kan de teckna lite och kommer fram till mig så pratar jag 
med dem, annars inte.. Jag brukar vara på Café 019 på tisdagar och torsdagar för att spela fotboll. 
Det finns en del ungdomar där som undrar varför döva spelar mot hörselskadade, eller när de är 
mixade lag, så byter döva med varandra och hörselskadade med varandra. Det är lite attityd mellan 
döva och hörselskadade, och det beror mest på språket, kommunikationen. lätt att det blir missför-
stånd och gruff då. 

 
Hörande 
På Tullängsskolan umgås inte RGD-elever med hörande elever. De uppger att de är nöjda 
med umgänget med de döva klasskamrater som finns på skolan. Vissa uppger osäkerhet och 
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bristande svenskkunskaper eller teckenspråkskunskaper som skäl till att döva och hörande inte 
umgås sinsemellan på skolan.  
 

Tänker man på vår skola, WUC, som är en hörande skola med en liten grupp döva och hörselska-
dade, så fungerar det väl bra även om vi inte pratar med de hörande. Vi stör oss inte på varandra, 
det är inga konflikter i alla fall. 

 
Jag har inget emot att umgås med hörande/hörselskadade men jag har svårt att kommunicera med 
dem via sms, pga. min svenska. Så jag föredrar att de kan teckna eller använder kroppsspråk. 

 
Boende och Fritid 
En bor hemma, tre bor i kollektiv, en bor i egen lägenhet och en bor i veckohemsfamilj vid in-
tervjutillfället. De som bor i kollektiv tycker att boendet fungerar bra och att man är själv-
ständig i sitt boende. Man lagar mat, diskar och städar själv. I kollektiven bor det både RGD- 
och RGH-elever, vilket fungerar bra även om RGD-eleverna upplever sig vara i minoritet i 
jämförelse med RGH-eleverna. Trots detta underläge tycker eleverna att deras grannar är bra 
och en del RGH-elever är duktiga på att teckna. Det är inte så stökigt, enligt en elev. En annan 
tycker däremot att det är väldigt stökigt i hans kollektivboende. 
 

Det som är negativt är att det är många ungdomar som bor där vilket gör att det blir väldigt stökigt 
med mycket oväsen på kvällarna, det är många som ringer på dörren och öppnar för att prata med 
mig eller kolla in mitt rum – det är jobbigt för man vill ju vara ifred ibland men det går inte. Det är 
jämt så. Det finns alltid något som stör. 
 

Det är aldrig långtråkigt på kollektivboendena, enligt eleverna. Kvällarna är oftast fyllda av 
aktiviteter. 

 
Vi brukar ha en del aktiviteter tillsammans, t.ex. bowling sminkkvällar för tjejgruppen och annat 
för killgruppen.. Vi bakar pepparkakor, och ska snart ha julbord tillsammans. Det är roligt.  
 

Det är blandade åsikter bland eleverna om boende i veckohemsfamilj. Några elever tycker att 
det är bättre att bo i kollektiv, eftersom det annars blir begränsat att bo i veckohemsfamilj. 
Andra tycker att det är tryggt och bekvämt att bo i veckohemsfamilj. En elev bodde i vecko-
hemsfamilj vid intervjutillfället. I början var det ovant att vara i någon annans hem, tyckte 
eleven men vande sig efter ett tag. Fördelen med att bo i veckohemsfamilj är att man som 
inneboende får uppmärksamhet och snabbt känner sig hemmastadd i Örebro, enligt eleven.  

 
Jag var osäker och frågade om allt, om jag fick ta det och det, om jag fick göra si och så. De i familjen sa: 
du får ta om du känner dig hungrig! Till sist började jag vänja mig, det känns bra nu och jag börjar känna 
mig som hemma i den familjen. Mitt rum kanske är lite litet men det gör inget […] De är noga med att jag 
går till skolan varje dag och inte skolkar […] Det är bra att bo i en veckohemsfamilj, där man har personer 
som har koll på en, uppmärksammar en.  

 

Virginska skolan 
Kamratandan 
Eleverna känner att det råder en bra kamratanda på Virginska, både inom skolan och mellan 
skolorna. 

 
Det är bra stämning mellan skolorna, vi brukar umgås med varandra - Attityderna som fanns mel-
lan skolorna, så är det inte nu längre. Idag rör det sig mest om konflikter mellan olika gäng, de 
snackar skit om varandra och så. Det har inte med att göra vilken skola man går på. Jag umgås 
med alla, jag har kompisar på de andra skolorna också. 
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Skolans klimat 
Eleverna tycker att skolan är helt ok.  

 
Vi har inget eget uppehållsrum, men jag tycker inte att vi behöver något i alla fall. Jag har inget 
emot att vara i korridorerna, det finns ju bänkar där så det är liksom inget att protestera om… Kor-
ridorerna funkar bra som uppehållsrum.. Vill man prata lite privat med kompisar så kan man sitta i 
de klassrum som är lediga, det är bara att be någon lärare att öppna. 

 
RGD och RGH 
RGD och RGH elever brukar inte umgås med varandra. Varför det är så har eleverna inte di-
rekt reflekterat över.  

 
Jag vet inte riktigt varför, egentligen. Jag har inte tänkt på det själv, jag brukar inte gå fram och 
prata med dem självmant. Det har väl automatiskt blivit så bara, det flyter på. 

 
Hörande 
RGD elever brukar inte heller umgås med de hörande eleverna.  

 
Vi kanske säger hej om vi känner varandra, men inte så mycket mer.  

 
Boende och Fritid 
En elev bor i kollektivboende där det bor både döva och hörselskadade. Detta upplever denne 
inte som ett problem. 

 
Det fungerar precis som att ha en egen lägenhet. [Kollektiv] är inte som de andra kollektiven, det 
är mycket mera självständigt boende. 
 
Det är inte störigt där, alla visar respekt mot varandra, det är helt soft. Finns inget negativt. 
 

Kvinnersta skolan 
Kamratandan 
Det är en positiv stämning bland elever och lärare på Kvinnersta.  

 
Vi brukar busa lite med lärarna ibland, det är kul. Det är bra stämning här på skolan.  

 
Skolans klimat 
Det är mer praktik än teori vilket passar eleven. 

 
Jag tycker att det är bättre stämning här på Kvinnersta än på de andra skolorna. Jag ser det på mig 
själv. Mina kompisar som går på t.ex. Virginska säger att det är mycket mer plugg och målinriktat 
där, och det är verkligen inget för mig. Det är inte min typ, att plugga. Jag vill hellre vara ute och 
göra saker, jag är aktiv av mig. Jag har noll motivation för att sitta och plugga hela tiden. 

 
Eleverna saknar ett uppehållsrum där de kan sitta och ta det lugnt mellan lektionerna. Nu bru-
kar de sitta i caféet/matsalen när det är öppet, vilket det är sällan. När caféet är stängt så står 
de utanför och väntar på att det ska öppna, eller stannar kvar där de råkar befinna sig, oftast i 
deras undervisningslokaler eller skolans bibliotek.  
 
RGD och RGH 
Eleverna undervisas tillsammans i kärnämnena, vilket den intervjuade tycker fungerar bra. 
Antalet döva och hörselskadade elever på Kvinnersta är lågt i jämförelse med de andra riks-
gymnasieskolorna i Örebro, vilket bekymrar denne. 
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Vi var fler förut när jag gick första året. Nu är vi så få. Ibland känns det som att Kvinnersta kom-
mer att gå i konkurs, att ingen väljer den här skolan utan går i andra skolor istället. Jag vet inte rik-
tigt varför. Jag tycker inte att Kvinnersta ska flytta närmare stan eller gå ihop med en annan skola i 
stan. Kvinnersta skolan är bra som den är, det är en fin skola med djuren och allt. Det är lugnt och 
man slipper alla bilar och avgaser.  

 
Hörande 
RGD-elever har karaktärsämnen tillsammans med hörande. Ofta är de ensam döv i den hör-
ande gruppen, vilket fungerar bra för det mesta. Ibland kan det kännas ensamt på grund av att 
de hörande eleverna sällan kan teckna. På rasterna ser den intervjuade gärna till att vara med 
andra döva och hörselskadade elever. 
 

Jag vill helst sitta med mina döva kompisar men ibland är det så fullt att jag får bita ihop och sitta 
med de hörande. Det känns inte så roligt då. Jag vet ju inte vad de pratar om, ifall de kränker mig 
eller så. Jag tror inte att det är så men jag vet ju inte.  

 
Boende & Fritid 
Eleven bor hemma hos sina föräldrar och brukar umgås med kompisar utanför skolan. 
 

Jag har andra kompisar utanför skolan, även hörande kompisar. Jag är aldrig på Café 019. Jag 
tycker inte att det är kul alls. Jag fikar hellre på stan med kompisarna.  

 

Sammanfattning Social miljö/RGD 
• Det är bra kamratanda både inom och mellan skolorna. 
• Egna uppehållsrum för RGD/RGH saknas. 
• Det är för få döva och hörselskadade elever i relation till hörande elever på Kvinnersta skolan. Detta får 

effekten att de ibland känner sig bortskuffade och bortglömda. 
• De umgås sällan med hörselskadade och hörande elever – tydlig gruppering. Speciellt påtagligt i matsa-

larna på alla skolorna, där har de döva eleverna ett ”eget” bord att sitta vid. 
• Bristen på umgänge beror på bristande teckenspråkskunskaper hos de hörselskadade och hörande ele-

verna, enligt de döva eleverna. I vissa fall även bristande kunskaper i svenska språket hos de döva.  
• På Risbergska skolan är det många hörande elever som läser ämnet Teckenspråk, vilket upplevs positivt 

av de döva eleverna. Främjar socialisationen när de hörande eleverna kommer fram och hälsar. 
• Naturliga plattformar att möta hörande på saknas på alla skolorna. På Risbergska har de döva och hör-

selskadade eleverna en gemensam korridor vilket underlättar umgänget.  
• De flesta elever bor i kollektiv. De rekommenderar att man bor i kollektiv det första året, då får man 

snabbt nya vänner och lär känna staden. Det är dock väldigt stökigt på kollektiven, det är sällan det är 
lugn och ro. 

• Äldre elever bor oftast i egen lägenhet, flyttar i tvåan-trean. 
• Bland en del elever har boende i veckohemsfamilj en negativ klang, då denna boendeform anses vara 

avsedd för elever med särskilda behov. 

 

Tolk 
Risbergska skolan 
Om att använda tolk i undervisningen 
Eleverna säger sig mer uppleva tolkarna som ett hinder i undervisningen, än som hjälpmedel. 
I synnerhet de elever som från specialskolan är vana vid direkt kommunikation. Relationen 
till lärarna, som eleverna anser är viktig för en välfungerande kommunikation i undervisning-
en, missgynnas. 
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I början var det svårt att vänja sig vid att titta på både läraren och tolken när läraren förklarade nå-
gonting men efter ett tag så vande jag mig […] I [specialskolan] hade jag en bra relation till lärarna 
jämfört med här på Risbergska, tolken blir liksom ett hinder i relationen mellan mig och läraren. 

 
Varför ska läraren tro att jag är dum, eftersom tolken uppfattar fel eller säger helt andra saker så att 
läraren undrar vad man pratar om. 
 
Det påverkar oss också, vår förståelse. Vi förstår inte riktigt, vi kanske missar saker, viktiga saker 
som sägs, som kanske har att göra med grammatik. Det missar vi, till slut sitter vi där och förstår 
inget av det vi skriver. 
 
Jag menar, vi döva hör ju inte vad de [tolkarna] säger, det kan ju hända att de tolkar fel men vi vet 
inte om det. Läraren tittar konstigt på en och vi vet inte varför. T.ex.en i min klass, hon kan prata 
bra och hon kan ibland höra vad tolkarna säger. När hon ser mig teckna så hör hon ofta att tolkarna 
översätter mig fel och måste rätta dem ”nej så sa hon inte alls” och då får jag upprepa det jag sagt 
så att tolken kan tolka mig rätt. Sånt är svårt. Jag tycker att tolken har ett ansvar, när tolken inte 
förstår så ska denne säga det och fråga vad jag menar. Det får ta tid, hellre det än att det blir fel. 
 
Man måste också anpassa sin teckenspråksnivå till tolkarnas, det går inte att teckna fritt och låta 
det flyta på. Man måste teckna så prydligt och stelt, så att det blir rätt och lätt för dem att avläsa 
oss. Men då blir det inte lätt för oss att uttrycka oss, och man orkar inte ens börja säga något.  
 
Det är ofta tolkelever med, vilket jag inte tycker är bra. Självklart förstår jag att de behöver lära sig 
för att kunna utvecklas men jag tycker att de kan ta det i ett annat sammanhang. Det är fel att det 
ska drabba oss elever En gång hade vi en tolkelev i [ett språkämne] och den tolkeleven klarade det 
inte bra alls vilket drabbade oss elever.  

 
Tolkarnas teckenspråkskompetens 
Eleverna upplever att det är stora skillnader mellan olika tolkars kompetens. De menar att en 
del tolkar är i behov av vidare utbildning, andra är skickliga i sitt yrke. De flesta tolkarna på 
Risbergska skolan är bra på att översätta från talad svenska till teckenspråk. Detta gäller dock 
inte för det omvända. Det som kännetecknar en dålig tolk är enligt eleverna en tolk som är bra 
på att teckna men avläser dåligt och inte talar om det. Detta är något som inte är ovanligt, en-
ligt eleverna. Så gott som alla elever klagar på att tolkarna inte klarar av att avläsa eleverna 
rätt. 

 
Jag tycker att det finns några gymnasietolkar som är så hemskt dåliga att man undrar hur de lyck-
ats klara att bli auktoriserade tolkar. Jag förstår det inte. 
 
En tolk avläste mig fel hela tiden och inte förstod mig alls, tolken bad mig upprepa vad jag sagt 
hela tiden, till sist blev jag så frustrerad att jag inte ville säga något mer och sa åt tolken att glöm-
ma det, hon fick skylla sig själv helt enkelt.  
 
Många tolkar tecknar ord för ord när de översätter, det fungerar inte. Jag vet inte om man kan änd-
ra på det, men i framtiden skulle jag vilja att tolkutbildningen ska försöka få in något område, t.ex. 
svenska till teckenspråk, men på teckenspråkigt vis. De ska kunna ta ut det viktiga, poängen, i det 
som sägs och inte bara översätta ord för ord. Det som läraren pratar om får de gärna teckna annor-
lunda, bara poängen är med från början och kommer fram. 

 
Det finns dock tolkar som eleverna är nöjda med. Bra tolkar tecknar så att eleven uppfattar allt 
läraren vill förmedla, och dessutom förstår vad eleven vill säga, utan upprepningar. 

 
Jag känner att när jag har dem [de bra tolkarna] så fungerar lektionerna alltid bra, kommunikatio-
nen fungerar perfekt och det går snabbt vilket gör att det rullar på snabbare i undervisningen. Med 
en dålig tolk så går allt sakta, det inverkar negativt. 
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Men det finns andra tolkar som är bra, de är mer personliga och använder ett mer livligt tecken-
språk, och efteråt brukar de fråga hur man mår och så. De är riktigt bra tolkar.  

 
Lärarnas ”tolkkompetens” 
Eleverna är överens om att lärarna på Risbergska skolan vet hur man använder tolk i under-
visningen. Missöden händer ibland, men det beror inte på okunskap utan snarare på ren tank-
spriddhet enligt eleverna.  
 

Lärarna vet hur man använder tolkarna, de flesta alltså. Självklart finns det några som kanske råkar 
stå framför tolkarna ibland, de tänker inte alltid på det.  

 
Fast en gång hade jag en lärare som var ”allergisk” mot teckenspråk. Hon hade problem med tol-
karna också.  

 
Relationen till tolkarna 
Relationen till tolkarna spelar stor roll för hur eleverna uppfattar dem. Eleverna säger sig fö-
redra tolkar som har en mer avslappnad hållning till eleverna. De småpratar med eleverna och 
visar att de trivs i deras sällskap och med sitt jobb.  Oftast är det en yngre tolk, som har en lite 
annorlunda stil när det gäller kläder och frisyr jämfört med de äldre, mer traditionella tolk-
arna. De ”gammalmodiga” med ett icke uppdaterat teckenförråd går inte hem hos eleverna. 
Eleverna menar att det märks på de yngre tolkarna, de verkar mer avslappnade och trygga i 
sig själva. Dem är det oftast lättare att umgås med, och de är oftare bra på att tolka. De kan 
”jargongen”. 
 

Tullängsskolan 
Om att använda tolk i undervisningen 
Tullängsskolans elever uppger att de knappt använder tolk i undervisningen, och när det sker 
så är det nästan uteslutande vid stora samlingar. De flesta av eleverna säger att de är medvetna 
om att de kan få tolk när kommunikationen inte fungerar i klassen. Ibland händer det att tolk-
elever tolkar, vilket starkt ogillas av en övervägande andel elever. Man har dock viss förstå-
else för att tolkelever behöver träning.  

 
Tolkarnas teckenspråkskompetens 
De flesta tolkar är bra, enligt eleverna. Särskilt de ”fasta” tolkarna, eftersom de känner till de 
rätta tecknen för olika begrepp som används i ämnesundervisningen. Därmed är de också oft-
are bättre på att avläsa eleverna. Andra tolkar är mindre bra.  

 
Vissa tolkar väljer liksom själva vad de tolkar och vad DE ser som onödigt att tolka, men jag vill 
att de ska tolka allt de hör.. Det är dock bara vissa tolkar som gör så.  

 
Relationen till tolkarna 
Eleverna föredrar en avslappnad relation mellan tolk och elev. Eleverna ser det som en fördel 
om tolkarna småpratar med eleverna och försöker skapa en informell relation.  

 
Även om tolketiken säger att de inte ska blanda sig i och prata med oss så tycker jag att det är helt 
ok att de gör så. Jag gillar det. Jag vill inte att de ska vara som stela robotar med noll kontakt. 
 

Eleverna menar att de tolkar som är bra ofta är tolkar som är ungdomliga av sig och lätta att 
prata med. Dessa tolkar är också ofta duktiga på att använda ungdomarnas slangspråk. 
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Virginska skolan 
Om att använda tolk i undervisningen 
Eleverna säger att det inte används mycket tolk i undervisningen på Virginska skolan. Det 
händer bara i vissa ämnen. Eleverna tycker att det fungerar bra.  

 
Vi använder mycket tolk i [ett praktiskt ämne], typ en till två gånger i veckan, men jag har inget 
emot det. Det fungerar bra.  

 
Tolkarnas teckenspråkskompetens 
Eleverna tycker att tolkarnas teckenspråkskompetens är tillräckligt bra. Eleverna menar att 
tolkarna brukar stoppa dem om de inte förstår vad eleverna säger, men det händer inte ofta. 
Eleverna känner att de blir rätt översatta för det mesta. Det märks om de blir feltolkade, gen-
om svaret de får på sin fråga. Det händer dock sällan, enligt eleverna. 

 
Jag skiter i vilket kön, vilken ålder och så vidare en tolk har – det viktigaste är att tolken är tecken-
språkskunnig, att de kan min ungdomsslang. De som jobbar på min skola, det märks att de kan 
”mitt” språk och de använder det när de pratar med mig. Det är jag nöjd med. Visst händer det att 
det kommer någon som är ”stel” men.. Det är i alla fall bättre än ingenting. 

 
Lärarnas ”tolkkompetens” 
Lärarnas tolkkompetens är fullgod. Eleverna påpekar att lärarna inom RGD undervisat döva 
elever i åratal och därför har god vana av tolk i undervisningen.  
 
Relationen till tolkarna 
Relationen till tolkarna upplevs av eleverna som bra. När det gäller tystnadsplikten så finns 
det en del elever som känner att den inte hålls i så hög utsträckning som den borde.  
 

Ja, det FINNS en del tolkar som inte håller så hårt på sekretessen. Det tror jag i alla fall. Det är typ 
självklart. […] Det händer, eftersom tolkarna även känner oss på privata sätt. Jag tror att de pratar 
inom skolorna, eftersom alla känner alla liksom. De behöver inte ens säga namnen, man fattar ju 
ändå vem man pratar om ibland. 

 

Kvinnersta skolan 
Om att använda tolk i undervisningen 
På Kvinnersta skolan är det en person som har en speciell tjänst som består till hälften av ass-
istent och till hälften tolk.  
 

Hon får springa en hel del mellan lektionerna, det är stressigt för henne  
 

Tolkarnas kvalitet är jättebra. Vid klassråden så har vi ibland tolkar från tolkcentralen. […] Jag 
tycker att det brukar fungera jättebra med dem. Ibland händer det att de inte kan avläsa oss, men 
det är inte så konstigt. Vi ungdomar tecknar ju så snabbt och ibland är vi för trötta för att teckna 
ordentligt.  

 
Lärarna på Kvinnersta skolan vet hur man använder tolk i undervisningen.  
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Sammanfattning Tolk/RGD 
• Tolkarnas kompetens varierar stort, enligt eleverna. De flesta tolkar upplevs som professionella och 

kompetenta när det gäller att översätta från talad svenska till teckenspråk. Dock är det fler tolkar som är 
sämre på att avläsa teckenspråk än tolkar som är bra på att avläsa teckenspråk enligt eleverna.  

• Eleverna känner osäkerhet ifråga om det de tecknar blir korrekt översatt. 
• Det händer att tolkarna inte stoppar eleverna när de inte förstår dem, utan översätter så som de tror att 

eleverna sagt. De upplever att det ofta blir fel. Klasskamrater som kan höra vad tolkarna säger får ofta 
stoppa tolkarna och korrigera dem.  

• Eleverna oroar sig för att dessa problem ska påverka betygsbedömningarna av dem, samt utbildningens 
kvalité. 

• De upplever även att det är svårare att ta till sig innehållet i en lektion med tolk än i en lektion med en 
döv eller fullt teckenspråkig lärare.  

• För de elever som var vana vid en teckenspråkig direktkommunikation i specialskolan var det svårt att 
vänja sig vid en tolkad undervisning i början. 

• ”Fasta” tolkar med ämneskunskap gagnar informationsöverföringen i undervisningen. 
• Ibland tas tolkelever med, vilket ogillas av eleverna eftersom de då missar en stor del av vad som sägs 

under lektionen.   
• Lärarna på RGD vet hur man använder tolk. 
• Eleverna litar inte på att tystnadsplikten i tillräckligt hög grad upprätthålls bland tolkarna, eftersom det 

är så få döva elever. 

 

Förväntade kunskaper och förberedelser 
Risbergska skolan 
Information om RGD 
En övervägande andel elever uppger att den information om RGD eleverna fick mestadels 
kom från kompisar, som antingen redan börjat på RGD eller hade syskon som gått där. 

 
Jag visste inte mycket om gymnasiet när jag kom hit. Klassen som gick ett år över mig, de hade 
jag bra kontakt med. De berättade lite om Örebro – sa att Örebro är en feststad och att det händer 
mycket här, men själva skolbiten sa de inte mycket om. De sa att det var ungefär samma som i 
grundskolan, fast lite djupare typ. Jag kom även hit på miljöbesök i nian, med mina föräldrar. Vi 
fick se alla skolorna.  
 
Miljöbesöken var fyfan. När vi t.ex. kom till Tullängsskolan så somnade jag direkt eftersom lära-
ren var så tråkig där, berättade bara trista saker. Det funkade inte alls för mig. Inte för halva grup-
pen heller, de sov de också. Läraren bara malde på. 
 

Eleverna menar att den bästa informationen kommer från äldre elever som själva går på 
RGD/RGH. Detta på grund av den perspektivskillnad som unga och vuxna har.  

 
Det bästa vore att eleverna själva informerar om gymnasiet, för man lyssnar inte så noga på lärarna 
och de äldre. Allt åker liksom in genom ena örat och ut genom det andra.. De berättar oftare om 
saker som man inte är intresserad av, sånt som känns oviktigt just då. 

 
Val av program kan handla om vilken status skolan har. Risbergska skolan har rykte om sig 
att vara en högpresterande skola. En elev uppger att denne valde Risbergska skolan för att den 
hade gott rykte, och tittade därför bara på vilka program som erbjöds där. Andra elever kan bli 
bortskrämda från skolan på grund av farhågor om att det skulle vara för svårt att gå på skolan, 
för mycket läxor och för starkt grupptryck.  
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De säger att det är skönt på Byggprogrammet: noll läxor – bara komma dit och softa och snickra 
lite och sen göra som man vill på fritiden. Det finns de som väljer de praktiska programmen för att 
slippa läxor.  

 
Att börja RGD 
För de elever som inte redan var hemmahörande i Örebro vid gymnasiestarten var det en ny 
upplevelse att flytta till Örebro och börja på RGD. 

 
när jag kom hit till Örebro så var det annorlunda här. Många fler döva, annorlunda miljö. Det var 
en del stora förändringar. 

 
I början var jag väldigt ovan vid att gå i en så stor skola som Risbergska, efter att ha gått i en liten 
skola med 150 elever – det var ett ständigt myller av folk och jag började känna mig oroad och 
stressad av att det var så mycket folk hela tiden, men nu tycker jag bara att det är positivt och roligt 
– man ser alltid nya ansikten varje dag. 

 
Det var således blandade reaktioner inför starten på gymnasieskolan hos eleverna på RGD. 
För en del var det en stor, positiv, skillnad mot specialskolan, för andra var det som ett steg 
tillbaka.  

 
Första året kändes som ingenting, eftersom allt vi lärde oss i ettan hade vi redan lärt oss i tian.  
 
Ettan var ju bra ändå – ny miljö, nya människor och så lärde jag mig mycket nytt, jämfört med tian 
då jag kände att kvaliteten ändå var rätt låg även om den var bättre än [i grundskolan].  

 
Inte bara kunskapsnivån utan även kommunikationen via tolk var en nyhet för de elever som 
var vana vid direkt kommunikation i grundskolan. 

 
Jag visste inte heller att vissa gymnasielärare inte kunde teckenspråk, i alla fall inte flytande, vilket 
var nytt för mig eftersom jag är uppvuxen i en teckenspråkig specialskola. 

 
Om fritiden i Örebro 
Den bild som de elever som inte är hemmahörande i Örebro hade innan de började på RGD 
stämde i stort sett med verkligheten. För en del elever var informationen angående fritiden i 
Örebro missvisande. 
 

Den bilden jag fick av kompisarna, om Örebro som feststad och så, stämmer inte alls. Jag tycker 
att det är mindre festande här jämfört med förut, eftersom man fick aktivitetsersättning redan vid 
16 då, men nu har de höjt åldersgränsen till 19. Och skolan, jag trodde att den skulle vara svår, 
men det var helt annorlunda, på tok för lätt. 

 
För andra elever var det ingen större skillnad, när det gällde boendet i Örebro. 

 
Men samtidigt var jag redan van vid att pendla mellan hemmet och skolan sen tidigare. Hemma i 
Härnösand bodde jag på elevhem, 40 mil hemifrån. Så på den biten är det ingen större förändring 
för mig, egentligen. Jag flyttade hemifrån vid 7 års ålder. Det var liksom bara att byta plats. 

 

Tullängsskolan 
Information om RGD 
Även för Tullängsskolans elever kom den mest relevanta informationen om skolan från kom-
pisar och syskon. De flesta eleverna uppger att de var missnöjda med miljöbesöken. De var 
för korta och illa fokuserade. Informationen som gavs om RGD var ur ”fel” perspektiv, dvs. 
från vuxenperspektiv. 
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Jag frågade massor om vilken betydelse poängen hade för antagningen till de programmen, en del 
svarade att det inte hade någon betydelse alls, andra svarade att det hade stor betydelse, så jag viss-
te inte vad jag skulle tro. 

 
Eleverna ville veta hur det var att vara gymnasieelev, och vad programmen innehöll rent kon-
kret. SYV på specialskolorna gav bristande information och det mesta kom från broschyrer 
istället. Eleverna saknade information på teckenspråk.  

 
Första året hände det ibland att jag fick reda program som jag inte visste fanns. Vi fick inte riktigt 
all information innan vi började, den information vi fick var via broschyrer. 
 
Det jag visste om RGD/RGH innan jag började var att RGD var för döva och RGH var för hörsel-
skadade, typ. 
 
Vi besökte alla skolorna och fick följa några klasser, vilket var bra för då kunde man fråga lärarna 
och de i klassen om allt möjligt.  

 
Programutbuden på skolorna redogörs det helt kortfattat för vid miljöbesöken och det är inte 
ovanligt att vissa program faller ur. Eleverna får inte veta att dessa program finns förrän de 
redan börjat på gymnasiet.  

 
Innan jag kom hit var det viktigt att komma hit och se vad man gör i verkligheten, och inte bara 
läsa och höra om Örebro. Många är nog osäkra innan de kommer hit. 

 
Eleverna tror att val av program ofta är beroende av skolans status bland de studerande. Man 
väljer hellre program efter vilken status man kan uppnå, snarare än efter vilket intresse man 
har. Tullängsskolan har oftare ett negativt rykte om sig. 

 
Jag hade hört rykten om att alla på Tullängen är dumma i huvudet, jag förstod att många som har 
svårt i skolan och så går där… men jag sket i det och valde Tullängen ändå […] Det kan säkert 
hända någon enstaka gång att en person väljer Risbergska för statusens skull, när personen egentli-
gen vill gå här på Tullängen. 

 
Att börja på RGD 
Eleverna har övervägande positiva erfarenheter av att börja på gymnasiet i Örebro. 

 
När jag skulle börja gymnasiet var jag förstås jättenervös. Men jag fick snabbt nya kompisar och 
allt har gått bra hittills så nu är jag inte nervös längre. 
 
I tian var man nervös inför starten i gymnasiet. Det var liksom ”eeh – ska jag lämna alla mina vän-
ner här??”. Man undrade om man skulle få nya vänner, och vilka de var. Skulle man känna någon 
alls i klassen?  Men det har varit bra.  

 

Virginska skolan 
Information om RGD 
Den mest relevanta informationen kom via kamrater som redan börjat på gymnasiet i Örebro. 
Miljöbesöken upplevdes som informationsrika, fast ”felriktade”. Även här var det ur fel per-
spektiv de vuxna informerade. Elevperspektivet saknades. 

 
Att börja RGD 
Eleverna anser att den information de fick om programmen på Virginska skolan stämmer rätt 
väl med den bild de har av sina program idag. De anser den vara tillräcklig, och saknar ingen-
ting. 
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Kvinnersta skolan 
Information om RGD 
Eleven uppger att denne inte visste så mycket om RGD, det var föräldrarna som hade mest 
kunskap. Detta eftersom eleven inte brydde sig om att ta reda på information om skolan och 
för att informationen kändes mer tillgänglig för de hörande föräldrarna via det skrivna språket 
i broschyrer och det talade språket genom samtal med andra vuxna inom verksamheten. Den 
teckenspråkiga information som fanns tillgänglig var inte av samma kvantitet. Den informa-
tionen fick eleven istället via äldre kamrater som redan börjat gymnasiet. 

 
Jag har alltid vetat vad jag vill göra, så det var inte svårt ändå.  

 
Att börja RGD 
Eleven kände sig förberedd när denne började på RGD. Den information som eleven fick av 
kamrater innan gymnasiestarten stämmer med den nuvarande bild denne har av RGD. 
 

Sammanfattning Förkunskaper och förberedelser/RGD 
• Relevant information mestadels från äldre kompisar och/eller syskon 
• De fick även information från andra vuxna, men ur ”fel” perspektiv – elevperspektivet saknades. 
• SYV på specialskolorna inte alltid teckenspråkiga, så ibland var information endast tillgänglig via lärare 

eller broschyrer. 
• Miljöbesöken upplevdes som bra men stressiga. Inte fullständig programinformation. 
• Praktikveckorna var uppskattade. 
• Bilden de hade innan de började stämmer nu som då. Fast en del elever fann att det var lägre krav i ut-

bildningen än väntat. I vissa fall överraskades elever av bristen på teckenspråkskompetens bland lärar-
na. 

 

Framtidstro 
Risbergska skolan 
Ungdomars planer för framtiden 

Jag skulle vilja ta det lugnt i ett år, resa till andra länder och jobba som volontär i ett år typ, och 
sen komma tillbaka för att läsa på universitet för att bli advokat. 
 
Jag skulle vilja åka till Gallaudet [universitetet för döva i USA] och plugga där i ett år eller så för 
att utöka mina engelskkunskaper […] Det finns ju universitet här i Sverige också, men det är till-
sammans med hörande, och jag vill inte läsa med dem. Det verkar mer cool med ett universitet för 
döva, där ALLA är döva. Jag vill kolla in hur det är att leva där. 
 
Jag skulle vilja bli kurator.  
 
Jag skulle vilja bli lärare i framtiden.  

 
Optimism eller inte? 

Jag känner att jag har en bra grund för universitetsstudier, men har inte haft någon möjlighet att 
ingående diskutera hur min framtid ska se ut, vad jag vill läsa på universitetet och så. Jag kanske 
tror, nu, att jag har en bra grund men egentligen så har jag det inte.. …Det känns lite osäkert.  
 
Man försöker tänka på att välja program som inte är alltför populära, för det leder till jobb som är 
svåra att få på grund av konkurrensen.  



Resultat RGD, Individuella djupintervjuer 

113(193) 

 
Många av mina kompisar som tagit studenten har det bra nu, de har skaffat jobb och familj redan 
efter några få år. Andra har tagit sabbatsår eftersom de varit så trötta på skolan efter 14 år, jämfört 
med hörande som bara läser 12 år. Så rent allmänt tycker jag att framtiden verkar ljus. 
 
Självklart oroar jag mig för framtiden, jag vet ju inte vad jag ska göra […] Jag känner i alla fall att 
det finns valmöjligheter för mig. Om mina kunskaper räcker för att ta mig in på universitetet vet 
jag inte, jag måste göra högskoleprovet först.  
 

Tullängsskolan 
Ungdomars planer för framtiden 

Efter studenten tar jag det lugnt, och är ”ledig” ett tag… sen kanske jag reser eller nåt med kompi-
sar… sen får vi nog se om jag jobbar eller pluggar vidare… mitt drömjobb är att bli grafiker… att 
rita t.ex. kök åt kunder osv. 
 
Jag kommer nog att jobba som lastbilschaufför.  
Men som målare kanske.. det gör inget även om jag inte får jobb som målare kan jobba med an-
nat… har i alla fall fått bra kunskaper.  

 
Optimism eller inte? 

Jag oroar mig mycket för min framtid, speciellt nu på sistone. Jag vet inte vad jag ska jobba med 
efter studenten, vad som händer. Jag vet inte om jag kommer att få några jobb, eller om jag får 
kämpa och hanka mig fram. […] Ibland är jag ledsen och känner mig uppgiven.  
 
Det beror också på mina svenskkunskaper, jag har svårt med svenskan… Så då kan jag inte ta vil-
ket jobb som helst, inga såna jobb där det är höga krav och jag måste plugga tunga grejer – där 
räcker inte min svenska till.  
 
Jag vet en del döva som har svårt att få jobb, de kämpar med ekonomin.. de vill flytta men har inte 
råd. Jag tycker att det verkar vara tufft och svårt.. Om man t.ex. utbildar sig till målare och sen inte 
lyckas få jobb som målare då vill man byta till ett annat område. T.ex. restaurangbranschen, men 
då måste man ha utbildning. 
 
Min framtid känns rätt bra, jag är inte precis orolig, men ja det gäller att positiv i alla fall. 
 
De flesta äldre jag känner har jobb, så det är inga som lever på bidrag typ. 

 
Jag känner att jag helt klart kommer att få jobb. De flesta som läst samma sak som jag har fått 
jobb. Elever från andra program.. jag har hört genom lärarna att de fått jobb. Arbetsmarknaden 
idag prioriterar lastbilschaufförer så jag vet att det är stor efterfrågan. Det gäller bara att få in en 
fot. Det finns andra jobb som jag kan få om jag inte lyckas få jobb som lastbilschaufför, så jag 
känner mig lugn. 
 
Känner mig inte så orolig för framtiden faktiskt, även om jag ibland undrar om jag gjort rätt val. 
 
Några av mina kompisar som gått på Tullängen […] har fått jobb direkt efter studenten, medan 
andra kompisar som läst t.ex. samhälle fortfarande har svårt att hitta jobb eller komma in på uni-
versitet. 

 

Virginska skolan 
Ungdomars planer för framtiden 

Jag kommer att läsa på universitet eller folkhögskola. Jag har inte riktigt funderat på vad jag vill 
bli i framtiden, men jag kan tänka mig att bli typ socionom eller vad det nu heter. 
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Optimism eller inte? 
Jag är inte rädd för framtiden, den känns ljus. 
 
Jag har kompisar som tagit studenten, och tyvärr ser det mörkt ut för de flesta av mina vänner. De 
är arbetslösa och en del är tvungna att läsa in kompletterande kurser – men de kommer ändå aldrig 
till skolan. […] Jag har vänner som har en ljus framtid också. 
 
De råd som jag fått av andra som tagit studenten är ”försök komma till skolan varje dag”. 
 

Kvinnersta skolan 
Ungdomars planer för framtiden 

Jag vill bli travtränare, det är mitt mål. Jag känner att, när jag ser på mig själv, så är jag säker på 
att jag får jobb efter studenten.   

 
Optimism eller inte? 

Jag känner också att jag fått en bra grund här på Kvinnersta, så om jag nu inte lyckas få jobb som 
travtränare så kan jag ändå bli något annat tack vare grunden jag fått här. Känner mig inte orolig 
alls. 
 
De jag känner som tagit studenten från Kvinnersta, de har det gått bra för.  De har fått jobb inom 
sina områden. Det sägs att det är lättare att få jobb efter praktiska program, jämfört med plugg-
programmen, för då måste man läsa på universitet och så- och det är en massa konkurrens. Men så 
blir det inte för mig, jag känner mig lugn och trygg. Jag får ju tom travtränarlicens här på skolan så 
det mesta är fixat redan.  

 

Sammanfattning Framtidstro/RGD 
 

• 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 bara sig 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  
Samtliga resultat är enbart från deltagarnas perspektiv och utsagor. Citaten som används i 
resultatavsnittet kommer från de Post-It lappar som deltagarna skrivit vid momentet Plus & 
minus, dessa är markerade med antingen Plus eller Minus framför citatet. Övriga icke-
markerade citat är elevernas muntliga kommentarer som nedskrevs av oss två delprojektledare 
vid de diskussioner som momenten gav upphov till. Författarnas egen analys och diskussion 
ses i kapitlen om resultatanalys och diskussion ses i kapitlen om resultatanalys och diskus-
sion. 
 

Utbildning 
Risbergska skolan 
En övervägande del av eleverna nämner att de flesta lärarna är toppen. Risbergska skolan har, 
enligt elever, bra förutsättningar för elever med särskilda behov, bra elevinflytande och bra 
sammanhang genom de olika projektarbeten som bedrivs. Klassernas små storlekar är positivt 
enligt några, medan andra tycker det är tråkigt att vara allt för få i en klass. Skolkning i klas-
ser som redan är små upplevs som privatundervisning i negativ bemärkelse och utgör ett irri-
tationsmoment hos de elever som drabbas. Idealet vore 7-8 elever anser någon.  
 

Plus: Alla lärarna är toppen! Alla kommer nästan överens 
 
Plus: Bra omsorg om de elever som har speciella behov 
 
Minus: Småklasser = privatundervisning när mer än halva klassen är borta 

 
Elever med särskilda behov har, trots förutsättningarna, inte all hjälp de behöver – vilket gör 
att nivån på lektionerna anpassas till en ”medelnivå” som drabbar både de bättre och de sämre 
eleverna. IV-program finns inte på skolan, utan de som går på Risbergska skolan placeras i 
nationella klasser. Klassernas små storlekar blir extra sårbara i de situationer då nivåerna skif-
tar, eftersom grupperingar är omöjliga på grund av det låga elevantalet. Huruvida klassens 
storlek upplevs som positiv eller negativ anser en elev ha att göra med de förhållanden som 
råder. Att slå ihop två läsår för att få en lagom gruppstorlek ses exempelvis som positivt, me-
dan en grupp på sju elever i ett litet klassrum upplevs vara negativt. 
 

Muntlig kommentar: Jag såg att det stod ’små klasser’ både på plus- och minussidan. Det beror 
nog på förhållandena. Vi är sex elever i två årskurser med tre olika inriktningar. Därför är det posi-
tivt att vi sex slagits samman för annars skulle vi bli typ ensamma i klassen. Men samtidigt är det 
inte så kul att vara så få. 
 

Skolkningen på skolan upplevs av elever bero på faktorer utanför skolan, snarare än faktorer 
inom skolan. Sådana faktorer utanför skolan kan vara problem i hemmet eller med kompisar. 
Dock finns det vissa faktorer inom skolan som bidrar till skolk, dessa är bland annat stress, 
lärarnas motivation och engagemang samt klassens storlek. Få elever i en klass minskar moti-
vationen hos en del. En elev uttryckte att magkänslan sade att det är något lättare att få bra 
betyg på RGH än på ett hörande gymnasium, på grund av lägre krav. Huruvida detta stämmer 
visste eleven inte. 
 

Muntlig kommentar: Har man det struligt hemma eller med någon kompis så skolkar man… ofta be-
ror skolk på faktorer utanför skolan. 
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En annan negativ faktor som eleverna tar upp är att det är för lite samarbete med skolans hö-
rande elever. Även samarbetet med RGD upplevs bristfälligt. Förslag om att göra under-
visningen språkstyrd, genom att valfritt kunna välja kurserna efter undervisningsspråk ses 
som positivt. En sådan undervisning skulle kunna innebära att en och samma elev kan läsa 
exempelvis matematik och svenska på talspråk, och engelska på teckenspråk. Som det är idag, 
är det svart eller vitt. Gemensamma friluftsdagar som finns idag på skolan upplevs vara posi-
tiva och stimulera kontakten över ”gränserna” mellan RGH och RGD elever.  
 

Minus: Samarbeten med de hörande existerar inte 
 

Tullängsskolan 
En stor del av eleverna på Tullängsskolan säger att de flesta lärare på skolan är bra, att rela-
tionen är härlig mellan lärare och elever. De gillar också de praktiska ämnena på skolan, me-
dan kärnämnena står för den negativa delen i undervisningen. Förslag på att ha mindre kärn-
ämnesundervisning i ettan, och öka den dosen i trean gjordes. Detta för att behålla elevernas 
motivation till skolan och minska på skolkningen. Eleverna menar vidare att det är i trean som 
förnuftet kommer och säger att kärnämnena behövs. Önskemål om fler skåp till eleverna har 
dykt upp, samt att programinnehållet ska bli mer praktiskt inriktat. Även önskemål om fler 
idrottstimmar har kommit fram. Utbildningen ses annars vara bra, då den mestadels leder di-
rekt till jobb.  
 

Plus: Bra lärare, väldigt rättvisa! 
 
Plus: Bilarna är sköna, hyfsat nya 
 
Minus: Segt tempo i vissa ämnen 
 
Framtidssol: Mer praktiskt och mindre stillasittande lektioner 

 
Tullängsskolans logistik- och handelsprogram är förlagt i en egen del av Wadköpings utbild-
ningscenter. Eleverna som går där är nöjda med sin placering och menar att avskildheten från 
Tullängsskolan är positiv och ökar sammanhållningen och därigenom motivationen. Negativt 
upplevs dock pendlandet mellan Wadköpings utbildningscenter och Tullängsskolan (där dessa 
elever läser sina kärnämnen). Förslag på att ha heldagar på respektive skola gavs.  
 

Muntlig kommentar: Vi har hellre all undervisning här, det blir inte för isolerat… det blir bara bra, 
vi trivs så bra här! 

 
Skolket i skolan beror på kärnämnenas placering på schemat, skolkningen ökar exempelvis 
om ett kärnämne ligger som sista lektion en fredag. Vidare påverkar schemats håltimmar 
skolkningen.  
 

Virginska skolan 
Eleverna på Virginska skolan uttrycker sitt missnöje med uteblivna grupparbeten. Detta beror 
på de små klasserna i kombination med den höga elevfrånvaron. Vidare upplevs lärarnas 
bristfälliga kunskaper om hörselskadade som negativt. Dock betonas att detta inte gäller alla 
lärare, utan att en del lärare är toppen. En del lärare med okunskap om hörselskadade väger 
upp okunskapen med en mycket positiv inställning till situationen, medan andra lärare enbart 
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förvärrar situationen och får eleverna att känna sig mer handikappade än de är. De lärare som 
är bäst är ofta karaktärsämneslärarna säger en studerande.  
 

Muntlig kommentar: Det borde vara bättre information till de lärare som undervisar oss i karak-
tärsämnena. Idag är det en jättestor skillnad i kunskap om hörselskadade och döva hos dem, en del 
kan massor medan andra inte vet hur mikrofonen fungerar. 

 
Undervisningen sker ibland tillsammans med språkstörda elever, vilket upplevs som bra då 
klasserna ökar i storlek samtidigt som ett problem är att dessa språkstörda elever, som mesta-
dels är hörande, glömmer att använda mikrofon under lektionstid. En elev klagar på att denne 
aldrig får läxor och menar att det skulle vara bra. Informationen på Virginska skolan upplevs 
som bristfällig. Det gäller informationen från lärare och även skolledningen. Många gånger 
sker den i sista minuten.  
 

Muntlig kommentar: Jag vill ha mer läxor, vi har aldrig läxor och det är synd. 
 
Minus: Informationen ges ut dåligt 

 

Kvinnersta skolan 
Kvinnerstaskolan upplevs av eleverna som en öppen skola där naturen och djurlivet utgör en 
stor del av undervisningen. Det praktiska arbetet i skolan ses som positivt, skolan upplevs av 
eleverna som ett arbete där ansvarskänslan gör att motivationen är hög. Det är också de prak-
tiska lektionerna som har högst närvaro. Både lärare och skolkamrater är hjälpsamma under 
lektionerna.  
 

Plus: Det som jag tycker är bra med skolan är: att lärarna hjälper till hela tiden på lektionerna 
 
Minus: Få bättre lokaler att vara i på lektionstid 

 
Informationen från lärare och skolledning upplevs som en negativ faktor på skolan. Eleverna 
berättar att de kan sitta i ett klassrum utan lärare och utan att veta vad som försiggår. En annan 
negativ faktor är de lokaler som eleverna har sin kärnämnesundervisning i, källarlokaler som 
upplevs vara ofräscha och inte anpassade för undervisningens ändamål. Bänkarna är för 
många, och inredningen för gammal. Uppehållsrum saknas helt, eleverna känner att de inte 
har någonstans att vara på rasterna. 
 

Muntlig kommentar: Det är för många bänkar här i klassrummet, vi är aldrig så många här, så vi 
skulle kunna ta bort typ tre-fyra stycken och istället göra något vettigare av det utrymmet. 

 
Att gå i tre eller fyra år anser en studerande ska bero på programmets innehåll. Eleven menar 
således att utbildningen ska vara kunskapsbunden och inte tidsbunden som idag. En sådan ut-
bildning kan jämföras med dagens högskole- och universitetsprogram som är olika långa be-
roende på programmens innehåll.  
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Sammanfattning Utbildning/RGH 
• 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. 
• 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 Wadköpings Utbildningscenter 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. 
• En elev saknar läxor. 

 
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 att lektionerna blir enklare att förstå, även 
om inte varje lektion bedrivs på teckenspråk. Möjligheten att fråga varandra eller läraren och 
få informationen upprepad på teckenspråk betyder mycket. En elev har uttryckt önskemål om 
att ha mer teckenspråk vid lektionstillfällena. Lärarna kan fråga eleverna vid lektionens start 
om någon behöver stödtecken, varpå samtliga svarar nej trots att en del innerst inne vill det. 
Samme elev funderar på att byta till RGD av just anledningen att det är för lite teckenspråk.  
 

Plus: Att lärare kan teckenspråk och att lektionerna blir enklare att förstå 
 
Minus: Dåligt med RGH är att man inte pratar lika mycket med teckenspråk som med döva, man 
måste koncentrera sig för att lyssna noga 
 
Plus: Tycker det går fortare muntligt än via teckenspråk 

 
En annan elev menar att det är skönt med stödtecken för att det då går att koppla av i sitt lyss-
nande. Andra elever tycker det är skönt att inte teckna eftersom det drar ut på tiden när stöd-
tecken ska användas.  
 

Muntlig kommentar: För att gå på RGH bör du behärska en lektion med mikrofon som hjälpmedel, 
och inte tecken som stöd. Tecken som stöd blir för jobbigt tycker vi, eftersom läraren ofta koncentre-
rar sig för mycket på teckenspråket och språket flyter inte. Bättre satsa mer på teknikens funktion. 
Kan du inte klara en lektion ändå ska du gå RGD. 

 
Stödtecken gör ibland att lärarna koncentrerar sig för mycket på teckenspråk och det drabbar 
språkets flyt. Hörseltekniken menar dessa elever räcker och så tycker de att det bör vara för 
alla elever på RGH, och att RGD får stå för teckenspråk i undervisningen. På Risbergska sko-
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lan avgör teckenspråkskunskaperna hos eleverna deras förhållande till eleverna på RGD. Ele-
verna erbjuds teckenspråksundervisning, vilket är positivt så när som på att det bekostar even-
tuella andra språkval. Elever har uttryckt önskemål om att slippa välja bort andra språk för att 
få läsa teckenspråk. Ett positivt grupptryck råder på Risbergska skolan bland eleverna på 
RGH, där jargongen lyder: ”kom igen, du måste ju lära dig teckenspråk!”. 
 

Tullängsskolan 
Två elever vid Tullängsskolan har uttryckt önskemål om teckenspråksanvändning i under-
visningen. Just för att lära sig teckenspråk.  
 

Minus: Jag vill inte ha teckenspråk som en ”betygskurs” utan bara som en frivillig kurs liksom 
 
Ett förslag från en elev är att lärarna skulle kunna använda stödtecken även till elever som inte 
kan teckenspråk, så dessa elever ser och lär sig med tiden. Teckenspråksundervisning har fun-
nits som kortkurs tidigare men finns inte idag. En elev reflekterar över teckenspråks-
undervisningens form och föreslår att teckenspråk inte borde vara en betygskurs, utan mer en 
frivillig kurs med språkinlärningen i fokus och inte betygen. Eleverna ser teckenspråks-
kunskaperna som nyckel till ett eventuellt umgänge med eleverna på RGD, som idag är 
knappt märkbart.  
 

Framtidssol: Att man får lära sig teckna så man kan prata med den döva klassen jag går i 
 

Virginska skolan 
Även på Virginska skolan har önskemål om frivillig teckenspråksundervisning dykt upp. Ele-
verna menar att ämnet teckenspråk väljs bort av flera elever just på grund av att det är ett be-
tygsgrundande ämne och att det drabbar de elever som ändå väljer att läsa ämnet – som då 
måste vara minst 3-4 till antalet för att ämnet ska genomföras. Någon elev sa att denne tappa-
de motivationen när det var läxor och mycket grammatikövningar.  
 

Muntlig kommentar: När det är som nu att man måste plugga sent och plugga till prov och läsa 
grammatiken så tappar man motivationen. 

 
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 teckenspråk och ser det som en fördel för umgäng-
et mellan RGH och RGD. 

 

Kvinnersta skolan 
På Kvinnerstaskolan är eleverna förhållandevis få, vilket gör att RGD, RGH och språkstörda 
elever ibland undervisas gemensamt. Den gemensamma undervisningen i sig har eleverna 
ingenting emot, de är glada över att inte vara alltför få i gruppen. Eleverna tycker däremot att 
lärarna ibland har svårt att skilja på språken och bara tecknar ibland.  
 

Muntlig kommentar: Vi undervisas ju i en och samma grupp alla 15 st och lärarna är inte alla gånger 
superbra på att skilja mellan språken. Det händer att lärarna bara tecknar till de döva, och tolken inte 
tolkar till oss… och sen blir det nån kort sammanfattning till oss. 
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Alla elever på RGH kan inte teckenspråk, vilket gör att de känner sig utanför när de senare får 
en kort sammanfattning av vad som sagts. Teckenspråk gillar eleverna dock, och är glada för 
att de får lära sig det.  
 

Plus: Bra att vi hörselskadade/språkstörda får lära oss teckenspråk för bättre kommunikation i klas-
sen 

 
Målet är att kunna kommunicera utan tolk med eleverna på RGD, som ju är klasskamrater. 
Önskemål om att samtliga elever (hörande) på Kvinnerstaskolan ska lära sig teckenspråk 
finns, även att fler lärare på skolan lär sig teckna. Kvinnerstaskolan har en egen tecken-
språkstolk som även har en assistentdel i sin tjänst, eleverna gillar denna person och skulle 
vilja ha fler tolkar. 

 

Sammanfattning 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 önskemål att ha mindre teck-

enspråk 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. 

 

Social miljö 
Risbergska skolan 
På Risbergska skolan är de positiva faktorerna som bidrar till en bra social miljö bland annat 
att det finns många kompisar på skolan, att lärarna är bra, att det finns bra caféer, att elevrådet 
är aktivt och att sammanhållningen är bra. Tryggheten är stor på skolan.  
 

Plus: RGH är bra för det är bra lärare och man har många kompisar 
 
Plus: Lugn och ro 
 
Minus: Det dåliga är att hörande får sitt, döva sitt och RGH får det som blir över 
 
Minus: Det som är dåligt är att alla verkar vara splittrade i RGD/RGH 

 
Negativa faktorer är att rasterna kan vara för korta, att klassrummen är små, att luften är dålig 
och att det är för lite umgänge mellan RGH, RGD och hörande. Några elever uttrycker 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 
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menar att detta ökar tryggheten och förbättrar den sociala miljön. Önskemål om mer samarbe-
te med skolans hörande elever har kommit fram, och då menar eleverna att de i många fall har 
lättare att kommunicera med hörande elever än med elever som går på RGD. Teckenspråk är 
nyckeln till kommunikationen och därmed också till umgänget över gränserna mellan RGH 
och RGD. Denna rådande gruppering mellan RGH och RGD skapar också en viss attityd 
grupperna emellan, där RGH eleverna upplever RGD eleverna som översittare och vice versa. 
Förslag för att häva dessa negativa attityder är att ordna fler gemensamma temadagar än vad 
som finns idag. 
 

Muntlig kommentar: Språket avgör mycket, om man umgås med döva eller inte. 
 
Den övervägande delen tjejer på skolan upplever en del elever vara negativt, och lämnar för-
slag om att flytta något teoretiskt program, som grafisk design, från Tullängsskolan till Ris-
bergska skolan. Jargongen är annars att Tullängsskolan har många grabbar och jobbar mycket 
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 dock medvetna 
om att detta är just en jargong och tar det med en nypa salt. Att många av eleverna bor i kol-
lektiv anser de själva öka umgänget mellan skolgränserna och i vissa fall också umgänget 
mellan elever på RGH och RGD.  
 

Muntlig kommentar: Ja Risbergska har ju inga verkstäder, därför blir det den attityden att man plug-
gar massor här och inte gör något praktiskt. Vi säger att Tullängarna går omkring med oljiga händer 
och snickarbrallor, Kvinnerstaeleverna är nötter som går med blåa jackor, och Virginska vet jag inte 
så mycket om. Men jag har många kompisar från både Tullängen och Kvinnersta. 

 

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 över-
vägande antalet killar som negativt av en del elever.  

 
Plus: Bra förståelse mellan elever och lärare 
 
Minus: För många killar 

 
Stämningen är slapp på skolan och rasterna upplevs också som långa och innehållslösa. Ett 
förslag som kom fram är att ha ett uppehållsrum för eleverna, precis som lärarna har tillgång 
till ett personalrum. Umgänget mellan elever på RGH och RGD beror mestadels på tecken-
språkskunskaperna och kompisarna som finns i kollektivboendet, samt på verksamheten på 
Café 019. 
 

Muntlig kommentar: Det beror mest på om man bor i samma kollektiv, då umgås man. Eller om man är på 
Café 019, där det finns både döva och hörselskadade elever. 

 

Virginska skolan 
Virginska skolans elever saknar en ”kärna” där de kan mötas. En kärna i form av ett uppe-
hållsrum eller dylikt. Som det ser ut idag så är programmen utspridda över skolan, och även 
RGH och RGD. De säger att de inte har så stor koll på vilka alla elever på RGH och RGD är 
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.  
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Muntlig kommentar: Vi har ingen direkt koll på de döva eleverna, vilka program de går och så… 
bara vilka de är, knappt det. Teckenspråket avgör så mycket hur mycket vi umgås med dem. Ju 
mer vi kan, desto mer umgås vi. Därför vill vi ha mer teckenspråksundervisning, för att kunna in-
tegrera oss mer med dem. 
 
Muntlig kommentar: Vi har inte rast samtidigt med de andra, trist. Och så är vi utspridda på sko-
lan, så det är svårt att träffa varandra. 

 
Ett lösningsförslag från en elev är att ha gemensamma raster – att alla RGH och RGD elever 
har förmiddagsrast samtidigt. Eleven tror att detta kan öka möjligheten att träffas på ett natur-
ligt sätt. Ett annat förslag är att ordna ett uppehållsrum. Precis som i de övriga skolorna, säger 
även Virginska skolans elever att teckenspråk är nyckeln till umgänget med elever på RGD, 
och att umgänget med dessa elever ökar i takt med hur stora teckenspråkskunskaperna är. 
Uppdelningen mellan RGH, RGD och hörande upplevs vara för stor, och eleverna vill lära sig 
mer teckenspråk för att kunna umgås med eleverna på RGD samtidigt som de vill ha fler möj-
ligheter att samarbeta med hörande elever ibland. Detta för att göra de små klasserna större 
och därigenom öka chansen att hitta kompisar. 
 

Muntlig kommentar: Teckenspråket avgör så mycket hur mycket vi umgås med dem. Ju mer vi 
kan, desto mer umgås vi. 
 
Muntlig kommentar: Vi vill också integreras med de hörande mer än idag. Det är för mycket 
gruppering idag. Och små grupper dessutom, så det är svårt att hitta kompisar som är riktigt nära, 
eftersom utbudet blir skralt. 

 

Kvinnersta skolan 
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.  
 

Plus: Stämningen mellan elever och lärare är väldigt ok! Lärarna blir man nästan kompis med och 
man känner sig mer vuxen också! Det gäller också elever! 
 
Minus: När man tappar en tallrik i matsalen och det är folk där så klappar dom händerna 

 
Dock finns en del moment som stör, exempelvis när någon elev busar för mycket. Det förhål-
landevis låga antalet RGH elever på skolan upplevs också vara negativt samtidigt som det 
ökar kamratandan. Relationen till de hörande eleverna på skolan är sådär. Det är praxis i mat-
salen 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. I övrigt 
så saknar eleverna ett uppehållsrum som de tidigare haft tillgång till.  
 

Muntlig kommentar: Vi har inget uppehållsrum, det saknar vi! Nu på rasterna eller håltimmarna så 
ligger vi på golvet i korridoren här i källaren, eller sitter i någon datasal, eller står ute och röker. 

 
Önskemålet om ett uppehållsrum står således överst på listan hos flera av eleverna, som an-
nars gillar sin skola. 
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Sammanfattning Social miljö/RGH 
• På Risbergska skolan finns det många kompisar och bra caféer. 
• Elevrådet på Risbergska skolan är aktivt och bra, och också självstyrande till någras missunnsamhet. 
• 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 kom fram. 
• 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 för jämnan. 
• Kvinnersta skolan har en bra stämning på skolan. Lärarna har en god relation till eleverna och vice 

versa. 
• Ett uppehållsrum saknas av eleverna på skolan 

 

Hörseltekniska hjälpmedel 
Risbergska skolan 
På Risbergska skolan gillar eleverna de tekniska hjälpmedlen och att audionomen finns nära 
till hands. De tekniska hjälpmedel som används i undervisningen är mikrofon hos läraren och 
antingen bordsmikrofon eller mygga hos eleverna. Några elever har uttryckt sitt missnöje med 
myggorna, dels för att de har en sämre ljudupptagning än bordsmikrofonerna men också för 
att de lätt går sönder på grund av hårdhänt hantering av dem. Dessutom sitter myggornas on- 
och offknapp under bordet, vilket i vissa situationer gör att eleverna glömmer eller inte orkar 
använda dem. Bordsmikrofonerna är mångas favorit. I skolans aula fungerar tekniken inte bra 
säger en elev, och en annan elev säger att ljudmiljön i matsalen är jobbig. Dock berömmer 
eleverna hörselteknikerna på skolan, som är snabba och samarbetsvilliga. 
 

Plus: Tekniken, man får den hjälp man behöver 
 
Minus: Myggor = blä 
 
Minus: Micken funkar nästan aldrig 

 
Lärarnas kunskaper när det gäller användandet av hörseltekniken är för det mesta goda, en del 
kan ha svårt att komma ihåg att använda den eller ha svårt att sätta på mikrofonen. Flera av 
lärarna har också goda kunskaper om hörselskadades behov anser eleverna. 
 

Muntlig kommentar: Lärarna är så okunniga med tekniken, många krånglar med mikrofonen, många 
glömmer att sätta på den, vi tjatar och tjatar… 
 
Muntlig kommentar: Många av lärarna har bra kunskap om hörselskadades behov, de är erfarna. 

 

Tullängsskolan 
De elever som deltagit i PI-intervjuerna har berättat att hörseltekniken inte används i någon 
större utsträckning mer än att lärarna i kärnämnena använder mikrofoner.  
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Muntlig kommentar: Hörselteknik används knappt av eleverna. 

 
Det finns elever som inte använder hörapparat och blir störda av lärarnas okunskap kring valet 
att inte använda hörapparat. Valet kan bero på att ljudet från hörapparaten är obehagligt, eller 
att hörseln 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 hjälp-
medel, men har likväl behov av mindre klasser och hörselanpassad undervisning.  
 

Muntlig kommentar: Problem för oss ”ensidiga”, vi som är döva på ett öra och hörande på ett an-
nat. Vi klassas som hörselskadade, men kan inte använda oss av hörseltekniska hjälpmedel alls. 

 

Virginska skolan 
Precis som på Risbergska skolan har Virginska skolan tillgång till både bordsmikrofoner och 
myggor. Även Virginska skolans elever har bordsmikrofonen som favorit, av samma anled-
ning som Risbergska skolans elever. När myggorna används är det lätt att komma åt mikro-
fonen när man rör på sig, då prasslar det. Hörselteknikerna jobbar snabbt och bra tycker eleve-
rna.  
 

Muntlig kommentar: Hörselteknikerna här på skolan är superbra! Det går så fort för dem att komma, 
och de ordnar allt så snabbt. 

 
Vid stora informationstillfällen på skolan som rör samtliga elever, både hörande, döva och 
hörselskadade, har det hänt att det inte ges möjligheter till slinga för de hörselskadade. Eller 
att slingans upptagningsområde är för litet så att eleverna måste be andra att flytta på sig. 
 

Muntlig kommentar: Ofta har man inte tänkt på att ordna med slingor och sånt till oss hörselskadade. 
 

Kvinnersta skolan 
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 att det egna teckenspråket har brister. Dock 
upplever eleverna tekniken emellanåt som dålig, det brusar i hörapparaterna och tekniken 
finns inte att tillgå i alla undervisningsrum. Dessutom önskar eleverna mikrofoner till var-
andra, och inte bara till läraren som det är idag. 
 

Plus: Att det finns hjälpmedel till alla som behöver det 
 
Minus: Tekniska utrustningen är det lite dåligt med för det hörs ett brus i hörapparaterna 

 
Hörselteknikerna som finns på skolan kommer från Tullängsskolan, och finns bara på Kvin-
nerstaskolan på måndagsförmiddagar. Det innebär att om tekniken strular en tisdag får man 
vänta hela veckan på att få den lagad, det drabbar undervisningen tycker eleverna. En elev 
uttryckte sitt medlidande med tolken som inte kan vara överallt samtidigt, och menade samti-
digt att också det drabbar en del undervisning som blir utan tolk.  

 
Muntlig kommentar: Tolkassistenten är bra, men hon har det tufft – får springa fram och tillbaka, 
och räcker ändå inte till. 
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Sammanfattning Hörseltekniska hjälpmedel/RGH 

• 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 har även börjat på gymnasiet i hemkommu-
nen och sedan flyttat till RGH. Utmärkande drag är att elever som gått i specialskola fått mer 
information om RGH än elever som gått integrerat. Att fortsätta från specialskolan till RGH 
ses som ett naturligt steg, medan de elever som gått integrerat i grundskolan i vissa fall har 
fått bristfällig information från antingen grundskolans studievägledare eller lärare. Ännu en 
skillnad mellan dem som gått i specialskola och dem som gått integrerat i grundskola är att 
specialskoleeleverna ofta har träffats tidigare och har en del kompisar redan från skolstart – 
medan grundskoleeleverna kommer helt ensamma till skolan. 

 
Muntlig kommentar: Många specialskoleelever har redan kompisar här när de börjar, känner var-
andra från specialskolan, så för dem är det liksom inget nytt, inte främmande. Men för många in-
tegrerade elever så är RGH helt nytt och man känner ingen alls. 

 
En elev reagerade på hur RGH och RGD delas upp på Risbergska skolan, eleven berättar att 
på sin tidigare specialskola hade döva och hörselskadade rast samtidigt och kunde leka till-
sammans varpå de hörselskadades teckenspråk utvecklades. På Risbergska skolan är det svå-
rare att få kontakt med de döva, eftersom alla döva kanske inte har den erfarenheten med sig 
från sina respektive specialskolor (att umgås med hörselskadade på rasterna). 

 
Minus: Det som är dåligt är att alla verkar vara splittrade i RGH/RGD (inte umgås med varandra) 
 
Muntlig kommentar: Här på gymnasiet kan det vara lite svårare att få kontakt med de döva om man 
inte kan teckna så bra. 

 

 
 



Resultat RGH, PI-intervjuer 

127(193) 

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. 
 

Muntlig kommentar: Jag sökte på mitt program och råkade av en slump se att ett riksgymnasium 
för hörselskadade fanns! Blev noll stöttad över mitt val, utan fick kämpa för att komma hit. 

 

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. 
Elever som har varit på miljöbesök nämner att rundvandringarna var bäst, men att det gick för 
snabbt då eleverna inte tillåtits titta in i verksamheten så mycket som de önskat. 
 

Muntlig kommentar: Jag fick veta om RGH av min kompis, som också är hörselskadad. 

 

Kvinnersta skolan 
På Kvinnerstaskolan säger eleverna att så länge de känner till skolan innan skolstarten så går 
allt bra. Kring beskrivningskategorin ’Förväntade kunskaper’ har eleverna annars inte diskute-
rat nämnvärt mycket mer. 
 

Plus: Det går bra när man känner till skolan 
 

Sammanfattning Förväntningar och förberedelser 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 verksamheten har för lite kunskap om den tycker 
eleverna. De upplever att beteckningen RGD/RGH blivit ett begrepp som används av dem, 
istället för att nämna att eleverna går i ett visst program på ett riksgymnasium. Personer utan-
för RGD/RGH har ibland inte kunskapen om att det finns flera program inom RGD/RGH, att 
det är flera småklasser och att det är både döva och hörselskadade elever. Diskussioner om att 
ändra begreppet finns hos eleverna, som alltså vill ta bort beteckningen RGH och samtidigt 
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den förutfattade mening som följer med beteckningen. RGD/RGH är en egen enhet, det kän-
ner eleverna av – på gott och ont. Negativt enligt dem är att information som gäller samtliga 
på skolan, och som står på informationsteven, ibland inte gäller RGD/RGH, trots att detta inte 
nämns specifikt. Att lärare och elever samt personal räknar bort RGD/RGH framkallar ett 
likadant beteende hos eleverna menar de. 
 

Muntlig kommentar: Här på skolan är det många lärare utanför RGD/RGH som liksom inte räknar 
med oss. Det är lite ”dom” utöver oss… Skulle vilja att det vid all text om oss här på skolan skrevs 
ut ”Riksgymnasiet H” istället för RGH, så att alla ser att det bedrivs ett riksgymnasium här på sko-
lan. 

 
Maten är ett ämne som ständigt tas upp av elever, maten både risas och rosas. I kollektiv-
boendena 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. Vad gäller boendeform är det många elever som bor i kollektiv och gillar detta. Kollek-
tivboendet ger eleverna en privat sfär, samtidigt som personal finns att tillgå och även kock. 
Dock anser några elever att det är bra att bo i veckofamilj under det första läsåret, för att ha en 
större trygghet och för att kunna öva på självständigheten (tvätta och laga mat mm.). 
 

Muntlig kommentar: Jag bor i veckohemsfamilj och funderar på att byta till ett kollektivboende 
istället, för den sociala biten. Blir lite ensamt ibland att bo i veckohemsfamilj. Man blir liksom lite 
mer självständigare av att bo i ett kollektiv också. 

 

Tullängsskolan 
Även på Tullängsskolan risas och rosas maten. Annat som risas är skoltiderna, där eleverna 
gärna har mer regelbundna tider under veckorna istället för olika start- och sluttider varje dag. 
Även Tullängsskolans elever diskuterar vikten av att bo i veckofamilj under det första läsåret 
medan kollektivboendet är en bra boendeform för utvecklandet av den sociala miljön. Denna 
sociala miljö upplevs vara skild mellan RGD och RGH, då inkomsterna är varierande. Elever 
menar att döva elever super och knarkar mer. 
 

Muntlig kommentar: Minus med skolan är att det är dåliga tider. 
 
Muntlig kommentar: RGD och RGH har för olika inkomst, det märks så tydligt på fritissysslorna, 
RGH är mer medvetna om sin ekonomi medan RGD super och knarkar mer. 

 

Virginska skolan 
I kollektivboendena är det till viss del uppdelat mellan hörselskadade och döva, således blir 
det två grupper som skapar rykten, små grupper som är sårbara för omgivningen och dess 
uppfattning om grupperna. Eleverna vet också efter ett par år på gymnasiet 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 eleverna utnyttjar den 
möjligheten allt eftersom de hittar sina umgängeskretsar. 
 

Muntlig kommentar: I kollektiven blir det ganska mycket döva mot hörselskadade. Många döva brå-
kar och ger på så sätt dåligt rykte till hela gruppen. 
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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. 
 

Muntlig kommentar: Ganska dött på helgerna på skolan för de som bor kvar. 
 
Muntlig kommentar: Dåligt att man inte får ha djur på elevhemmen. 

 

Sammanfattning Övrigt/RGH 
• Kvinnersta skolans elever vill kunna ha djur på boendet. 
• Kunskapen om RGD/RGH är för liten hos utomstående tycker Risbergska skolans elever. 
• Begreppet RGD/RGH borde förnyas, både begreppsmässigt men också innehållsmässigt. 
• Kollektivboendet 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, där 

döva elever super och knarkar mer. 
• Virginska skolans elever menar att det är uppdelat i kollektiven mellan hörselskadade och döva elever. 
• Uppdelningen mellan hörselskadade och döva skapar rykten. 
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INDIVIDUELLA DJUPINTERVJUER 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. Nio flickor och två poj-
kar deltog. Ingen deltagare från Kvinnersta skolan ville ställa upp, varför Kvinnersta skolan 
inte finns med i denna resultatdel.  

 

Utbildning 
Risbergska skolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
Hörande elever har fler valmöjligheter till gymnasiet. Att antalet döva och hörselskadade ele-
ver är litet gör att det finns något färre program att välja på, men en av eleverna uttrycker ändå 
att hon är nöjd med de valmöjligheter som finns. Hon berättar också att hennes klass när till-
fällen ges jobbar ihop med andra hörselklasser, exempelvis i idrott. 
 

De små grupperna gör också att det är svårt att komma in, fast inte för att det är höga krav utan för 
att det krävs att man är ett visst antal personer för att det ska bli en klass. 

 
Det finns elever på RGH som velat gå andra program än vad som erbjudits. Programutbudet 
kan därför vara avgörande för valet mellan ett hörande gymnasium och RGH, tror en elev. En 
annan elev berättar att denne sökt omvårdnadsprogrammet både på ett hörande gymnasium 
och på RGH. Eleven valde RGH, där de till slut blev för få för att programmet skulle kunna 
genomföras. Idag läser denna elev ett annat program, men är glad över att ha kompisar på 
RGH. Det tror inte eleven att hon skulle haft i samma omfattning på ett annat gymnasium. 
Ytterligare en elev berättar att denne velat gå ett program med samhälle/idrott och beklagar 
sig över att riksgymnasiet enbart erbjuder ett program, Riksidrottsgymnasiet där det är sats-
ning som gäller.  
 

…men jag vet att andra har velat gå andra program än vad som erbjudits, programvalen kan vara 
avgörande för om man väljer RGH eller inte tror jag. 
 
Jag sökte omvårdnad där jag bor också, men jag är ändå glad att jag valde Örebro, för jag visste att 
jag hade många fler kompisar här. 

 
Trots dessa situationer säger flera elever att de inte vill ha för många program, på grund av att 
det då skulle bli för små klasser. 
 
Tre eller fyra år 
Idag utgår Risbergska skolan från att alla elever på RGH ska läsa i tre år, och möjlighet att 
läsa fyra år ges. Tidigare har det varit mer rörigt där antalet planerade läsår skiftade inom en 
och samma klass. En elev berättar att om de går fyra år kan de ta det lite lugnare eller läsa in 
fler ämnen och slopa de sämsta betygen i slutbetyget. De elever som går ett fjärde år har få 
lektioner om de har läst färdigt sina ämnen tidigt. Ett sådant slappt schema, menar en elev, 
kan påverka skolmotivationen och bidra till skolk. En annan uttrycker sitt motiv till att läsa i 
fyra år vara att ta det lugnt i ettan och senare också ha ett lugnt schema, till skillnad från de 
elever som läser i tre år och då har ett fullt schema. 
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Jag går tre år, om man går fyra år kan man ta det lite lugnare och läsa in fler ämnen och slopa de 
sämsta betygen i slutbetyget. 
 
I ettan hade vi mycket sovmorgnar, men nu i tvåan är det fullt schema. Jag har hört att om vi går 
tre år så ska det vara så fullt som det är nu, så ja. 

 
Klasstorleken 
Att kunna se och höra vad alla säger är en fördel i en liten klass. Någon elev har tre klasskam-
rater och en annan har fem. Samtidigt kan en liten klass socialt vara begränsad. Tre elever sä-
ger att den ideala klasstorleken är 10-13 personer.  
 

I vår klass är vi så få, jag skulle vilja vara 12 i klassen ungefär. Som det är nu har vi ett jättelitet 
klassrum. 
 
Att vi är sex personer i klassen idag är inte så kul, det är få… vi blir trötta på varandra. 
 
Många tycker det är få, man kan bli trött på kompisarna, men det skulle inte fungera att vara fler 
pga. bullret, att vi inte ser varandra då… jag förstår inte hur jag har klarat av det förut! 

 
Lärare 
Några av lärarna upplevs vara stränga medan andra upplevs ha bra kompetens. Vad gäller 
lärarnas kunskaper om hörselskadade berättar en elev att den kunskapen nästan kan vara ”för 
bra” i vissa situationer. Med att ha en ”för bra” kunskap om hörselskadade menar eleven att 
lärarna kan särbehandla eller dalta med eleverna. De lärare som har bra kompetens och upp-
levs som bra lärare är antingen de som själva är hörselskadade eller de som vet mycket om 
elevernas hörförmåga, som bryr sig om och som skojar med eleverna.  
 

Lärarnas kunskaper om hörselskadade kan nästan vara ”för bra” ibland – för de kan särbehandla 
oss. De daltar nästan med oss ibland. 
 
Lärarna är alltid trevliga mot mig, det beror nog på att jag är öppen och gärna pratar med dem. Lä-
rarna är ju egentligen mina kollegor! Jag jobbar också i skolan. 

 
Hörande och döva 
Bara i undantagsfall och då som individuellt val finns det elever som läser vissa ämnen till-
sammans med hörande. En elev berättar att hörselskadade tar del av två världar och menar att 
de hörselskadade eleverna kan ses som en ”länk” mellan döva och hörande elever. En annan 
elev berättar att denne läser ett ämne tillsammans med hörande, vilket fungerar över förvän-
tan, då både lärare och elever är positiva och använder mikrofoner utan protest. 
 

Vi har aldrig undervisning tillsammans med hörande, vilket jag skulle vilja. Det är samma med 
döva, jag skulle vilja ha mer undervisning med dem också. 
 
Det är synd att vi inte använder de hörande eleverna som kan/läser teckenspråk. 
 
Tidigare gick en hörande tjej ibland med oss och hon var en jättebra länk till de hörande på skolan. 
 
Jag skulle vilja ha ett ämne tillsammans med RGD, vi går ju i samma korridor men har inte så 
mycket tillsammans. De hörande är vi inte alls med, vi hörselskadade och döva är ju undanskymda 
i en korridor längst bort i skolbyggnaden. Jag skulle vilja umgås mer med hörande också. 
 
Jag läser ett ämne med hörande, något som jag önskat själv. Det har gått jättebra, alla använder 
myggor och attityden är jättebra… Lärarna har varit positiva till detta så det känns jättebra. Bra 
sätt att få en naturlig kontakt med hörande, och bryta barriärerna lite. 
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Delaktighet och inflytande 
Risbergska skolans elevråd för RGH känner att de kan påverka utbildningen och att de är del-
aktiga och har inflytande i skolan. Andra elever har berättat att elevrådet inte fungerar så de-
mokratiskt, men är bra och tar en aktiv roll. Vid miljöbesök berättar en elev att en fin bild om 
möjligheter att välja och att utforma egna studieplaner målades upp, vilket i efterhand inte 
visat sig stämma.  
 

Under miljöbesöket målades det upp en fin bild om våra valmöjligheter och möjligheter att utfor-
ma vår egen studieplan typ, men så var det ju inte riktigt. Jag har stött på hinder. 
 

En annan elev berättar att undervisningen är individuellt anpassad på ett bra sätt och att lärar-
na har specialpedagogisk kompetens.  

 
Lärarna i allmänhet är bra, här är det mycket bra kunskap om den specialpedagogiska biten. 

 
Frånvaro 
Orsakerna till skolk kan vara flera. En orsak kan vara att eleven i fråga inte trivs i skolan. Det 
kan bero på dåliga lärare, slapphet och ett icke fungerande EHT. En elev berättar att denne av-
skyr när klasskamraterna försvinner vid större redovisningar eller prov och de istället syns till 
i staden, vilket ger misstankar om skolk.  
 

Frånvaron beror ofta på slapphet tror jag. EHT känns inte så väldigt effektivt. 
 
Det beror nog på att man inte trivs så bra i skolan, att man inte gillar ämnet och så.  

 
Praktik 
Antalet praktikveckor skiftar mellan programmen. En del program har femton veckors praktik 
medan andra inte har någon vecka alls. En elev som har femton veckors praktik gillar det inte 
alls och menar att praktiken känns som rent slaveri, och att tid för umgänge med kompisar 
försvåras eller försvinner helt.  
 

Vi har 15 veckors praktik men jag hatar praktiken, det är ju rent slaveri! Inget man längtar efter, 
jag praktiserar hemma och känner att jag missar så mycket här. Kompisar, livet… 

 
Samtidigt menar en annan elev att praktiken är bra eftersom de kommer ut och får arbetslivs-
erfarenhet. En annan elev som inte har någon praktik alls skulle däremot vilja ha praktik. 
 

Vi kommer inte ha praktik, samhällarna har inte praktik. Jag skulle delvis vilja ha praktik. 
 

Tullängsskolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
För att ett program ska genomföras behövs ett visst antal sökande elever och genom det blir 
eleverna bundna vid varandra. En elev berättar att denne letat upp en privatskola i staden och 
läser sina karaktärsämnen där medan denne läser sina kärnämnen på RGH. Denna kombi-
nation har blivit möjlig genom en bra dialog och ett bra samarbete mellan honom och rektorn. 
 

…sen sökte jag upp programmet själv och det är det som jag nu har fått igenom, så jag läser på en 
privatskola och kombinerar det med kärnämnena på RGH. 
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Tre eller fyra år 
Eleven berättar att denne valt att gå fyra år och berättar samtidigt att det satsas mer om studie-
tiden är tre år. Det blir mycket ”dötid” om studietiden är fyra år eftersom kärnämnena avslutas 
tidigare än examensmånaden. Vilket i sin tur gör att elever som läser fyra år blir mer slappa 
och slöa eller ordnar extrajobb. 
 

Jag går fyra år, att gå tre år är bra, man satsar mer. Fyra år blir så slappt, man är slö, man blir fär-
dig med kärnämnena tidigt och får mycket ”dötid”. Jag kommer nog att skaffa ett extra jobb eller 
så. 

 
Klasstorleken 
Att vara fyra stycken i en klass är bra, för mer tid ges av lärarna till var och en av eleverna. 
Det känns lugnt i skolan. Eleven berättar att det mycket sällan sker att alla fyra i klassen sam-
tidigt deltar i en lektion. På Tullängsskolan går det få tjejer, vilket gör att killarna intar en 
slags skyddande attityd för tjejerna gentemot utomstående personer. 
 

Killarna märker också vilka tjejer som tål och inte tål deras skämt. 
 
Lärare 
Eleven berättar att de bästa lärarna är de unga lärarna, som tål elevernas jargong. 
 
Frånvaro 
På gymnasiet har eleverna ett större eget ansvar för sin utbildning än på grundskolan menar en 
elev. Samme elev tycker att det borde bli en hårdare kontroll och att det efter skolk skall kän-
nas att man missat något. Detta för att motivationen att komma på lektionerna inte skall min-
ska. 
 

Frånvaron i skolan är ja… det bryr jag mig inte om. Lärarna har ju inte koll på samma sätt. Gym-
nasiet är mer självständigt, eget ansvar. Skulle vilja att fler sa till liksom, nu är det lite för mycket 
eget tänk. Det är nästan hårdare på grundskolan tycker jag. Det känns inte som att jag missar så 
mycket när jag är ifrån skolan faktiskt, så det är ju en faktor till att man fortsätter att skolka. 

 

Virginska skolan 
Valmöjligheter vid ansökan 
Antalet program att välja mellan känns överkomligt tycker en elev, eftersom det inte går att 
genomföra fler program på grund av att antalet är för litet. Bredden är mycket bra på de exis-
terande programmen, och vill man gå en extra kurs går det med stor sannolikhet att ordna ber-
ättar samme elev. En annan berättar att han läste omvårdnadsprogrammet på sin hemort vid 
ett hörande gymnasium. När han sedan bestämde sig för att läsa vid RGH, fick han välja ett 
nytt program eftersom omvårdnadsprogrammet inte fanns på RGH. 
 
Tre eller fyra år 
Få elever på Virginska skolan läser fyra år, men vetskapen om möjligheten att läsa ett fjärde 
år finns. 
 

Jag går tre år, det är svårt att gå fyra år för då blir man nästan alltid själv. Vi får mycket stöd här 
ändå. 
 
Det är bra att vi kan välja att gå fyra år om vi vill och behöver. 
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Klasstorleken 
Att vara en liten klass tar en av eleverna upp som något positivt. I hans klass har eleverna en 
bra relation med varandra och med mentorn. Dock upplevs klasstorleken stundtals som för li-
ten. Det är lätt att bli irriterad på varandra. En annan elev berättar att samtliga elever i klassen 
sällan är där samtidigt.  
 

Varför jag går här på RGH är för att det är små klasser, men nu är det lite väl små klasser. Tolv 
personer i en klass hade varit lagom. 
 
Vi är sju i klassen, men vi är aldrig sju, vi är typ tre-fyra st. Jag tycker det är lagom storlek, jag 
gillar när det är få personer. Då kan man diskutera och få fram olika saker. 

 
Lärare 
En bra lärare är intresserad och mån om att eleverna använder de tekniska hjälpmedel som fi-
nns, säger en elev. Dåliga lärare kan istället verka besvärade av de hörselskadade elevernas 
behov. Samme elev tycker att information om hörselskadade elevers behov inte alltid når fram 
till lärarna.  
 

Våran lärare har RGH:are för första gången, men hon är jättebra. Intresserad och mån om att vi ska 
ha hörapparater och t-slinga på oss osv. Men många andra karaktärsämneslärare är inte lika bra på 
det, det känns som att de ibland är besvärade av våra behov, informationen har inte gått fram till 
dessa lärare tror jag. 
 
En del lärare tror att vi är dummare än vad vi är, de säger ”kan du verkligen det här?” eller ”klarar 
du det här nu?”. Det är irriterande. 

 
Hörande och döva 
När elevantalet är litet i klassen läser en del elever på RGH sitt karaktärsämne tillsammans 
med RGD elever som läser samma program. Vid dessa tillfällen används tolk. En elev berättar 
att det fungerar sådär. Tolkarna förstår inte alltid och har svårare att översätta från tecken till 
tal än tvärtom. 
 

Om jag har en döv lärare brukar jag säga till tolkarna att bara tolka mig, och inte läraren. 
 
Vidare finns det hörselskadade elever som läser vissa karaktärsämnen tillsammans med hö-
rande elever. En elev berättar att dessa elever inte alltid får sin undervisning i klassrum där 
slinga finns.  
 

Det är svårt att hitta nåt som passar, man vet många som hoppar in och läser med hörande här, det 
känns inte heller bra. Då kommer man inte till de bra klassrummen. 

 
Attityden från hörande upplevs ibland av de hörselskadade eleverna vara dålig.  
 
Delaktighet och inflytande 
Det är svårt att påverka sin utbildning tycker en elev, eftersom de är så få i klassen. Ett sätt att 
påverka är genom att ha en idé om en alternativ lösning, säger en annan elev. Ett annat sätt är 
genom elevrådet som har bra delaktighet och inflytande i utbildningen. Klasser kan arbeta 
mycket självständigt. 
 

Vi är en sån liten klass också, vi jobbar mycket självständigt. 
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Frånvaro 
En elev menar att frånvaron beror på relationen till kompisar och gruppen, eller för att man in-
te har något bättre för sig. Någon elev försover sig av ren lathet, medan en annan elev tycker 
att det borde vara mer skamligt att vara frånvarande än vad det är idag. 
 

Frånvaron i skolan är hög och jag tror inte någon bryr sig, det är ingen som säger till en och tar tag 
i det. 

 
I tvåan skolkade jag så mycket att jag fick mycket att ta igen och då orkade jag helt enkelt inte gå 
till skolan. När man väl kommit i den spiralen är det svårt att ta sig ur. 

 
Jag tycker lärarna ska säga ”var var du i fredags?” istället för att som idag ge oss papper på vad vi 
har missat. 

 
Praktik 
Om praktiken är bra eller dålig beror på var man hamnar, säger en elev som också berättar att 
dennes tidigare praktik varit bra och känts nyttig. Det är dock svårt att få praktikplats, och de 
flesta eleverna gör sin praktik på skolan berättar en annan, som själv inte gillade sin praktik-
plats. Samme elev berättar att svårigheterna att hitta praktikplats delvis beror på att tänkbara 
praktikplatser inte tycker att de har tid att lära sig använda de hörseltekniska hjälpmedel som 
eleverna har med sig. Ytterligare en berättar att femton veckors praktik känns överdrivet my-
cket och upplever praktiken vara en tids slavarbete. 
 

Vi har praktik i utbildningen, det är dåligt, för det är svårt att få praktikplats. De flesta har prakti-
ken på skolan för att det inte finns praktikplatser. Jag känner bara en person som har fått göra prak-
tik ute på företag, det är många som inte känner att de har tid med att lära sig slingan, hjälpmedlen 
och ta emot oss elever. 

 

Sammanfattning Utbildning/RGH 
• Få valmöjligheter, men eleverna är nöjda och vet att klasserna blir för små annars. 
• Programutbudet kan vara avgörande för val till RGH. 
• I ettan vill elever ha ett lugnt schema. 
• Den idealiska klasstorleken är 10-13 personer. 
• Lärarnas kompetens skiftar väldigt mycket. 
• Eleverna på RGH vill umgås mer med elever på RGD och med hörande elever. 
• Elevrådet på skolan fungerar bra 
• Miljöbesöken målar ibland upp för ”fina” bilder. 
• Små klasser är sårbara vid skolk och/eller frånvaro. 
• Praktikperioden upplevs både vara bra och dålig. 
• Tre års studier är stressigt, fyra års studier är slappt. 
• Det är inte pinsamt att skolka idag. 
• En del lärare dumförklarar de hörselskadade eleverna. 
• En bra lärare är en person med bra attityd gentemot döva och hörselskadade. 
• Frånvaro beror mest på livet utanför själva studierna, såsom på kompisar och grupper. 
• Praktiken upplevs som både bra och dålig, ofta beroende på vart eleven i fråga hamnat. 
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Språk och kommunikation 
Risbergska skolan 
Teckenspråk 
När teckenspråkskunskaperna inte är goda känns undervisningen tillsammans med RGD svår, 
säger en elev. Alla elever på RGH kan inte svenskt teckenspråk. En annan berättar att de fles-
ta i klassen inte kan teckna, vilket eleven innan starten på RGH tagit för givet att alla skulle 
kunna. Vidare berättar några att det finns de som hör väldigt dåligt och skulle behöva stöd-
tecken. Eleverna märker ganska snabbt vem som behöver stödtecken för att kommunicera. En 
elev som går sitt fjärde år berättar att nu i fyran kan alla teckna, men att de i ettan inte kunde 
det. I en annan klass växlar eleverna mellan språken, eftersom någon behöver mycket tecken-
språk och alla i klassen kan teckna. Dessutom läser en hörande språkstörd elev i denna klass 
varför det talade språket fortfarande är viktigt. Att växla mellan språken fungerar bra anser en 
elev som själv behöver båda språken för att hänga med fullt ut. Men det är inte alla på RGH 
som själva menar att de behöver teckenspråk.  
 

Vissa elever skulle nog vilja ha mer stödtecken än de får, men vågar inte säga till. 
 
Vi tecknar inte alls i skolan, de flesta i klassen vi har kan inte teckna, jag tog för givet att alla skul-
le kunna, men icke. En i klassen vill lära sig mycket mer för han har börjat umgås med döva. 
 
Jag kunde lika gärna valt RGD, det pratade vi om faktiskt. Men jag vill hellre ha tal än tecken eller 
ja… skulle vara skönt att ha valmöjligheter att välja båda vid olika situationer. 
 
Jag känner inget behov av teckenspråket heller. 

 
Språkkunskaperna hos lärarna skiftar mycket. Vissa lärare varken kan eller vill lära sig teck-
enspråk medan andra lärare tecknar hela tiden. De lärare som inte vill lära sig teckenspråk 
anser inte att de behöver det, berättar en elev. En lärare som själv är hörselskadad förstår ele-
vernas situation. Om en lärare inte tecknar, så tecknar inte eleverna heller, berättar en annan. 
Dessa lärare är dock bra på att använda hörseltekniska hjälpmedel. 
 

Vissa kan inte och vill inte lära sig, anser att de inte behöver. Jag kan ju förstå dem delvis, men 
ändå inte. Jag vet att någon lärare har sagt någon gång till någon elev att ”det ger mig ingenting”. 
En annan lärare är hörselskadad själv, men kan inte teckenspråk. Däremot förstår läraren oss och 
vår situation. Det är bra. 

 
Eleverna kan välja att läsa en teckenspråkskurs frivilligt. Dock är svenskt teckenspråk ett av 
språken i det språkval som eleverna gör, varför det är svårt att läsa teckenspråk om eleven 
även läser ett annat språk. De elever som läser Barn- och Fritidsprogrammet har inget språk-
val att göra i sitt kursutbud. De kan därför inte heller göra något frivilligt val att läsa tecken-
språk. Eleverna uttrycker ett önskemål om att få läsa teckenspråk som en friare kurs än med 
dagens fokus på grammatik och betyg. De berättar också att några elever som läser Samhälls-
programmet har lyckats få läsa både sitt språkval och svenskt teckenspråk. 
 

Jag har läst teckenspråk här på skolan, men på slutet blev det för mycket grammatik och fördjup-
ningar. 
 
Jag skulle vilja läsa teckenspråket mer för att lära mig använda det och inte för att få betyg i det 
som en kurs. 
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I vår klass på Barn och Fritid har vi inte språkval, vilket gör att vi heller inte kan läsa teckenspråk. 
Vi hade dock tur och fick, om vi ville, läsa teckenspråk tillsammans med samhällarna, så att de inte 
skulle bli för få. 
 
Jag får inte läsa teckenspråk för jag har valt spanska i språkvalet. 

 
Kommunikation 
Kommunikationen är helt okej när klasstorleken är så liten som den är på RGH. En elev jäm-
för med hur det kan vara i ett klassrum med 25 personer och säger att kommunikationen i små 
klasser flyter på bättre. Teckenspråkets position avgör valet mellan att gå på RGD eller att gå 
på RGH för vissa elever, men det kan också finnas andra skäl.  
 

Jag tänkte gå RGD pga. teckenspråket – jag vill ha det. Men valde RGH för kompisarna. 
 
Kommunikationen mellan elever på RGH och RGD styrs av teckenspråkskunskaperna hos de 
hörselskadade eleverna. Avgörande är om de hörselskadade eleverna behärskar teckenspråk. 
 

Jag har märkt många gånger hur de döva drar sig för att kommunicera med de hörselskadade som 
inte kan teckenspråk. 

 
Specialskolan/Grundskolan 
Elever som har gått i specialskolan tecknar ofta. En elev berättar att det i klassen går en elev 
som hör så dåligt att klasskamraterna väljer att teckna till henne när de pratar. Detta i syfte att 
hon ska lära sig teckenspråk. Eleven berättar också att elever som gått integrerat i grundskolan 
känner sig mer begränsade i sin grupptillhörighet än de elever som tidigare gått i specialskola 
och därmed också kan teckenspråk. 
 

Om jag jämför de i min klass som har gått specialskola och de som har gått integrerat i grundsko-
lan så kan jag se att de senare känner sig för ”hörande” här på skolan. De känner sig för gruppera-
de här, och har inget teckenspråk. Så de blir ännu mer begränsade i sin egen grupp. 

 

Tullängsskolan 
Teckenspråk 
Eleven berättar att lärarna i klassen inte använder teckenspråk alls, trots att en elev behöver 
det och bett om det. 
 

Det finns en i vår klass som egentligen behöver lite mer, så ibland säger denne till. Men annars är 
det mest tal. 

 
Kommunikation 
På Tullängsskolan finns brister i användandet av teckenspråk i undervisningen. Inom EHT är 
alla i personalen teckenspråkiga. 
 

Virginska skolan 
Teckenspråk 
I undervisningen är det mest tal, berättar en elev, eftersom alla i klassen inte kan teckna. De-
nne elev använder gärna teckenspråk som stöd i kommunikationen med en av sina klass-
kamrater. En annan elev känner däremot inget behov av att kunna teckenspråk. Eleven som 
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använder teckenspråk har en mentor som går på teckenspråkskurs och är intresserad av språ-
ket. 
 

Vissa lärare tecknar när vi säger till, men några säger vi till att sluta för det blir så fel när de tecknar 
och pratar samtidigt. 
 
Vi tecknar aldrig, jag känner inget behov av att ha teckenspråk. 

 
Lärarnas teckenspråkkunskaper skiftar, vissa är duktiga på teckenspråk och kan mycket om 
hörselskadade medan andra inte ens vet hur slingan fungerar, berättar en elev. Eleverna har 
ingen teckenspråksundervisning, men på onsdagar är det frivillig kurs. 
 
Kommunikation 
En elev berättar att han läser sina karaktärsämnen med elever på RGD, och säger att han ab-
solut skulle ha gått en teckenspråkskurs om det funnits möjlighet. Ett svalt intresse gör att gr-
upperna blir för små för att en teckenspråkskurs ska bli av. 

 
Jag tecknar det jag kan, jag går ganska mycket med döva i mina karaktärsämnen, men jag skulle 
absolut vilja gå en kurs om det hade funnits, men det är för få som vill läsa så det går inte att ha 
kurs! Jag skulle vilja gå en kurs som inte är en betygskurs, utan mer en intressekurs, jag går hellre 
en kvällskurs där man verkligen lär sig teckna med folk. 

 

Sammanfattning Språk och kommunikation/RGH 
• Teckenspråk är nyckeln till umgänget mellan hörselskadade och döva elever. 
• En del elever behöver mer stödtecken än de utger sig för att behöva. 
• Frivillig teckenspråkskurs finns, dock på bekostnad av ett eventuellt annat språkval. 
• Önskemål finns om att läsa teckenspråk som en friare kurs, utan betyg, exempelvis på kvällstid. 
• Små klasser gynnar kommunikationen. 
• Elever som tidigare gått i specialskola tecknar mer än andra elever. 
• En del lärare kan inte teckenspråk alls. 

 
Social miljö 
Risbergska skolan 
Kamratandan 
När eleverna inte hört vad läraren sagt hjälper man varandra i klassen så att alla skall kunna ta 
del av undervisningen. På skolan är man som hörselskadad en i mängden av hörselskadade. 
Några elever berättar att de trivs i sin klass och i skolan, men att de inte umgås med klasskam-
raterna på fritiden. Någon annan berättar att denne hittat en bra kompis i klassen och tycker 
det är skönt. En tredje berättar att de i hans klass umgås både i skolan och på fritiden. Umg-
änget med jämnåriga i skolan kan ske framförallt med dem i klassen men också med elever i 
andra RGH-klasser. Det gemensamma boendet kan också skapa kontakt på fritiden mellan 
elever på olika skolor. 
 

När jag gick i grundskolan blev jag utpekad som ”den med hörapparat”, medan jag här är en i 
mängden. 

 
Vi umgås inte med de andra skolorna via skolan, men privat gör vi det lite tack vare boendet. 
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Det går att hitta kompisar som är bra och en elev berättar att tvåor umgås med både ettor och 
treor. Vilka elever som hamnar snett känner de ofta till eftersom de vet vilka som blivit hem-
skickade från skolan. 
 
Skolans klimat 
RGD/RGH:s egen korridor är den plats som fungerar bäst på skolan. Övriga platser som t.ex. 
matsalen har dålig ljudmiljö och de hörselskadade eleverna har svårt att höra där. Idrottsha-
llens tekniska hjälpmedel är bristfälliga. 
 

Luncherna gillar jag inte så mycket, det är mycket ljud och trångt i matsalen. 
 
En elev berättar att det är mycket olika grupper på skolan, men att kamratandan ändå är bra. 
Eleverna har vänner både i och utanför skolan. Någon elev berättar att denne brukar umgås 
med hörande elever inom samma program. Något som påverkar skolans klimat negativt är 
dess arkitektoniska planlösning, eftersom det är långa vägar att gå mellan klassrummen från 
en lektion till en annan. Det blir inte tid för socialt umgänge. Positivt med skolans planlösning 
är att den inrymmer en bra ”kärna” i RGD/RGH:s korridor, som gör att eleverna umgås med 
varandra även över klass- och programgränser. 

 
Klimatet på skolan är bra, om man säger såhär – skolan är för platt! Vi hinner inte med den sociala 
biten så bra, vi kommunicerar på de två minutrar vi får när vi går förbi varandra på väg till något 
klassrum. Okej, lunchrasten är bra. Skolan är annars rätt stor och det tar tid att ta sig kors och 
tvärs. 
 
På Virginska umgås man bara i klasserna, men på Risbergska umgås vi alla med varandra mer. 

 
Attityden är delvis att de elever som går Barn- och Fritidsprogrammet (BF) på Risbergska 
skolan har valt programmet bara för att få gå på den ”finare” skolan och ändå kunna läsa ett 
”lätt” program. Jargongen om skolorna säger att Tullängsskolan är ”grabbskolan” där man 
jobbar med händerna. Eleverna på Virginska skolan är IV-elever och praktiska. Eleverna på 
Risbergska skolan är ”samhällsvetenskapliga kontorsråttor” och teoretiska. Eleverna på Kvin-
nerstaskolan glöms bort. 
 

Attityden är delvis att BF:arna har det lättare, med de har mer praktiska lektioner så därför syns 
inte deras plugg lika mycket. Jag tror några väljer BF på Risbergska för att gå på den ”finare” sko-
lan, men ändå tror att de läser ett ”lätt program”. 
 
Det känns som att det är status att gå här på Risbergska skolan. 
 
Virginska är den praktiska skolan, där de bakar och så. Kvinnersta arbetar med händerna på ett an-
nat sätt… På Risbergska går det samhällsvetenskapliga kontorsråttor.  

 
RGH och RGD 
Umgänget mellan elever i RGH och RGD är mycket begränsat. Flera intervjuade tycker det är 
dåligt, eftersom de alla ändå går på samma riksgymnasium. Dock menar de att det är svårt att 
få kontakt med varandra. Det är också dålig kontakt med de hörande eleverna på samma sko-
la. Huruvida umgänge över gränserna sker inom riksgymnasiet styrs av om de hörselskadade 
eleverna har teckenspråkskunskaper. En elev vittnar om att det blir vanligare att umgås över 
gränserna i slutet av gymnasietiden. 
 

Jag har några kompisar men har tappat kontakten med de döva faktiskt. 
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I Idrotten läste vi tillsammans med RGD i ettan och tvåan, vilket fungerade bra. Jag skulle vilja 
läsa mer tillsammans med de döva, men också tillsammans med de hörande. Grupperingen är för 
tydlig idag. 

 
En elev berättar att det är för grupperat idag, att RGH är en sluten och egen grupp precis som 
RGD. Även gentemot hörande elever är gruppkänslan ett faktum, flera av eleverna på RGH 
har ingen alls kontakt med hörande. Något som påverkar uppdelningen är schemat, tror en 
elev, och även de korta rasterna. Samme elev tycker att det borde vara längre raster och att 
man då hade tillgång till en bra rastplats för att på ett naturligt sätt kunna ses. 
 
Hörande 
Flera av eleverna nämner att det är tråkigt att inte mer umgänge sker med hörande, eftersom 
det ändå är personer som de hörselskadade eleverna kan kommunicera med. På Risbergska 
skolan är teckenspråk det populäraste språkvalet för de hörande eleverna, så de elever som 
läser teckenspråk vore det roligt att samarbeta mer med tycker en elev. Uppfattningen om de 
hörande eleverna är att de inte kan skilja på begreppen döv och hörselskadad utan tror att alla 
elever på RGD/RGH är en enda stor grupp, vilket irriterar en av dem. 
 

Många tror att det är RGH vi går i, men vet inte att det finns flera program! 
 
Det finns på skolan ett attitydproblem. Det leder till osynliggörande och okunskapen om att 
RGH har flera olika program. Det märks både hos de hörande eleverna, och hos lärarna.  
 

Vid ett informationstillfälle sades att ”Barn och Fritid ska gå till xx-klassrummet”, varpå våra 
RGH elever som gick Barn och Fritid gick dit. Vad som sedan sades i slutet, efter att alla program 
lästs upp, var: ”RGH ska gå till xx-klassrummet”. 
 
Jag känner ibland att de hörande inte ser oss. 

 
Boende och Fritid 
Det är vanligt att eleven under sitt första läsår bor i veckohemsfamilj, men också att man un-
der skoltiden byter boende. En elev berättar att han först bodde i en familj där han trivdes men 
nu bor han i kollektiv där han också trivs. En annan som fortfarande bor i familj har uppfatt-
ningen att det i kollektiven är lätt att hamna hos kompisar och prata bort tiden istället för att 
göra sina läxor. I kollektiven är det uppdelat mellan hörselskadade och döva säger en elev. En 
fördel på kollektiven beskriver samme elev vara att det finns tidsregler, men nackdelen är att 
personalen ändå inte har ”koll” på dem.  
 

Det är bra att bo i familj i ettan, för då får du hjälp att lära känna Örebro och att göra mat. 
 
Fördelningen hörselskadade och döva elever samt språkstörda elever skiftar i kollektiven. I ett 
kollektiv är det få döva, berättar en elev, som tycker synd om de få döva som bor där. Eleven 
fortsätter att berätta att denne knappt känner sina grannar i kollektivet. 
 

Jag bor hemma hos föräldrarna, och får inte bo i kollektiv eftersom jag är inskriven i Örebro 
kommun. Jag skulle vilja bo i kollektiv för det sociala livets skull, nu bor jag en bit utanför Örebro. 
 
Jag tycker man från början ska bo i familj, för man har alltid någon nära. I ett kollektiv bor man 
liksom i ett eget rum och ingen är där, men i en familj kan du vara med dem och sitta och äta och 
sådär. Sen kan man flytta till kollektiv när man börjar hitta i Örebro. 
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Tullängsskolan 
Skolans klimat 
Klimatet på Tullängsskolan är bra. De hörselskadade eleverna skämtar mycket med varandra 
och alla känner alla. Lärarna känns som kompisar ibland och är ”justa”. 
 
RGH och RGD 
Socialt finns det RGDgrupper och RGHgrupper, säger eleven som dock är med i båda gru-
pperna och känner att denne behandlas väl där. I ettan när alla läste tillsammans var eleven 
mest med RGD eleverna men RGH eleverna blev redan då en grupp. När sedan klassen 
splittrades i tvåan tappade de kontakten med varandra. Eleven tycker att det var bra att gå alla 
tillsammans i början, samtidigt var det negativt att alla blev slappa för i specialskolan och på 
riksgymnasiet kan man gå ett extra år jämfört med i grundskolan och vanliga gymnasiet.  
 

Vi var lite bortskämda, många tänker att ”jag kan gå ett år till sen”. 
 
Att läsa sitt karaktärsämne tillsammans med hörande tycker den intervjuade fungerar bra. De 
hörande eleverna bryr sig nästan lite för mycket om dig som hörselskadad, vilket enbart är 
roligt och gör att du känner dig välkommen till varje lektion. 
 
Boende och Fritid 
Kollektivboendet är den vanligaste boendeformen. Den intervjuade berättar att det i dennes 
kollektiv finns bra personal men kontakten med de jämnåriga grannarna inte är omfattande. 
Elevens kompisar bor i andra kollektiv.  

 

Virginska skolan 
Kamratandan 
Umgänget på Virginska skolan sker till stor del inom de egna klasserna. Flera elever berättar 
att det inte är något större umgänge mellan klasserna. Anledningen sägs ofta vara att klasserna 
inte har gemensamma raster. Umgängeskretsen utökas på boendet och fritiden. 

 
Vi har aldrig raster tillsammans med andra klasser, så vi umgås inte över klassgränserna vilket jag 
tycker är tråkigt. 

 
Skolans klimat 
Skolmiljön saknar ett uppehållsrum säger några av de intervjuade. De saknar en samlings-
punkt där de kan umgås med andra utanför den egna klassen, såväl elever som läser på andra 
program som dem som läser på RGD. Umgänge sker dock över läsårsgränser i viss grad.  Idag 
är programmen utspridda över skolan. En lösning för att utöka umgänget såväl mellan döva 
och hörselskadade som elever på olika program inom RGH och något som föreslogs är att 
göra det befintliga ”busscaféet” tillgängligt dagligen och inte bara en dag i veckan som det är 
nu. Programmens utspriddhet märks även i matsalen, som är delad i två avdelningar där de ol-
ika programmen har en bestämd matsal. I avsaknad av uppehållsrum sitter nu eleverna i data-
salen eller utanför klassrummen under håltimmarna, istället för att sitta i matsalen som är öp-
pen. Anledningen till detta är att få bord är runda och ljudnivån är obehaglig. Skolans klimat 
är i övrigt bra och stämningen mellan elever på IV och elever i nationella program anses vara 
bra. En nationell elev berättar att de har idrott tillsammans med IV elever och att det fungerar 
bra. 
 



Resultat RGH, Individuella djupintervjuer 

142(193) 

RGH och RGD 
Stämningen mellan RGD och RGH elever anses av några vara bra, samtidigt som de alla öns-
kar att umgänget skulle vara mer frekvent. En elev nämner att det känns som om RGD/ 
RGH är en gemensam grupp som är uppdelad inuti, utan att utomstående märker det. Han 
tycker att eleverna på RGD ”stökar” mer än elever på RGH. Han tror att det beror på att ele-
verna på RGD har mer pengar att röra sig med och att det finns ett starkt grupptryck. Vad 
gäller rykten inom RGD/RGH så säger en av dem att de sprids snabbt, men att de samtidigt 
inte är överdrivet många. 
 

Vi är som en gemensam grupp, trots att vi är uppdelade inuti. 
 
Det känns som att RGD är en sluten grupp som är svår att komma in i. För att bryta det mönstret 
måste vi ha fler gemensamma lektioner tror jag. 
 
Vi umgås inte med RGD så mycket, språket avgör detta. Det hade varit roligt att kunna umgås mer 
med dem, för att vi hade fått större umgängeskrets då. 

 
Huruvida eleverna gärna umgås med döva eller hörande elever beror även på deras kunskaper 
i teckenspråk. En elev berättar att RGD och RGH inte samarbetar särskilt mycket när det gäll-
er undervisning och när de väl gör det så delar lärarna ändå upp eleverna i hörselskadade och 
döva. Vilken grupp som RGH eleverna föredrar ökad kontakt med skiftar också. Någon elev 
säger att denne hellre har kontakt med döva än med hörande personer, medan en annan  säger 
precis tvärtom. Kontakt med elever på de andra skolorna existerar knappt under skoltid. 
 
Hörande 
Det uppdelat mellan hörselskadade och hörande när det gäller undervisning, precis som 
mellan hörselskadade och döva. 
 

Jag tycker det är väldigt synd att vi inte har någon gemensam undervisning med de hörande, 
eftersom vi faktiskt kommunicerar bättre med dem än med de döva. 

 
Av omgivningen ses hörselskadade elever som döva, trots att det är olika grupper med olika 
språk och kultur. Känslan är att omgivningen inte ser de hörselskadade personerna som det 
mellanting de är, säger en elev. 
 

En gång var jag hos en doktor som sa ”ja ni är ju kända för att festa mycket och bråka och så 
vidare”. Först blev jag jättearg att han sa så och sen för att han tog mig för en som dricker mycket 
sprit och sist för att han generaliserade hela gruppen! 

 
Boende och Fritid 
Personalen på kollektiven är bra, trivseln och stämningen är god. En nackdel med att bo i kol-
lektiv är att det sociala livet hänger mycket på vilka man bor tillsammans med i kollektivet. 
 

Om man har bott i familj innan man flyttar till kollektiv så har man ofta hört i vilket kollektiv man 
”ska” och ”inte ska” bo. 
 
Det är på boendet vi lär känna varandra över programgränserna. 
 
Det hade varit roligare att bo i kollektiv i ettan för det sociala livets skull, men samtidigt var det ändå bra 
att bo i familj första året, för man fick mat och så. 

 
Alkoholen kan bli för mycket ibland säger en elev, som berättar att det finns ett starkt grupp-
tryck för att festa ofta. Samme elev berättar att det både är gemensamma och uppdelade fester 
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hos RGD och RGH elever. Länken är att vara kompis med någon från ”den andra gruppen”. 
Droger kommer sällan på tal, men eleverna vet vem de inte ska umgås med så att säga. 
 

Droger har jag inte märkt en enda, men det är mycket alkohol ja. Ibland kan det vara för mycket, en del 
går ut måndag, onsdag, fredag och lördag. Det är grupptryck, mycket snack överallt. Men det är inte så 
att… ja ibland kan det vara ”va, har du inte varit ute på två veckor?” men det är aldrig någon som tvingar 
dig, men ja ryktet kan gå ändå. 

 

Sammanfattning Social miljö/RGH 
• Trivseln inom klasserna är god, inte alla klasser umgås på fritiden. 
• Arkitektur och möblering påverkar det sociala umgänget. Risbergska skolan känns för platt, Virginska 

skolan känns för utspridd.  För få runda bord.  I vissa lokaler dålig akustik. 
• Tullängsskolans klimat anses vara gott. 
• Risbergska skolans elever är nöjda med den befintliga ”kärnan” i RGD/RGH:s korridor, medan Vir-

ginska skolans elever saknar just en sådan ”kärna”. 
• Grupperingar mellan RGD och RGH respektive mellan RGH och hörande gymnasieelever är tydlig. 
• Umgänget mellan de tre grupperna är begränsat. 
• På Virginska skolan sker även grupperingar mellan klasserna. 
• För att öka delaktighet och häva en sådan gruppering föreslår en elev att ha gemensamma raster. 
• Kunskapen om RGD/RGH hos utomstående upplevs som dålig. 
• Hörande elevers attityd är okej, men kunskapen är inte okej. 
• Vanligt kan vara att under första läsåret bo i familj och sedan flytta till kollektiv. 
• Kollektiven skiftar i sammansättning av elever. 
• Alkoholen kan bli för mycket, medan drogerna sällan kommer på tal. 

 

Tekniska hjälpmedel 
Risbergska skolan 
Mikrofoner 
För det mesta upplevs tekniken som bra. I en klass berättar en elev att samtliga använder mik-
rofonerna och trycker på knappen när de ska prata. En klar favorit bland eleverna är bords-
mikrofonen, som är bättre än myggorna. Bordsmikrofonerna har knapp, och har bäst ljud me-
dan myggorna inte har lika bra ljud och det är lätt att glömma att trycka på knappen eftersom 
den sitter under bordet. Lärarna kan glömma att sätta på mikrofonen ibland, likaså de elever 
som själva inte använder slingan. 
 

Bordsmikrofonen är bättre än myggan, för myggorna slits sönder lättare. 
 
I ett rum på skolan hänger mikrofonerna i taket och är menade att fånga upp allt ljud i ru-
mmet. En av de intervjuade berättar att dessa är värdelösa eftersom de tar upp för mycket ljud. 
På idrottslektionen finns tillgång till slinga, och läraren använder mikrofon. Däremot är kvali-
teten bristfällig i idrottshallen. En elev har en ensidig dövhet och är helt hörande på sitt andra 
öra, varför denne inte har nytta av hörseltekniken. En annan berättar att denne i hög-stadiet 
fick prova en ny mikrofontyp som uppmuntrade dialoger i konferensform. Efter en tid hade 
han och klassen vant sig och hade möjlighet att sitta vid ett runt bord och höra varandra. Ele-
ven säger såhär om att komma till RGH: 
 

Klassrummen är bra, men gamla. Det funkar i alla fall. Tekniska hjälpmedel i idrottshallen funkar 
ofta inte, vi skulle nog använda dem om de funkade mer. 
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… här på RGH, ähum tillbaka till gammal teknik. Mikrofonerna glappar och låter hemskt och vi 
sitter återigen i hästskoform. 

 
Lärarnas kunskaper om tekniska hjälpmedel 
Lärarnas kunskaper om användandet av tekniska hjälpmedel är helt okej, ibland händer det att 
någon frågar hur mikrofonen ska sättas på, medan andra lärare gör fel hur mycket eleverna än 
förklarar. 
 

Tullängsskolan 
Eleven irriterar sig på lärare som frågar varför denne inte har hörapparat och inte förstår var-
för de inte används. Kunskapen hos utomstående brister menar eleven. Samme elev berätt-ar 
att klasskompisarna inte heller använder hörseltekniken i stor utsträckning. 
 

Man blir irriterad på folk som frågar varför jag inte har hörapparat, de förstår inte varför man inte 
vill ha den, men det är ett sånt jobbigt ljud i den. Vi anpassar istället lektionerna på så sätt att klas-
sen är liten och läraren står nära oss. 

 

Virginska skolan 
Mikrofoner 
På Virginska skolan används myggor och bordsmikrofoner mest. Eleverna tycker att mygg-
orna är sämst. De prasslar och låter konstigt. Bordsmikrofonerna är absolut bäst.  I idrotts-
hallen saknas slinga helt. Finns den så vet i alla fall eleverna inte om det. 
 

Vi är två i klassen som alltid vill använda slinga, eftersom vi är vana med det från grundskolan.  
 
De som gått integrerat använder inte slingan lika mycket, de glömmer ofta att sätta på mikrofonen. 
 
De som hör väldigt dåligt på RGH, de har väldigt svårt att höra vad som sägs i idrottshallen. Det 
borde finnas slinga, men jag vet inte. Det är inget som används i så fall. Den borde nyttjas om den 
nu finns, åtminstone när vi har genomgångar och så. 

 
Lärarnas kunskaper om tekniska hjälpmedel 
Vad gäller lärarnas kunskaper om de tekniska hjälpmedlen, säger en elev att en del lärare kan 
allt medan andra lärare inte kan något. De vet inte ens vad en slinga är utan tror att det är nå-
got som finns i varje klassrum och att de kan prata bakom ryggen på eleverna. Eleverna menar 
att kunskapsspridningen till lärarna om hur de tekniska hjälpmedlen fungerar, är inte bra och 
inte heller om hur det är för de hörselskadade att använda dem. 
 

Hörselteknikerna går runt i lokalerna och visar lärarna hur det fungerar, men inte någonting om 
hur hörselskadade fungerar. 

 
Sammanfattning Tekniska hjälpmedel/RGH 

• Bordsmikrofonen är mångas favorit. 
• Myggorna är ingen favorit, har sämre ljud och går sönder lätt. 
• RGH:s tekniska hjälpmedel upplevs som gamla av någon. 
• Lärarnas tekniska kunskaper skiftar väldigt mycket. 
• Information till lärarna om hörselteknik och användning av den verkar brista. 
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Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid 
RGH 
Risbergska skolan 
Integrerad grundskola 
Av de elever som deltagit i PI-intervjuer på Risbergska och som gått integrerade i grundskola 
innan RGH säger en att denne började få det jobbigt i klass åtta och en annan fick det jobbigt i 
klass fyra. Det som upplevs som jobbigt är att det blir svårt att hänga med i diskussioner, och 
att klasskamrater retas. En tredje berättar att en person i klassen som bott i Örebro och gått 
integrerad i grundskolan, flyttade till Stockholm. Där fick familjen veta att det fanns ett riks-
gymnasium för hörselskadade, i Örebro. Denna person har nu flyttat tillbaka till Örebro och 
läser på RGH. 
 

En bodde här i Örebro och gick integrerad i hörande klass, flyttade sen till Stockholm och fick där veta att 
det fanns ett riksgymnasium. Så nu har personen flyttat tillbaka och hoppat in i vår klass. 

 
Kommunal hörselklass 
Elever som gått i kommunal hörselklass före RGH berättar att de haft det jobbigt att pendla 
mellan skolan och hemmet. En började först i hörande klass, och flyttade till kommunal hörs-
elklass i fyran. Där blev eleven plötsligt populär och fick vänner. Han berättar att han har må-
nga härliga minnen från den kommunala hörselklassen, men att det inte fanns några krav för-
utom att få minst betyget G i ämnena matte, svenska och engelska. Att det är låga krav för att 
börja på RGH, vittnar även en annan elev om. Att det är låga krav säger eleverna kan vara 
både bra och dåligt. Bra är att det är mindre press, dåligt att kunskapsnivåerna i klasserna blir 
så olika på RGH. 
 

Det fanns inga krav alls tycker jag, det vanliga att man ska ha G i matte, svenska och engelska. Jag 
hade inte G i engelska, men fick det direkt i gymnasiet. Inga andra krav, det är både bra och dåligt. 
 
Jag fick veta att man får hjälp med det man har problem med, vilket man inte får på samma sätt i 
ett hörande gymnasium eftersom det är så många elever där. 

 
Specialskola 
En elev gillade inte att flytta till specialskolan efter att ha gått integrerad i grundskolan på he-
morten. I specialskolan var klassen mycket mindre, och avståndet till hemmet så mycket läng-
re. Dock ändrades attityden och eleven bytte slutligen från hörsel- till dövklass, eftersom 
elevantalet var för tunt. Om kraven i specialskolan inför RGH säger samme elev: 
 

Jag satsade ju inte på specialskolan för jag visste att jag ändå kommer in på RGH, så jag brydde 
mig inte så mycket. 

 
Information om RGH 
Informationen om RGD/RGH som eleverna får, ges i huvudsak vid miljöbesök och den senare 
praktiken. Även kompisar är en viktig informationskanal, berättar en av dem, som fick besök 
av två äldre elever när denne gick sitt sista år i specialskolan. Miljöbesöket beskrivs annars av 
många som stressigt, och att de inte känner att de får tillräcklig inblick. Bristen i antalet pro-
gram att välja är en annan faktor som de möts av vid ansökningstillfället. 
 

Jag ville läsa omvårdnadsprogrammet men kunde inte eftersom vi var för få som sökte. Nu läser 
jag istället omvårdnadskunskap på mitt individuella val. 
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Jag visste att jag skulle se till att hamna i rätt kompiskrets, att jag skulle se upp vem jag berättar 
saker till. Det syns tydligt vilka man ska umgås med eller inte. 

 
Programmet Barn- och Fritidsprogrammet ses ofta som ett ”slappt” program som det är lätt att 
söka in till. Om eleverna skulle besöka sina gamla skolor skulle de bland annat berätta att det 
gäller att vara sig själv och inte tänka på kraven. En elev skulle också berätta att om man vill 
bli något ska man satsa på gymnasiet, eftersom hörselskadade faktiskt inte kan bli vad som 
helst. En tredje elev skulle säga att det finns möjlighet att styra sin egen utbildning på RGH.  
Vid skolstarten på RGH sägs det jobbigaste vara själva flytten. En elev berättar att några i 
elevens gamla kommunala hörselklass valt att gå på ett hörande gymnasium på grund av ryk-
ten om att RGH har mycket fester och att det är mycket knark i Örebro bland hörselskadade 
och döva elever. Något som eleven menar inte stämmer. 
 

Mina gamla klasskompisar läser inte alla här på RGH. En del av dem skulle nog må bättre av att vara 
här, men ja… det var så mycket rykten innan vi sökte hit så flera avstod. Det var rykten om knark, 
festande och sånt. 

 
Att börja RGH 
Skolstarten innebar att eleverna fick möta mycket nytt. Det var roligt att börja RGH och få 
många och bra klasskompisar, nya tekniska hjälpmedel som eleven inte haft tidigare och för 
många också en flyttning från familjen. En av dem säger: 
 

Till yngre elever brukar jag säga att ”allt löser sig”, att det är vanligt med hemlängtan men att det 
går över och att det finns möjligheter att byta boende och så. Alla är ju i samma sits. 

 
Huruvida en elev hamnar i en bra eller i en stökig klass avgör slumpen, dock säger en elev att 
klassens sammansättning är viktig för om gemenskapen blir bra eller inte. Om en klassamm-
ansättning inte är bra kan det bero på att eleverna har olika kunskapsnivåer, tror en av de in-
tervjuade som också säger: 
 

Jag trodde det skulle vara en viss antagningspoäng för att komma in, men det är det ju inte. Så vi 
är väldigt olika i klassen och det drabbar alla. 

 
Upplevelserna under den första skoltiden på RGH är individuella, och skildringarna skiftande. 
Medan någon tar upp det jobbiga i att lämna familj och vänner hemma tar någon annan upp 
att RGH framstår som roligt eftersom han fått många nya kompisar i Örebro. En elev berättar 
att om denne skulle komma tillbaka till sin gamla skola och berätta om gymnasiet skulle han 
säga att ”det är er framtid, det finns flera val att göra”. Varpå han skulle tillägga: ”om du inte 
trivs här går det att åka hem, det är inget livsval du gör”. 

 
Jag märker skillnad på de elever som tidigare gått i specialskolan och de som gått integrerat i 
grundskolan på så sätt att de elever som gått integrerat i grundskolan har en mer ”OJ-känsla” när 
de kommer hit. De upplever en stor omställning med de små klasserna och tekniken. Vi som gått i 
specialskola visste ju redan allt det där. Idag i trean är alla jämlika och vi har ett speciellt grupp-
språk i klassen. 

 
Första veckan jag gick här på RGH var allt nytt, jag kände mig ensam och visste inte var jag skulle 
ta vägen. Jag grät faktiskt första kvällen, det gjorde jag. Jag hade svårt att sova, det var annorlun-
da. En gång var jag tillbaka till min gamla skola, många elever frågade mig då hur det går för mig, 
hur jag trivdes och hur jag bodde. Jag svarade att jag bor i familj och att jag ska flytta till kollektiv 
snart nu i tvåan. Att min familj är bra och att jag trivs. 
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Tullängsskolan 
Specialskola 
Eleven, som gått i specialskola, berättar om hur det var: 
 

I låg- och mellanstadiet hade jag det tufft, men i högstadiet började lärarna att tro på mig och prata 
om att jag skulle kunna få bra betyg. Så blev det inte, och jag var en retsticka som ofta hamnade 
hos rektorn. Dessutom var jag ledartypen, den tuffa – tills någon en dag sa till mig ”du tycker själv 
att du inte behöver hjälp, men inuti skriker du efter hjälp”. Jag fick mig en tankeställare. 

 
Information om RGH 
Innan eleven kom till RGH fick denne se en film som han tror var ungefär tretton år gammal. 
Eleven fick också veta vilka program som fanns och vad de innehöll. Till sist fick eleven ko-
mma till Örebro och se själv, vilket var bra trots kort om tid. 
 

Det går så mycket rykten om att det är mycket fester och knark, och det är det inte… jo hos döva 
är det något mer än hos hörselskadade, men det är inte så mycket som man tror. 

 
Att döva super och knarkar mer än hörselskadade beror på att hörselskadade känns lite mer 
mogna tycker eleven, men också på att hörselskadade har mindre pengar än döva. Hörsel-
skadade blir mer medvetna om sparande och är mer ekonomiska tror den intervjuade. 
 
Att börja RGH 
Eleven berättar om hur det var att börja på RGH:  
 

Jag insåg ganska fort att alla lärare på RGH visste om min trassliga bakgrund i specialskolan, vil-
ket inte var så roligt eftersom det då blev svårare för mig att börja om. Jag var stökig när jag börja-
de gymnasiet och söp mycket. Sen träffade jag en flickvän som fick mig på bättre tankar. Nu läser 
jag en specialinriktning och styr min utbildning mycket själv, vilket sporrar mig till att satsa. Idag 
är jag annorlunda. 

 

Virginska skolan 
Integrerad grundskola 
Krav för att få börja på RGH fanns det inte mycket av säger en intervjuad, som berättade att 
det enda krav som fanns var att höra tillräckligt dåligt. Samme person tycker att det på ett sätt 
är dåligt att det inte finns några krav, eftersom eleverna (i synnerhet de som gått i special-
skola) är medvetna om det och då inte kämpar för sina betyg före gymnasiet. 
 
Information om RGH 
Informationen om RGH till eleverna sker på många olika sätt. En av dem vittnar om utebliven 
information från skolans håll, medan en annan vittnar om att vägen varit utstakad sedan länge. 
Tveksamheter om att börja på RGH berodde, för en av dem, på det stora steget att flytta hem-
ifrån. 
 

Jag hade ingen aning om RGH utan blev tillsammans med en kille i nian som också var hörselska-
dad. Hans kusin fick nys om RGH och berättade för oss. Hörselvården sa ingenting om RGH! Vi 
var fem hörselskadade i min grundskoleklass och ingen av oss fick information om RGH – det 
tycker jag är konstigt såhär i efterhand. Vi alla började i hörande gymnasium, men nu går fyra av 
fem här på RGH. 
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Jag provade att gå i en hörande klass, men var helt slut efteråt så det fanns inga alternativ egentligen. 
Idag känns det bara bra. 
 
En släkting till mig lockade hit mig, hon är också hörselskadad. 

 
Den bästa informationskanalen är dock gamla elever. Vid en specialskola kommer ibland des-
sa tillbaka och berättar om RGH, säger en intervjuad. Det finns också elever som vittnar om 
att ha gått med fyra andra hörselskadade, vilka aldrig fick information i skolan om RGH utan 
började i ett hörande gymnasium. De fick först sedan de börjat på gymnasiet vetskap om att 
RGH fanns. Idag går fyra av dessa fem personer på RGH. 
 
Att börja RGH 
Rykten som nått en elev är att gymnasiet är svårt jämfört med grundskolan som är slapp. Den-
ne säger att ryktet delvis var rätt, eftersom gymnasiet är hårdare än grundskolan samtidigt som 
gymnasiet fortfarande håller rätt nivå. En annan elev trivs med RGH:s upplägg och är glad 
över att gå RGH trots att han är skoltrött. En elev säger att om denne skulle åka tillbaka till sin 
gamla grundskola skulle han säga att det är viktigt att tänka på vilka kompisar och vilken 
grupp som man umgås med. 
 

I ettan är de flesta uppspelta över allt och alla och ska vara med på allt. 
 

Om jag hälsade på hörselskadade elever på min gamla skola skulle jag rekommendera RGH utan 
tvekan! Däremot skulle jag säga att ”tänk på att livet hemma försvinner”. Man tror man ska ha 
kvar allting samtidigt som man har sitt nya liv i Örebro, att man ska ha kvar alla kompisar. Men 
samtidigt behöver det inte vara till någonting sämre, för här är det så många nya vänner! 

 
När jag flyttade till RGH så var det tufft att flytta hemifrån, familjen jag bodde i var inte så bra och 
jag hade inte så många kompisar. Då kände jag, nä jag åker hem. Men jag gav det en ny chans, 
flyttade till kollektiv, fick kompisar och skolan blev roligare. 

 
Ovanstående citat visar att eleverna har en positiv inställning till sina studier vid RGD/RGH, 
men också att de varit med om en stor livsförändring. 

 

Sammanfattning Förväntningar och förberedelser inför skolstarten 
vid RGH 

• Informationen om RGH till elever som gått integrerad är dålig. 
• Kraven för att komma in på RGH är låga. 
• Vetskapen om de låga kraven tros påverka en slapp inställning hos elever redan innan RGH. 
• Miljöbesöken är bra men stressiga. 
• Eleverna själva är den bästa informationskanalen. 
• En skillnad mellan elever som gått i specialskola och elever som gått integrerad syns. 
• Flytten upplevs som svårast vid gymnasiestarten. 
• Döva super och knarkar mer än hörselskadade, det beror på att döva har mer pengar tror några. 
• Rykten florerar, men är just rykten. 
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Framtidstro 
Risbergska skolan 
Ungdomarnas planer för framtiden 

Jag vet vad jag kommer att göra, jag kommer att söka till vidare studier direkt och stannar inte i 
Örebro. Min hemlängtan är för stor. 
 
Jag kan tänka mig att plugga lite, sen avbryta och jobba, sen fortsätta plugga. 
 
Jag skulle vilja läsa utomlands, men om jag inte gör det så läser jag nog ett extra år här på RGH 
för att samla på mig fler poäng.  
 
Efter studenten är min plan att läsa på universitetet, någon teckenspråkskurs. Men inte i Örebro.  

 
Jag flyttar hem, skaffar lägenhet.  
 
Jag kommer nog inte att plugga vidare direkt, utan ta en paus först och jobbar. 

 
Optimism eller inte? 

Jag tror inte vi hörselskadade kan göra vad vi vill. Det kommer säkert bli så att man på en del stäl-
len kan ha hinder, att man får höra ”nej du kan inte jobba här på grund av din hörselskada”.  
 
Framtiden känns ljus. Flera har dock attityden ”det ordnar sig”, speciellt de döva eleverna faktiskt. 
De döva eleverna är ju vana att ha en massa pengar och får rykte om sig att vara bortskämda.  
 
Jag kan tycka att RGD borde ha samma ekonomiska förutsättningar som RGH, och inte tvärtom. 
Just för att slippa det här slöseriet och supandet”. 

 
Det kan ju finnas hinder, men framtiden beror på oss själva. 
 
Min framtid känns ljus! 

 

Tullängsskolan 
Jag jobbar och tjänar pengar, sen ska jag sluta så tidigt som möjligt. Min framtid känns ljus, jag 
kommer att vara rik. 

 

Virginska skolan 
Ungdomarnas planer för framtiden 

Jag har ingen aning om vad jag gör efter studenten. Jag vill läsa vidare på en privat utbildning, 
men den är dyr.  
 
Jag åker utomlands och jobbar, sen jobbar jag hemma i Sverige men var vet jag inte. Förra året 
kände jag att jag kan stanna i Örebro, men nu har flera av mina kompisar flyttat så det beror lite 
på.  
 
Jag ska jobba utomlands, sen ska jag plugga längre fram. 

 
Optimism eller inte? 

Min kunskap om vad jag behöver för att läsa vidare är okej, jag har inte kollat behörighetskraven 
på alla program men. De flesta av mina hörselskadade kompisar tänker läsa vidare sen.  

 
Framtiden känns ljus, ja! Detsamma gäller mina kompisar, de flesta vet vad de ska göra eller har 
åtminstone ett hum. 
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Sammanfattning Framtidstro/RGH 
• 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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ELEVHÄLSOTEAM OCH LÄRARE 
Resultat som presenteras i det här kapitlet är från intervjuer med elevhälsoteamen ute på de 
fyra skolorna vilket vanligtvis har bestått av kurator, studievägledare och skolsköterska. Det 
har också varit med lärare. Författarnas egen diskussion kommer i ett av de följande kapitlen. 
 

Risbergska skolan 
Faktum är att rätt klass och rätt mentor är två mycket avgörande faktorer för en bra skolgång. 
Att rätt mentor inte är liktydigt med en mentor som är bra på teckenspråk menar EHT på Ris-
bergska skolan är fallet. Snarare har attityd och engagemang hos mentorn mer betydelse för 
eleverna. Attityden hos de hörande eleverna upplever EHT har förbättrats. Ett exempel är att 
teckenspråk är ett populärare språkval än både tyska och franska bland de hörande eleverna på 
Risbergska skolan. 

EHT har en känsla av att eleverna på RGD har lättare att samarbeta med eleverna på RGH 
än vice versa. Om den känslan är sann vet de dock inte. Däremot vet EHT att det finns en ten-
dens bland de elever på RGH som tidigare gått på specialskola att oftare välja att läsa tecken-
språk än elever på RGH som tidigare gått integrerat i grundskola. 

På hälften av skolorna framför EHT att de skulle önska mer samverkan mellan EHT grup-
perna på de olika skolorna. EHT på Risbergska skolan är en av de grupper som framför detta.  
 

Tullängsskolan 
På Tullängsskolan har de hörande eleverna svårare att komma in på de aktuella programmen 
än vad eleverna på RGD/RGH har. Detta på grund av att konkurrens inte existerar i samma 
utsträckning på RGD/RGH – om ens över huvudtaget. Lärare som har både hörande elever 
och elever på RGD/RGH känner därför att riksgymnasieeleverna håller en något lägre stan-
dard, och har en slapp attityd. Många av dem går på IV, och är vana sedan tidigare att ha en 
assistent. Således är eleverna vana att vägen stakas ut av vuxna och intar själva en slapp atti-
tyd. Lärare upplever att många elever har svårt att ta eget ansvar, och att frånvaron är störst på 
måndagar och fredagar. Lärare berättar att IV eleverna går tillsammans med de nationella 
eleverna, vilket medför svårigheter i lektionsplaneringen. Det leder också till brister när det 
gäller hur motiverade de nationella eleverna blir. För att råda bot på elevernas bristande an-
svarsförmåga och slappa inställning, föreslår lärare att samtliga IV elever placeras på ett ställe 
och att de sedan kan göra besök på de ordinarie skolorna och då bestämma sig var de vill gå.  
 

det ska ta emot att bli IV-elev, då skärper man sig i grundskolan. Som det är idag så kommer man 
in oavsett… ( lärare). 

 
Tullängsskolan är positiv i den bemärkelsen att de flesta programmen är yrkesförberedande 
och kopplas till kommande jobb på ett naturligt sätt för eleverna. Positivt är också att eleverna 
på RGD vet med sig att ställa krav på sin tillvaro, något som de som går på RGH har svårare 
för då de ofta har haft en sämre tillvaro före flytten till RGH. Det vill säga att de på RGH som 
tidigare gått integrerade i grundskolan har mindre kunskap om vilka rättigheter de har, vilka 
möjligheter som finns och vilka krav som kan ställas än de elever som tidigare gått i special-
skola. Starten på RGH upplevs därför som mer ”fantastisk” av de elever som kommer till sko-
lan med en bakgrund som integrerade i grundskolan.  
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Virginska skolan 
Även EHT på Virginska skolan efterlyser mer samarbete mellan de fyra riksgymnasie-
skolornas EHT. En person i EHT uttrycker ”Vi behöver ha koll på varandra” och menar vida-
re att även samarbetet med boende och fritid behöver förbättras. Brukarinflytande och föräld-
rainflytande i boendet och fritidsenheten på RGD/RGH saknas helt. ”Våra elever är ju föräld-
ralösa här i Örebro!” menar EHT personalen samtidigt som de berömmer det rådande samar-
betet med fältassistenterna. Flera personer i Virginska skolans EHT har jobbat på skolan i 
flera år, och intygar att samarbetet mellan de fyra riksgymnasiernas EHT varit tätare tidigare 
år och att de nu saknar detta. Samtidigt intygar samma personer att de har svårigheter att kom-
municera och få gehör hos skolledningen för sitt önskemål om ökad samverkan mellan sko-
lorna. Även lärare har nämnt bristen på information från skolledningen vilket i sin tur påver-
kar informationen till eleverna. 

Om eleverna på Virginska skolan säger EHT att ansvarstagandet är si sådär. De har blivit 
alltför mycket servade i grund- och specialskolan och har därför idag svårt att ta eget ansvar. 
Eleverna får inte heller några naturliga möten med varandra på skolan, då de saknar ett uppe-
hållsrum att vara i. Skolk är ett problem.  

 
Det är inte svårt att förstå, om vi inte hade ett rastrum skulle jag också gå till stan! (EHT personal) 

 
Programmen är utspridda på skolan, och rasterna är på olika tider. Andra orsaker till skolk 
bedöms vara frestelse, grupptryck och ohälsa – både fysisk och psykisk. Således beror skolk 
till stor del på faktorer utanför själva skolan, vilket är ytterligare en stark orsak till att sam-
arbetet med boendet och fritidsdelen bör utökas, tycker EHT personalen. 

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. Eleverna på RGH um-
gås mer över programgränserna än vad de på RGD gör tycker EHT personalen. Vad det beror 
på vet de inte. Umgänget mellan RGD- och RGH elever är, precis som på övriga skolor, bero-
ende av RGH elevernas teckenspråkskunskaper. 
 

Kvinnersta skolan 
EHT på Kvinnerstaskolan har hand om samtliga elever på skolan, där RGD/RGH/språkstörda 
utgör 2,5 % av det totala elevantalet. En person ur Kvinnerstaskolans EHT kan teckenspråk 
hjälpligt. De andra har liten kunskap om döva och hörselskadade personer. EHT på Kvinners-
taskolan efterlyser en gemensam intensiv utbildning för alla fyra riksgymnasieskolors EHT i 
kunskap om döva och hörselskadade personer och deras kultur. I dagsläget märker EHT att en 
större andel elever på RGH söker sig till dem än från RGD. EHT personalen diskuterar huru-
vida förhållandet att de saknar kunskap i teckenspråk spelar en avgörande roll för detta. Den 
bristande kunskap om kulturella frågor och kunskaper i teckenspråk som råder idag hos EHT 
leder till en vision om ett ambulerande EHT på alla fyra skolorna, där expertisen skulle vara 
optimal. Dock skulle ett sådant team inte vara tillgängligt varje dag. 

Om eleverna på RGD/RGH på Kvinnerstaskolan säger EHT att en ”det-ordnar-sig-attityd” 
råder i större utsträckning än hos de hörande eleverna på skolan. Lärare säger att RGD/RGH 
gruppen känns bortglömd på skolan i vissa situationer som exempelvis skolfotografering, men 
också annat eftersom de är så få. 
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TECKENSPRÅKSTOLKAR 
Tolkcentralen i Örebro har en gymnasieenhet med ungefär tio stycken tolkar, där vi träffat tre 
av dem och samtalar med dem om deras situation. Spontant säger tolkarna att det är fantas-
tiskt att träffa ungdomarna, som är spontana och har bra en attityd. Tolkarna försöker följa ett 
ämne över ett helt läsår och arbetar på samtliga fyra skolorna. Gymnasietolkarna får en rela-
tion till brukarna (eleverna), som tolkcentralens vardagstolkar inte får på samma sätt. Etiska 
principer följs noga av tolkarna, och de diskuterar ofta olika förfaranden vid de situationer 
som uppstår. Gymnasieenheten har en etikgrupp som tar upp fallbeskrivningar och diskuterar 
olika lösningar. Tolkarna saknar en handledare/mentor att diskutera olika situationer ur ett 
etiskt perspektiv med. 

Problematiska situationer som uppstår ute i skolorna är exempelvis att lärarna pratar direkt 
till tolken istället för att se tolken som en språkförmedlare, eller att lärarna tror att tolken pra-
tar illa om dem när han/hon i själva verket översätter det läraren nyss sagt. När sådant sker får 
tolken gå in och förklara på ett diplomatiskt sätt, och samtidigt behålla sin opartiska roll. 
Andra svåra situationer är avgörandet av vad som ska tolkas eller inte. När eleverna sitter och 
viskar, ska detta tolkas – eller när eleverna kommit igång rejält med en diskussion, ska tolken 
avbryta ständigt för att dra ner tempot och hinna med att tolka allt? På samtliga sådana frågor 
blir svaret ”det beror på…”. I slutändan är det samarbetet med lärarna och eleverna som avgör 
utgången av tolksituationen. Tolkarna berättar om situationer där de kommit överens med 
läraren att eleverna ska diskutera fritt utan tolkning, just för att behålla flytet i diskussionen. 
En tredje situation som är svår är tolkning av elevredovisningar. Vetskapen om att elevens 
redovisning ska betygssättas sätter en press på tolkarna som vill göra ett bra jobb, precis som 
alltid annars också, samtidigt som nervösa elever kan prata fort eller slarvigt. För att förhindra 
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 fortfarande människor som kan 
ha svårt att passa ihop med alla elever och vice versa. Hur bra tolkningen fungerar beror på 
eleverna, läraren och tolkens samarbete. En treenighet, som vill att tolkningen ska fungera bra 
och därför anpassar sig i största möjliga mån.  

Tolkarna diskuterar framtiden och formulerar sitt högsta mål som är att avskaffa sig själ-
va; ”inga tolkar alls”. Innan detta händer fortsätter kampen om en bra tolksituation, vilket 
gynnas av motiverade elever, motiverade lärare och motiverade tolkar. Kunskapen om tolkan-
vändning anser tolkarna vara en faktor som 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 
kunskaper i svenska språket. Medvetenheten om RGD och RGH hos övriga personer är bättre 
idag än tidigare. Dessutom har tolkarna blivit mer tolkande och opartiska än tidigare, vilket 
ses som positivt. Till sist önskar tolkarna möjlighet till handledare/mentor under det första 
arbetsåret. De vill också att eleverna redan på special- och grundskolan skall ges information 
om den tolksituation de kommer att möta på RGD/RGH. De vill också ha möjlighet till kurs 
om CI. 
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SAMMANFATTANDE RESULTAT 
 
I sammanfattande resultat särskiljs inte beskrivningskategorierna som använts hittills i rappor-
ten. Istället har nya kategorier bildats utifrån de narrativ som förekommit ofta. Det är fortfa-
rande en resultatbeskrivning som enbart utgår från elevernas berättelser. RGD och RGH 
sammanfattas var för sig, med identiska underrubriker, för att i nästa kapitel jämföras och 
analyseras. 
 

PI-intervjuer, RGD 
Om umgänge över gränserna 
Gruppindelningen bland eleverna är påtaglig och tas upp av alla elever som vi pratat med. 
Umgänget mellan RGD dvs. huvudsakligen döva elever och RGH dvs. huvudsakligen hörsel-
skadade elever sker inte i någon större utsträckning på skolorna, de har vanligen inte heller 
gemensam undervisning. Ett undantag är Kvinnerstaskolan där det tycks finnas en nära sam-
manhållning mellan RGD och RGH elever pga. att de är en så liten grupp och att de har 
gemensam undervisning. Flera elever menar att klyftan mellan RGD och RGH framförallt 
beror på bristande teckenspråkskunskaper hos de hörselskadade eleverna. De döva ungdomar-
na uppfattar de hörselskadade antingen som osäkra eller ovilliga att använda teckenspråk. 

Kontakten mellan RGD elever och hörande elever är nästintill obefintlig. Döva elever 
tycker att det är roligt när hörande teckenspråkselever tar kontakt med dem. På Risbergska 
skolan har RGD elever idrott med hörande elever tre veckor varje termin, vilket är väldigt 
uppskattat av de förstnämnda. Eleverna på Risbergska skolan har uttryckt önskemål om att 
hörande och RGD elever ska ha vissa lektioner tillsammans, exempelvis i ämnet Teckenspråk. 
De menar att båda parter gynnas. De hörande eleverna får möjlighet att träna på att kommuni-
cera på teckenspråk och RGD eleverna får träna på att kommunicera och umgås med de först-
nämnda. Även fler temadagar och andra gemensamma skolaktiviteter efterlyses för att upp-
muntra till ökat umgänge och samarbete mellan döva, hörselskadade och hörande elever. 
Dock finns det en del som uttrycker att de vill vara avskilda från RGH och de hörande elever-
na på grund av att de anser att kommunikationsproblemen är för betydande. De är fullt nöjda 
med att umgås bara med döva ungdomar.  

Det finns inga naturliga träffpunkter eller kanaler för kontaktskapande på flera av skolor-
na. På Kvinnerstaskolan, som har förhållandevis få elever, har RGD och RGH egna lokaler 
för kärnämnesundervisningen avskilda från hörande elever på skolan, men de kan ha annan 
undervisning gemensamt med hörande. På Virginska skolan är IV elever avskilda från dem på 
de nationella programmen, och eleverna på RGD är avskilda från dem på RGH genom att 
deras klassrum är förlagda på olika våningsplan. På Tullängsskolan har elever på RGD och 
RGH sin kärnämnesundervisning i en byggnad helt avskild från de hörande. På Risbergska 
skolan har RGD och RGH en gemensam korridor längst in i skolan, men den är inte för hö-
rande elever. Vissa upplever det som tryggt och skönt med avskildheten från övriga skolans 
elever, andra upplever det snarare som att de blir isolerade och segregerade. Det här kan upp-
fattas som att gemensam undervisning mellan elever på RGD och RGH är sällsynt och med 
hörande elever nästan obefintligt för både döva och hörselskadade.  
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Om utbildningen 
De intervjuade säger unisont att gymnasieutbildningen ska vara kunskapsbunden, kursbunden 
och språkbunden. De vill att undervisningen skall bedrivas i grupper där skillnader i kun-
skapsnivåer inte är alltför stora, som de upplevs vara idag. De ser helst att IV elever och ele-
ver på de nationella programmen läser kärnämnena separat. Man ska kunna läsa i sin egen 
takt genom att följa en kurs och inte en klass. Det innebär att eleven läser Matte A tills hon 
fått godkänt på kursen och sedan fortsätter med Matte B. Vilken kurs hon läser skall alltså inte 
styras av vilket läsår hon går utan av om hon är klar med den tidigare kursen. Detta kan också 
skapa möjligheter till större klasser, då för små klasser upplevs som ett stort problem. När det 
gäller språk så drömmer eleverna om att omvandla RGD och RGH till ett vanligt gymnasium 
med den skillnaden att undervisningen bedrivs på teckenspråk, dvs. ett gymnasium med an-
passad kommunikation som profil. Alla som vill ha undervisning på 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 ide-
ntitet man har.  

Åsikterna om huruvida man ska läsa 3 år eller 4 år går isär, vilket kan bero på vilket pro-
gram eleven går på och de individuella förutsättningar som finns. Klart är att eleverna vill ha 
valfrihet och att de själva kan bestämma om de vill läsa tre år eller fyra år på gymnasiet. En 
fyraårig utbildning jämförd med en treårig utbildning ses som lugnare och mindre stressig. 
Man har även möjlighet att påverka betygen eftersom RGD elever i allmänhet läser fler poäng 
än hörande elever, och därför kan stryka kursbetyg som är ofördelaktiga. Andra menar istället 
att det extra året har som effekt att attityden blir slapp och tempot lågt. 

Eleverna tar upp att skolans arkitektur och möblering spelar en roll för möjligheten att 
kommunicera och för det sociala umgänget, men det finns helt olika önskemål hos olika per-
soner. En del vill ha avskildhet och andra önskar ökad kontakt med de hörande eleverna på 
skolan. Risbergska skolans elever tycker även att en del undervisningslokaler, samt aulan, inte 
är anpassade för teckenspråkiga eftersom stolarna är placerade i rader så att de inte kan se 
varandra när de tecknar. 

Alla lärare som undervisar på RGD kan inte undervisa på teckenspråk utan under-
visningen sker också via tolk. Generellt tycker eleverna att tolkarna är bra men inte tillräckligt 
bra för att upplevas som fungerande hjälpmedel i undervisningssituationen. Tolkarna upplevs 
snarare som hinder i relationsskapandet mellan lärare och elev. Det blir en ökad distans mel-
lan lärare och elev när undervisningen sker via tolk jämfört med när läraren själv kommunice-
rar på teckenspråk. Eleverna uttrycker en otrygghet i att inte heller veta om de blir korrekt 
översatta. De är oroliga för att tolkarnas misstag kan ha negativ inverkan på betygen och möj-
ligheten till inlärning. Missförstånd uppstår alltför ofta. De menar att tolkarna inte alltid tolkar 
allt som sägs i klassrummen eller sammanfattar mycket kort. Eleverna känner större tilltro till 
tolkar som också kan ha en mer informell relation till eleverna. De brukar småprata och tar sig 
tid att umgås med dem och visa att de trivs med dem och sitt arbete. Äldre och mer traditio-
nella tolkar som håller fast vid att förhålla sig neutrala upplevs som torra och kyliga. Använ-
dandet av ”fasta” tolkar, dvs. att samma tolk följer med genom hela kursen är ett annat verk-
tyg för att säkra en välfungerande kommunikation. I och med att tolken förvärvar ämneskom-
petens och använder de rätta tecknen för begrepp inom ämnet blir det bättre. Ibland används 
tolkelever på lektionerna, vilket inte är bra eftersom det försämrar kvaliteten på undervisning-
en. Risbergska skolans elever uttrycker mer kritik mot tolkarna jämfört med de andra skolor-
na, detta kan bero på att det krävs mer av tolkarna vid teoretiska ämnen jämfört med praktiska 
ämnen.  
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Om det första läsåret 
För eleverna upplevdes det första läsåret som roligt och spännande. De såg fram emot att byta 
miljö och att få stå på egna ben. De träffade många nya (och gamla) kompisar. Kollektiv-
boendena ses som en bra start för en nyinflyttad elev eftersom man snabbt finner nya vänner 
bland grannarna och får stöd av personal samtidigt som man tillåts vara självständig. En del 
rykten om Örebro som ”feststad” florerade, men dessa rykten ska tas med en nypa salt enligt 
eleverna.  
 

Om samspelet mellan lärare och elev 
Informationen på skolorna når inte fram till eleverna, och om den gör det så är det oftast i 
sista minuten. Det kan gälla sådant som lärarfrånvaro, kommande aktiviteter eller schema-
ändringar. Man efterlyser bättre samordning mellan lärarna, även när det gäller planerade 
hemuppgifter samt lektionsplanering etc. På Risbergska skolan upplevs mentorerna över-
brygga samordningsproblemet och fungerar som en bro i kontakten mellan eleven och skolan.  

Risbergska skolans lärare arbetar aktivt för att främja delaktighet och inflytande hos ele-
verna och dessa känner att de har ett ord med i laget, och oftast blir lyssnade till. Eleverna på 
de övriga skolorna säger sig inte vara särskilt aktiva, även om de säger att det finns möjlighet 
till delaktighet och inflytande. Risbergska skolan är enda skolan med aktiva elevråd. På Kvin-
nersta har man just fått in en studerande från RGD i skolans elevråd.  

Lärarnas teckenspråkskompetens varierar. Det är vanligare att kärnämneslärarna har större 
teckenspråkskompetens än karaktärsämneslärarna. Eleverna efterfrågar fler teckenspråkiga 
lärare. En del lärare är stödjande och uppmuntrande. Andra lärare ”dumförklarar” eleverna. 
Eleverna på Tullängsskolan upplever att lärarna inte har höga tankar om dem. De ställer där-
för låga krav på dem i undervisningen. Eleverna efterlyser större kunskapsutmaningar och vill 
att lärarna skulle våga ställa krav, med kännbara konsekvenser som följd när man inte följer 
regler och exempelvis skolkar eller struntar i att lämna in hemuppgifter i tid. Det är för låga 
krav i undervisningen.  

 

Individuella djupintervjuer, RGD 
Om umgänge över gränserna 
Även i djupintervjuerna framkommer det att grupperingar bland eleverna på skolorna är på-
tagliga. Speciellt så är det t.ex. i skolornas matsalar, där de döva eleverna har ”egna” bord 
som de sitter vid. De hörselskadade och hörande eleverna sitter vid andra bord. Bristen på 
umgänge med hörselskadade och hörande elever förklaras till stor del av de döva bero på bris-
tande teckenspråkskunskaper hos hörselskadade och hörande elever. I ett fall nämns även 
bristande kunskaper i svenska språket hos de döva som orsak. På Risbergska skolan är det 
dock ett flertal hörande och hörselskadade studerande som läser ämnet Teckenspråk. Det upp-
levs positivt av de döva, eftersom det gynnar umgänget. Naturliga plattformar där döva och 
hörselskadade studerande kan möta hörande saknas på alla skolorna. På Risbergska har RGD 
och RGH en gemensam ”egen” korridor vilket gagnar umgänget mellan döva och hörselska-
dade. När det gäller naturliga träffpunkter för döva och hörselskadade elever saknas även så-
dana ofta. De efterlyser egna uppehållsrum. Olika scheman försvårar också umgänge över 
klassgränserna. På Virginska skolan har IV-programmen och de nationella programmen egna 
våningar, vilket bidrar till klyftorna mellan dessa program. På Kvinnerstaskolan är det få döva 
och hörselskadade studerande i jämförelse med antalet hörande sådana på skolan. Detta leder 
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till att de ibland känner sig bortskuffade och bortglömda, både inom Kvinnerstaskolan och 
inom riksgymnasiet.  

De flesta bor i kollektiv under gymnasietiden. Rekommendationen bland eleverna är att 
man bor i kollektiv det första året, då lär man känna omgivningarna och snabbt får nya vän-
ner. Personalen på kollektivboendena fungerar som stödresurser. Eleverna uppger dock att 
nackdelen med kollektiven är att det sällan råder lugn och ro. Snarare är det väldigt stökigt 
med mycket oväsen, även sent på nätterna då det förväntas vara tyst. De äldre eleverna ”flyr” 
till egna lägenheter efter ett år eller två på kollektiven. Bland en del elever har boende i 
veckohemsfamilj en negativ klang, då denna boendeform anses vara avsedd för dem med sär-
skilda behov. De drar paralleller med att man får extra mycket uppmärksamhet och stöd i en 
familj jämfört med ett kollektiv. Det blir därför en status fråga vilken boendeform man väljer, 
enligt eleverna.  
 

Om utbildning 
De intervjuade tycker att RGD och RGH har ett tillräckligt brett utbud av program och att val-
möjligheterna är många. Dock upplever de ibland att faktum att antalet döva elever är förhål-
landevis få kan sätta käppar i hjulet. Det är svårt att få ihop tillräckligt många för att bilda en 
klass ”utanför ramarna”, exempelvis för att läsa tre år istället för fyra då man måste vara minst 
fyra elever i klassen. Vidare inverkar det negativt på undervisningen med för små klasser. Det 
optimala antalet i en klass är beroende av vad som ska ske under lektionen. De flesta eleverna 
tycker att sju till åtta per klass är lagom. På lektioner med diskussionsmoment föredras ett 
högre antal elever så att diskussionsklimatet gynnas. När det däremot är lektioner som kräver 
koncentration, som matematik, så föredras ett mindre antal dvs. cirka fyra till fem elever. 

Kunskapsnivån varierar stort, även i små klasser. På Kvinnersta och Risbergska skolan 
undervisas IV-elever och elever på de nationella programmen tillsammans. På Tullängsskolan 
undervisas eleverna tillsammans i karaktärsämnena, men separat i kärnämnena. På Virginska 
skolan är IV-elever och de nationella programmens elever helt skilda från varandra i under-
visningen. De säger att de inte har något emot att integreras med varandra i utbildningen, men 
ser helst att de undervisas separat i kärnämnena. Detta så att de får möjlighet att läsa i sin egen 
takt och slipper stressa eller vänta på varandra. Uttalad frustration över att vem som helst oav-
sett betyg kan komma in på programmen. Att det fungerar så sänker motivationen och kam-
pen i slutet på högstadiet för att få bra betyg känns bortkastad. Undervisningsgrupper efter 
kunskapsnivå och inte enbart efter vilken årskurs man går i är något som de intervjuade öns-
kar. Virginska skolans blockundervisning tas som ett positivt exempel. Ett annat förslag som 
målgruppen framförde var att programmen borde ha en gemensam grundkurs det första året, 
därefter väljer man inriktning och utbildningslängd. Det är svårt att veta vad man vill innan 
man börjat gymnasiet, eftersom man knappt känner sig själv och vet vilka möjligheter och 
begränsningar man har. Eleverna önskar således att utbildningen snarare ska vara kunskaps-, 
kurs- och språkbunden än funktionshinders- och tidsbunden, som den är idag.  

Att ämnet Idrott ibland genomförs tillsammans med hörande elever upplevs positivt, efter-
som det främjar umgänget mellan döva och hörande. De döva eleverna ställer sig positiva till 
fler lektioner med hörande, men understryker att undervisningen ska bedrivas på teckenspråk. 
På Kvinnerstaskolan har eleverna karaktärsämneslektioner tillsammans med hörande elever, 
vilket uppges fungera bra även om det ibland kan kännas ensamt när de hörande eleverna inte 
kan teckenspråk. Ett förslag om att ombilda RGD och RGH till ett slags teckenspråkigt gym-
nasium återkom vid flera tillfällen vid intervjuerna. Det skulle då vara som Engelska skolan, 
där undervisningen är öppen för alla och bedrivs på engelska. Det ”Teckenspråkiga gymnasi-
et” skulle alltså vara öppet för dem som vill ha undervisning på teckenspråk, dvs. döva, hör-
selskadade och hörande. 
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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 dessa möjligheter. Fördelarna med ett extra år på gymnasiet innebär mind-
re stress, lugnare studietakt och möjlighet till att förbättra betygsgenomsnittet, men nackdelen 
är även att det kan leda till en ”slapp” attityd gentemot skolarbete. Eleverna tänker att de ändå 
har gott om tid på sig, och omgivningen sänder ut signaler om att det är ”för svårt” för elever-
na att läsa på samma villkor som hörande jämnåriga. 

Skolk har ingen direkt orsak, det är snarare ett antal samverkande faktorer enligt eleverna. 
Bristande motivation och intresse hos dem, lärarnas svårigheter att nå fram till dem på grund 
av bristande teckenspråkskunskaper samt de två extra åren, varav ett på gymnasiet, som de 
flesta RGD-elever måste gå är några faktorer som de pekar på. Det är även faktorer utanför 
skolan som spelar in, som 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 undervisningslokaler på 
Risbergska skolan är inte anpassade för teckenspråkiga elever.  

Vad gäller användandet av tolk i undervisningen så är åsikterna splittrade mellan skolorna. 
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 teckenspråk. 
Men inte lika många tolkar upplevs vara skickliga i att avläsa elevernas teckenspråk och över-
sätta dem korrekt vilket skapar osäkerhet och oro bland dessa. De berättar att det händer att 
tolkarna inte stoppar eleverna när de inte förstår dem, 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 ofta stoppa tolkarna och korrigera dem. Dessa klasskam-
rater får agera ”korrekturtolk”. Även under lektioner med lärare som inte är fullt teckensprå-
kiga får dessa elever agera tolk när någon sådan inte finns att tillgå. 

De intervjuade oroar sig för att dessa kommunikationsproblem med en distanserad relation 
till läraren ska påverka utbildningens kvalitet samt bedömningarna av deras prestationer. De 
upplever även att det är svårare att ta till sig innehållet i en lektion med tolk än i en lektion 
med en döv eller fullt teckenspråkig lärare. För de elever som från specialskolan är vana vid 
teckenspråkig direktkommunikation med läraren var det i början svårt att vänja sig vid en 
tolkad undervisning. ”Fasta” tolkar med ämneskunskap är positivt för undervisningens kvali-
tet. Ibland tas tolkelever med och får tolka. Det uppskattas inte av eleverna, eftersom de då 
tror att de missar mycket av vad som sägs under lektionen. De litar inte heller på att tystnads-
plikten i tillräckligt hög grad upprätthålls bland tolkarna. Det finns så få döva elever att det är 
lätt att lista ut vem det är man berättar om. 
 

Om det första läsåret 
Det första läsåret upplevdes som spännande och händelserikt, både på skolfronten och på fri-
tiden. Det var mycket nytt att ta in på en gång. Den sociala situationen är något som ofta 
framhålls vid intervjuerna och många vittnar om att de fått nya vänner.  

Den information om riksgymnasiet som eleverna ansåg som mest relevant kom mestadels 
från äldre kompisar och/eller syskon som gick på RGD. Även om de fick information från 
andra vuxna, såsom 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”. Miljöbesöken och praktik-
veckorna upplevdes som nyttiga men stressiga. Den information som gavs om befintliga pro-
gram vid respektive skolor var inte fullständig. Det hände att en del program ”föll bort”, och 
eleverna fick kännedom om dessa program först när de påbörjat studierna vid RGD. Några 
elever berättar även att de var hänvisade till att läsa broschyrer när de hade frågor om själva 
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utbildningen som deras kamrater inte kunde besvara. De saknade teckenspråkigt material för 
detta ändamål. 

Bilden de hade av RGD och RGH innan de började stämmer väl överens med den de har 
nu. Fast 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 förvånas över att det efter 
40 års verksamhet fortfarande inte är självklart med teckenspråkiga lärare. 
 

Om samspelet mellan lärare och elev 
De flesta lärarna anses vara fullt kompetenta i de ämnen de undervisar. Att eleverna trots allt 
föredrar hög ämneskompetens framför hög teckenspråkskompetens när det gäller hörande 
lärare visar att de är måna om kvaliteten på utbildningen. Dock är det ett flertal elever som 
anser att lärarna ställer för låga krav och sällan utmanar eleverna. De upplever det som att 
lärarna ”dumförklarar” dem och att de tycker att det inte är någon idé att engagera sig i att få 
eleverna att utvecklas. Lärarna är för snälla och inte tillräckligt hårda mot dem när de skolkar 
eller slarvar med skolarbetet. Eleverna saknar kännbara konsekvenser när de skolkar.  

Teckenspråkskompetensen hos lärarna varierar stort, men så gott som alla lärarna vet hur 
man använder tolk i utbildningen. Det är fler kärnämneslärare som kan teckenspråk än karak-
tärsämneslärare. Döva eller fullt teckenspråkiga lärare föredras framför lärare med bristande 
teckenspråkskompetens eller tolkad undervisning, pga. att det är lättare att skapa en relation 
och bli sedd av dessa lärare. Eleverna upplever att lärarna med brister i teckenspråks-
kompetensen oftast låtsas förstå vad eleverna säger. De tycker att det är svårt att ta till sig 
lektionens innehåll med lärare som har tolk eller brister i teckenspråkskompetens. Samord-
ningsproblem lärarna sinsemellan bidrar till ökad studiebörda eller att de får ”sitta och rulla 
tummarna”.  

Övrig skolpersonal kan sällan teckenspråk. De flesta eleverna tycker att det är okej, fast de 
ser gärna att personalen kan grunderna i teckenspråk, för att underlätta spontan kommuni-
kation – i synnerhet personalen i EHT. 

 

PI-intervjuer, RGH 
Om umgänge över gränserna 
Skillnaden mellan döva och hörselskadade dvs. mellan RGD- och RGH elever är märkbar 
säger alla vi pratat med. Umgänge över gränsen mellan RGD och RGH sker inte på någon av 
skolorna i någon större utsträckning, vilket av några upplevs som tråkigt. Elever har berättat 
att det på Kvinnerstaskolan är långtråkigt, att de på Tullängsskolan inte umgås så mycket med 
RGD elever och att på Virginska skolan eleverna knappt umgås ens över klassgränserna. På 
Risbergska skolan finns en naturlig ”kärna” i den korridor där RGD och RGH har sitt säte, 
och eleverna berättar att umgänge sker över klass- och programgränser, men inte över gränsen 
mellan RGD och RGH. Förslag på att ha gemensamma lektioner, gemensamma temadagar 
med blandade grupper (och inte uppdelat som idag) finns. Gemensamma tider för rast är ett 
annat förslag. Nyckeln till umgänget säger eleverna vara teckenspråkskunskaperna hos de 
hörselskadade eleverna. Förslag finns också från hörselskadade elever att få möjlighet att läsa 
teckenspråk frivilligt med fokus på språket och dess användning, istället för fokus på kursmål 
och därigenom betyg. En del elever får idag prioritera bort andra språk när de väljer tecken-
språk, medan andra elever inte har någon möjlighet alls att läsa teckenspråk. Umgänge med 
hörande sker i liten omfattning och en del önskar ökat umgänge med hörande elever. Förslag 
är att rikta in sig på de hörande som läser teckenspråk, men också de hörande som läser mot-
svarande program. Uppehållsrum saknas av elever på Kvinnerstaskolan, Tullängsskolan och 



Sammanfattande resultat 

162(193) 

Virginska skolan. Eleverna ser att det skulle kunna vara en naturlig plats att träffas på och 
börja umgås över gränserna. 
 

Om utbildningen 
Åsikterna om att läsa tre eller fyra år är olika bland eleverna på RGH. De diskuterar om pro-
grammens innehåll ska avgöra tiden och inte, som idag, tvärtom. Någon jämförde univer-
sitetsstudier och föreslog att även gymnasiet skulle följa principen att läsa kurser tills de är 
klara och ha en viss valfrihet när kurserna ska inledas. Exempelvis att en elev får välja själv 
om denne vill läsa kursen Svenska A i ettan eller i tvåan. Således bildas olika grupp-
konstellationer vid olika kurser och den intervjuade tror att gruppernas nivå kan bli jämnare 
och att gruppernas storlek kan bli större och mer tillfredsställande. Elever har i ett antal PI- 
intervjuer sagt att de önskar större och jämnare grupper för att kunna få en så bra under-
visning som möjligt för alla parter. 

En annan diskussion som också tagits upp är möjligheten att välja kurser efter språk, och 
inte gå ett ”rent” RGD- eller RGH program. Det vill säga att RGD/RGH slås ihop till ett 
”kommunikationsgymnasium”. Hörselskadade elever säger att de önskar kunna läsa exempel-
vis kursen Engelska på talat språk och kursen Samhällskunskap på teckenspråk – allt efter de 
olika behoven. Hörselskadade elever säger också att de vill lära sig teckenspråk. De har idag 
svårt att läsa teckenspråkskurs eftersom kursen antingen inte erbjuds eller har för liten grupp. 
 

Om det första läsåret 
Flyttningen till gymnasiet och Örebro upplevs av många elever som omtumlande, varför de 
föreslår att en stor del av de praktiska karaktärsämnena läggs under det första läsåret medan 
mer teoretiska ämnen kan läsas i tvåan och trean. De praktiska karaktärsämnena har en högre 
närvaro och ämnena ligger i elevernas intresse. När livet runt skolan lugnat ner sig efter det 
första läsåret kan teoretiska ämnen läsas. Flera elever vittnar om att skolan prioriteras bort i 
ettan då det är en ny stad, ny familj och nya kompisar som tar upp deras tid och engagemang. 
Elever säger att det är bra att bo i familj under det första läsåret, medan kollektiven är bra att 
bo i de sista läsåren, för det sociala livets skull. Kollektiven är dock också präglade av olika 
grupper där hörselskada eller dövhet utgör den största skillnaden mellan grupperna. Det är 
denna uppdelning som skapar rykten säger en elev. 
 

Om samspelet mellan lärare och elev 
Lärarna har en god relation till eleverna, informationen dem emellan har dock brister säger en 
del. Bordsmikrofoner är en övervägande favorit, då myggorna sägs prassla och vara ömtåliga. 
Kunskapen hos andra om slingan och dess funktion är ibland bristfällig. Kunskapen hos ut-
omstående om RGD/RGH är också bristfällig. Namnet bör förnyas säger någon – både be-
greppsmässigt och innehållsmässigt. 
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Individuella djupintervjuer, RGH 
Om umgänge över gränserna 
Även i djupintervjuerna pratades det om den tydliga skillnad som finns mellan RGD elever 
och RGH elever, men också i relation till hörande. Det är tre skilda grupper. På Virginska 
skolan är även klasserna grupperade sinsemellan. De hörselskadade önskar umgås mer med 
hörande och med RGD elever. Något de tror skulle kunna främjas genom naturliga mötesplat-
ser i form av uppehållsrum. En elev tycker att Risbergska skolan känns för platt och för stor 
och att Virginska skolan känns för utspridd och saknar en kärna. Elever som tidigare gått i 
specialskola är mer öppna för umgänge med dem från RGD. Nyckeln till umgänget mellan 
RGH och RGD säger några vara teckenspråkskunskaperna. Teckenspråkskunskaper som är 
onödigt svåra att få tag i, tycker de. Någon vill gå en frivillig teckenspråkskurs, men får gå 
den kursen på bekostnad av ett annat språkval. Önskemål finns om att kunna läsa teckenspråk 
som en helt fristående kurs – på kvällstid och utan betyg. En annan faktor som påverkar um-
gänget mellan grupperna negativt är okunskapen om varandra. 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 den aktuella skolan ställt upp med hörseltekniska hjälp-medel 
och annan nödvändig information till lärare. En intervjuad berättar att de är fyra hörsel-
skadade som läser ett ämne tillsammans med hörande elever. Dessa har en väldigt positiv atti-
tyd till situationen och är måna om att använda mikrofoner. 
 

Om utbildningen 
Eleverna menar att den ideala klasstorleken är ca 10-13 personer. Små klasser är sårbara vid 
skolk och/eller annan frånvaro, 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 stu-
dier känns stressigt säger några elever medan andra säger att fyra år känns slappt. Frånvaron 
är ett problem i skolorna vilket vi återkommer till under rubriken samspel mellan lärare och 
elev. 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. 
 

Om det första läsåret 
Vid valet till RGD/RGH finns få men bra valmöjligheter. Programutbudet kan dock avgöra 
valet till RGH berättar en del. Om schemat är lugnt i årskurs ett är det bra eftersom så mycket 
annat händer utanför skolan då. Det är byte av skola och ofta även flyttning till en ny stad och 
med det en ny familj eller annat boende. Dessutom ska nya kompisrelationer etableras. Flytt-
ningen upplevs som det jobbigaste vid gymnasiestarten säger elever. För de hörselskadade är 
vanligt att bo i familj första året och senare flytta till kollektiv. Att bo i familj under första 
läsåret rekommenderas. 

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. Dels är elever som gått i specialskolan mer in-
formerade, självsäkra och trygga i sig själva, medan de som gått i grundskolan har en bättre 
disciplin i studierna och är mer ansvarstagande. 
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Om 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 och att det tycks vara ett accep-
terat beteende. Skolket borde få konsekvenser i utbildningen vilket det inte får idag. Frånva-
ron beror till stor del även på livet utanför själva skolan. En del tycker att de får mycket serve-
rat i skolan och även att de fått det redan före gymnasietiden. Det kan ha lett till en slapp in-
ställning till skolarbetet på gymnasieskolan idag, och även en slapp inställning till livet efter 
skolan, eftersom vanan att ’bli serverad’ sitter i. 
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ANALYS 
Då den här rapporten framförallt är en kartläggning och beskrivning av de erfarenheter och uppfatt-
ningar döva och hörselskadade elever vid RGD och RGH har om sin skolgång ges här enbart en 
övergripande analys utifrån det teoretiska perspektivet som tidigare presenterats. Det innebär 
att det kan finnas varianter och nyanser som inte lyfts fram i den här inledande analysen. 
 

Om utbildning och umgänge över gränserna 
Det finns en tydlig gräns mellan RGD och RGH, rapporterar både döva och hörselskadade 
elever. Det ungdomarna i studien berättar kan tolkas som att det utvecklas olika ungdomskul-
turer bland döva och hörselskadade ungdomar. Det finns både en dövkultur och en hörselska-
dekultur i ungdomsgruppen (se Brunnberg, 2003; 2005). Umgänget mellan döva och hörsel-
skadade 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 för grupperna (Gullacksen, 2002). Ungdomar i båda kulturerna är tvåspråkiga, men 
har olika 1a språk. De lever också under olika ekonomiska villkor och med olika stöd från 
samhället. De gör olika val t.ex. när det gäller boendet i ett inledande skede då döva ungdo-
mar är mer positiva till kollektivboende medan hörselskadade är mer positiva till veckohems-
familj. Det tycks också utvecklas olika levnads- och umgängesvanor med bl.a. olika festkultu-
rer. Till viss del tycks det också i ett initialt skede finnas olika attityd till och ansvarstagande 
för skolarbetet som eventuellt kan vara kopplat till tidigare skolform. Den aktuella studien 
visar att elever på RGD i större utsträckning är kritiska och ställer krav på RGD, än vad de på 
RGH gör. Elever på RGD och RGH har olika skolbakgrund. RGD eleverna har nästan alla 
gått i specialskola och redan som små fått undervisning med hjälpmedel samt fått vetskap om 
sina rättigheter. En stor del av eleverna på RGH har däremot gått integrerade i grundskolan 
bland hörande barn. Dessa elever upplever att mycket underlättats och att de får många nya 
möjligheter på RGH i och med den anpassade undervisningen. Eleverna på RGH upplever 
istället skolmiljön som att de kommit ”hem”. Återkommande i båda grupperna är att språket 
är nyckeln för att öppna kommunikationen och tillika umgänget över de kulturella gränserna. 
Kärnan är att de kan kommunicera med varandra. I det sammanhanget har de hörselskadade 
elevernas kunskaper i teckenspråk avgörande betydelse. Flera av eleverna på RGH har ut-
tryckt att de mött onödigt stora hinder för att kunna lära sig teckenspråk.  

Gränsen mellan RGD och RGH och hörande är också tydlig, och även här uttrycker elever 
på såväl RGD som på RGH önskemål om ett ökat umgänge med hörande. Dels för att sprida 
kunskap om RGD och RGH, dels för att få kontakt med den ”hörande världen” 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 hörsel-
skadade ungdomarna tillhör olika ungdomskulturer eftersom de sammanlagt bara är 15 styck-
en. På de andra tre skolorna där det finns mellan 120 och 168 döva och hörselskadade elever 
är det tydligare att de är två kulturellt skilda grupper. Det är också tydligt att RGD och RGH 
eleverna är lokalmässigt integrerade på skolor där majoritetsgruppen av ungdomar är hörande. 
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 segrege-
rade och socialt exkluderade. Det kan också tolkas som att hörande elever inte har någon del-
aktighet i de döva och hörselskadade ungdomarnas undervisning och att de socialt är exklude-
rade genom att det finns språkliga barriärer och de inte kan kommunicera med varandra. De 
kommunikativa barriärerna finns också mellan flera av RGD- och RGH eleverna. De har ock-
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så bara i begränsad utsträckning gemensam undervisning. Nyckeln till att öka den pedagogis-
ka och sociala inkluderingen, bedömer eleverna själva att teckenspråket kan vara, genom ge-
mensamma betygssatta kurser i teckenspråk, men också i andra ämnen och dessutom friståen-
de icke betygsrelaterade kurser. De menar att det också är viktigt att öppna utbildningen även 
för hörande ungdomar som vill gå på teckenspråksbaserad utbildning. Det här kan tolkas som 
att ungdomarna vill ha en social modell där teckenspråket får en starkare betoning i undervis-
ningen och därmed också ett öppnare urval av elever då även hörande ungdomar skall vara 
välkomna.  

Elevernas idéer om utbildningen utifrån sina erfarenheter är att den inte skall ha lika stark 
handikapporientering som idag när det gäller organiseringen. De diskuterar också kravnivån 
där många elever vill ha en högre kravnivå och andra tycker att kravnivån är bra. De vill ha en 
mer kunskapsbunden än läsårsbunden undervisning. Flera elever för också fram att de före-
drar undervisning i större grupper i vissa ämnen och mindre grupper i andra. Den ideala klass-
storleken säger eleverna på både RGD och RGH bero på sammanhanget, dock ligger de flesta 
önskemål på 7-13 elever, vilket innebär att flera av dem upplever att de har något för små 
grupper i dagsläget. Både inom RGD och RGH upplever man att undervisningsgrupperna är 
små och pedagogiskt sårbara. Det kan i den lilla gruppen finnas stora nivåskillnader i kunskap 
vilket är till nackdel för samtliga. Den lilla gruppstorleken innebär för individen också på det 
sociala planet svårigheter att hitta en annan person med liknande intressen. 
 

Om det första läsåret 
Elever på RGD värdesätter kollektivboende redan under första läsåret mer än studerande på 
RGH som i större utsträckning istället rekommenderar ett boende i veckohemsfamilj under 
det första läsåret. Anledningen kan vara det som intervjuade på RGD uttrycker som att famil-
jer ”daltar” med dem, och att de vill klara sig själva efter en tids bortskämdhet i specialskolan, 
medan elever på RGH under sin integrerade grundskoletid fått klara sig själva mycket och nu 
istället är i behov av den närhet som kan erbjudas i veckohemsfamiljer. Andra anledningar 
kan vara att elever på RGD värdesätter den sociala miljön som finns i kollektiv, medan de på 
RGH får ut mycket av den sociala miljön i veckohemsfamiljer eftersom de har fler möjlighe-
ter att kommunicera med icke teckenspråkiga personer. Den här skillnaden mellan RGD- och 
RGH elevers önskemål om boendeform, uttryckta behov som boendet kan tillfredsställa och 
vilka relationer som värderas som mest centrala kräver en mer djupgående analys och sanno-
likt även fler studier. Det kan vara så att skillnader i kommunikativa uppväxtvillkor och den 
emotionella närheten till föräldrar respektive jämnåriga har betydelse för de skilda önskemål 
ungdomarna uttrycker. Det kan säkert finnas även andra områden av betydelse. 

Genomgående för elever både på RGD och på RGH är att den sociala situationen under det 
första läsåret prioriteras högre än utbildningen. Mot bakgrund av detta framför de önskemål 
om en mjukstart i skolan under den första terminen, samt om ökat samarbete mellan skolorna 
och boendet. De vill också erbjudas större valmöjligheter när det gäller hur utbildningen skall 
genomföras t.ex. genom att de själva kan välja när de ska läsa olika kurser. Ett annat förslag 
från dem är att de läser en gemensam grundkurs under första året och sedan väljer specialin-
riktning först under årskurs två. De studerande menar att kraven för att komma in på 
RGD/RGH är för låga. Kraven i utbildningen har de delade meningar om. En del tycker de är 
lagom och andra för låga. Skillnaderna kan bero på om eleven gått på specialskola eller 
grundskola. Det är alltså en varierad bild av ungdomarnas livssituation och önskemål som 
framträder, men tydligt är ändå att omställningen i starten på gymnasieutbildningen är mycket 
stor för många elever. Det som också framträder är att många elever vill ha en högre kravnivå 
på delaktighet och ansvarstagande i utbildningssituationen både från elevernas sida och från 
lärarnas sida. I FN:s barnkonventions portalparagraf artikel 3 poängteras att Barnets bästa 
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alltid skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn (Hammarberg, 2006). I 
konventionen om funktionshindrades rättigheter poängteras särskilt att i alla åtgärder som rör 
barn med funktionshinder skall barnets bästa komma i främsta rummet (kapitel 7:2). Det är 
inte alldeles enkelt att tolka vad som är barnets bästa i att klara omställningen vid skolbytet. 
Det är dock klart för eleverna att utbildningssituationen hänger samman med den sociala situ-
ationen och boendet. Det kan vara en utgångspunkt också för de vuxna vid planeringen av 
skolstarten. 
 

Om samspelet mellan lärare och elev 
För RGD eleverna sker undervisningen på talad svenska med tolkning till teckenspråk eller på 
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 hörsel-
skadade. För dessa hörselskadade elever på RGD har det visat sig i några fall innebära att de 
får agera som ”korrekturtolk” i undervisningssammanhang. Med ”korrekturtolkning” menar 
vi att dessa elever rättar tolkarna eller själva tolkar det klasskompisarna säger till läraren. Den 
hörselskadade eleven får alltså en tolkroll när det antingen saknas en ordinarie tolk eller när 
tolkningen brister. Korrekturtolkningen ifrågasätts av eleverna – inte just deras egen roll, inte 
heller klasskompisarnas roll – utan snarare lärarnas och tolkarnas roll. 

Denna indirekta undervisningssituation, dvs. att undervisningen sker via tolk, uppfattar 
eleverna som negativ. Direktkommunikationen med läraren går förlorad och därmed blir kon-
takten med läraren mer distanserad. Eleverna på RGD föredrar alltså att undervisningen sker 
på teckenspråk, med en lärare som behärskar språket. Att komma till en ny stad, en ny familj 
och nya vänner och dessutom inte få bra kontakt med läraren gör att den sociala tryggheten 
kan svikta.  

Undervisning via tolk har flera dimensioner – pedagogiska, språkliga, sociala, emotionella 
och genusrelaterade – som tillsammans påverkar inlärningssituationen. Dessa dimensioner har 
stor betydelse för den inkluderande känsla som eftersträvas. Undervisning via tolk har dimen-
sioner där kunskapen idag är begränsad och som i kommande forskning bör 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 
liksom kunskaper som är mer relaterade till hur de hörselskadade dvs. brukarna fungerar. 

Just kunskapen om dövas och hörselskadades kommunikativa situation är alltså en viktig 
faktor för att samspelet mellan lärare och elev ska upplevas som bra. Både RGD- och RGH 
elever framför att de värdesätter lärare som kan teckenspråk och/eller som har en bra attityd 
och stort intresse för allt som har med dövhet och hörselskada att göra. Kompetens inom såväl 
dövas som hörselskadades kultur är också en viktig dimension för att samspelet mellan lärare 
och elever i undervisningen ska fungera. 
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DISKUSSION 
Inför starten på RGD/RGH 
Informationen före starten på RGH är bristfällig om eleven inte gått i specialskola. Någon 
elev har av en slump hittat informationen på Internet, någon har fått bristfällig information 
från studievägledare, någon från en kompis eller en pojkvän, en annan från sin audionom, 
någon upptäckte först efter gymnasiestarten att RGH fanns osv. En studie- och yrkesvägledare 
på RGD och RGH uttrycker att denne inte ”har koll på” eleverna utanför de regionala special-
skolorna. Elever som går på RGD säger att det är ”raka spåret” från specialskolan till RGD. 
Omgivningen tar för givet att de ska läsa vidare på RGD. Det blir som en sluten, skyddad 
värld för teckenspråkiga elever eftersom allt är serverat och klart för dem från det att de börjar 
i specialskolan till det att de hamnar på RGD. En del av dem säger att den bästa informationen 
om riksgymnasiet har de fått via äldre kompisar som kommit tillbaka till specialskolan och 
berättat om RGD/RGH. 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. Med sig till skolan har de också en föreställning om RGD/RGH. För hörselskada-
de elever kan det vara att RGH av omgivningen ses som ett ”sistahandsval” medan RGD för 
döva elever kan ses som en självklarhet dvs. en arena eleven oreflekterat slussas vidare till (se 
Dencik, 2005). 
 

Kunskaps-, kurs- och språkbunden undervisning 
Namnet RGD/RGH måste ändras menar några elever. Varumärket är något som kan förbätt-
ras. Kunskapen om att RGD/RGH inte är ett enat program för alla som hör dåligt utan att ele-
verna läser olika program och på olika språk måste spridas. Döva och hörselskadade är en 
heterogen grupp som varken har samma förutsättningar eller behov. Det som de har gemen-
samt är att de har ett kommunikationshandikapp. Önskemål från elever finns om att ha ett 
neutralt namn som ’John Bauer Gymnasiet’ med profilen: anpassad kommunikation där ele-
verna själva skulle få möjlighet att välja vilket språk de vill läsa olika kurser på t.ex. Om de 
vill läsa matematik A på svenskt teckenspråk eller svenska i en auditivt anpassad miljö. Det 
skulle även vara möjligt för hörande elever att söka till detta profilerade gymnasium precis 
som att elever som inte är från England idag kan söka till ’Engelska skolan’. Det här kan tol-
kas som att eleverna vill ha en utbildning på lika villkor som alla andra (se United Nations, 
2006). En del av dem vill ha en ökad integrering av undervisningen på RGD och RGH genom 
att den segregerade undervisningen på svenskt teckenspråk eller på svenska i akustiskt anpas-
sad teckenspråkig miljö även öppnas för hörande elever. Möjligheten för en social inklusion 
kan öka om det också sker en pedagogisk integrering och inte som nu bara en lokalmässig 
integrering. Den sociala inklusionen kan öka även om det sker i en teckenspråkig miljö re-
spektive auditivt anpassad miljö som kan uppfattas som en segregerad miljö och som också en 
har särskild organisering och därmed särskilda administrativa villkor. Viktigt är att döva och 
hörselskadade elever får stöd i att utveckla en kulturell identitet som döva respektive hörsel-
skadade. Att integreras lokalmässigt är inte lika med att integreras i social mening, varför in-
tegrationen inte alltid leder till en upplevelse av social inklusion. Den integrering som sker 
idag är enbart lokalmässig, I övrigt finns en pedagogisk, organisatorisk och administrativ 
segregering samt för eleverna en upplevelse av social exklusion för den egna gruppen. Att 
även lärare/personal på de fyra skolorna saknar en samverkan visar på att det finns en gruppe-
ring även på ledningsnivå och inte bara bland eleverna. En segregerad inklusion kan öka käns-
lan av likvärdighet för individer med funktionsnedsättning (se SOU 2007:87).  
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Språk 
Teckenspråksbehovet skiftar hos eleverna, likaså teckenspråkskunskaperna hos elever och 
lärare. En del av de intervjuade på RGD klagar över lärare som har ett för svenskpåverkat 
teckenspråk medan en del på RGH klagar över lärare som använder för mycket teckenspråk 
och därmed försämrar flytet i sitt tal, medan vissa elever behöver just dessa stödtecken. Den 
optimala kommunikativa situationen varierar så det är inte lätt att finna den som är bäst för 
alla elever i en grupp. 

Vad gäller möjligheterna att läsa teckenspråk på RGH är det synd att det ena utesluter det 
andra, att de som väljer att läsa exempelvis tyska förlorar möjligheten att läsa teckenspråk. 
Medan andra inte ens har möjlighet att läsa teckenspråk eftersom elevantalet är för litet. De 
intervjuades önskemål är att ha möjlighet att läsa teckenspråk som ett sätt att öka de kommu-
nikativa kunskaperna, men att fokus inte ska ligga på kursmål och kursbetyg utan på den soci-
ala delen av kommunikationen. Det skulle kunna vara en idé att i samarbete med Boende och 
fritid anordna kvällskurser i teckenspråk med ”drop-in” system för att pröva om ökade teck-
enspråkskunskaper hos elever på RGH skulle fungera som den nyckel till umgänge mellan 
dem som går på RGD och RGH som så många nämnt. Om vi går tillbaka till visionen i styck-
et ovan, om att ha möjlighet att välja olika språk i olika kurser – skulle fler hörselskadade då 
välja att läsa vissa kurser på rent teckenspråk för att sedan ha bara tal i andra kurser? Skulle 
samtidigt fler hörselskadade elever då välja att gå på RGH när de tydligt ser att kommunika-
tionen sätts i främsta rummet, där kommunikationsverktyg som hörseltekniska hjälpmedel, 
små klasser och teckenspråk har lika stor betydelse? Hörselskadade ungdomars pragmatiska 
tvåspråkighet (se Brunnberg, 2003) kan gynnas genom att sätta kommunikationssättet i främs-
ta rummet. 

Elevhälsoteamens teckenspråkskunskaper skiftar väldigt, från inget teckenspråk alls till att 
själv ha teckenspråk som förstaspråk. Elevernas förtroende för EHT tycks påverkas av perso-
nalens bristande teckenspråkskunskaper. Teckenspråkiga elever vittnar om att de drar sig för 
att ta kontakt med EHT på grund av att de inte vill ha tolk med sig och då hellre konsulterar 
teckenspråkiga lärare. De kommunikativa villkoren påverkar känslan av delaktighet och när-
varo, men också möjligheten att få stöd och behålla sin personliga integritet. 

RGD-elevernas åsikter om vad som har företräde; lärarnas ämnes- kontra teckenspråks-
kompetens är intressanta och viktiga. Ofta är det ämnets utformning och innehåll som avgör. 
Ämneskompetensen prioriteras högre i praktiska ämnen, och teckenspråkskompetensen prio-
riteras högre i teoretiska ämnen. Att RGD-undervisningen i ett antal fall bedrivs med tolk le-
der till heta debatter bland RGD-elever, vilket visar på den splittring som råder. Fördelar och 
nackdelar med att använda tolk värderas. I de fall lärarna saknar tillräcklig teckenspråkskom-
petens, upplevs tolkarna som en tillgång för kommunikationen men även som ett hinder. Vi 
ser att RGD-eleverna, i synnerhet de på Risbergska skolan, är överlag mer kritiska än positiva 
till användning av tolkar i gymnasieundervisningen. Det kan möjligtvis ses i ljuset av att man 
läser övervägande teoretiska ämnen på Risbergska skolan. Vi ser även ett samband mellan 
direktkommunikation och möjligheten att skapa relationer – både mellan elev och lärare, samt 
mellan döva och hörselskadade elever. Som Heiling (1993) poängterar: utan lättflytande kom-
munikation kan relationer inte skapas. Direktkommunikation har en stark position för de döva 
eleverna, i synnerhet för dem med bakgrund i teckenspråkig specialskola. Kunskapen om 
ungdomars upplevelse av att få undervisning via tolk saknas. Vi vet inte vad det innebär att 
sakna en relation till läraren. Det vi däremot vet är att tolkarnas neutrala hållning gentemot 
eleverna kan upplevas som en negativ faktor. Ett problem som tagits upp av flera av dem är 
att de som hör bättre/är mer ”talföra” jämfört med sina klasskamrater ofta får agera tolk samt 
även ”korrekturtolka”, dvs. rätta tolken när denne översätter eleverna fel. Hur påverkas kun-



Diskussion 

172(193) 

skapsinhämtandet hos de elever som ”korrekturtolkar” och hos de elever som får ”korrektur-
tolkningen”? Tolksituationens betydelse i undervisningen behöver belysas ytterligare. 
 
 
 

Skolk och frånvaro 
Ett återkommande tema i både RGH- och RGD elevernas berättelser är skolket. Skolket be-
skrivs som en ’social grej’ det vill säga som något socialt accepterat och snarare ett förväntat 
beteende än ett icke-accepterat beteende. Det tycks varken i döv- eller hörselskadekulturen 
bland ungdomarna vara normbrytande att skolka. 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 bris-
tande teckenspråkskompetens, långa håltimmar, tråkigt kärnämne sent på dagen, brist på kun-
skapsutmaningar 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 sårbarhet för skolk och för 
dem som är där. Det kan tolkas som att vuxna - i skolan, på boende och föräldrar – inte reage-
rar tillräckligt tydligt. Samarbetet mellan skola och boende/hem är svagt. Vid en föräld-
rakonferens med temat gymnasieskolan berättade föräldrar att boendet för eleverna är en stör-
re fråga vid skolstarten än själva skolan. Föräldrar efterlyste också bättre kontakt mellan för-
äldrar, boendepersonal och RGD/RGH (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstör-
da barn, 2007).  

Skolket, men också att elever säger sig ha en slapp inställning såväl inför som under gym-
nasiestudierna, har vid flera tillfällen tagits upp i denna studie av både RGD- och RGH elever. 
Att gå ett fjärde år i skolan kan variera mellan döva och hörselskadade. Döva har inte på 
samma sätt som hörselskadade kunnat välja 3-åriga linjer utan har förväntats gå 4 år på gym-
nasiet. Både på RGD och RGH har man dock tillgång till goda lärarresurser med få elever per 
lärare. Det fjärde året ger en möjlighet att skjuta skolarbetet på framtiden och kan ge de elever 
som skulle kunna hålla en högre studietakt en känsla av slapphet. Däremot finns det andra 
som behöver en långsammare studietakt. Döva och hörselskadade har alltså även när det gäll-
er de här faktorerna delvis olika villkor. Det kan inom båda grupperna finnas de som klarar en 
högre studietakt eller behöver en långsammare. På riksgymnasiet finns alltså två grupper av 
elever – två subgrupper med delvis olika kultur. De har också till viss del en gemensam kultur 
där ”skolkkulturen” och ”slapphetskulturen” i attityden till skolarbetet tycks vara densamma. 
Den senare kan uppfattas som positiv eller negativ för olika elever.  

 

Skillnader i ekonomi och festkultur 
RGD elever konsumerar mer alkohol och droger än de på RGH vittnar några om. Det finns 
alltså olika festkulturer i de två grupperna. Samtliga av de intervjuade säger att det beror på att 
RGD elever har mer pengar, vilket möjligtvis kan bekräftas genom att det av döva elever på-
stås ha skett en viss nedgång i alkohol- och drogkonsumtion bland dem än under tidigare år då 
RGD elever hade högre bidrag än idag. Olikheterna i alkohol- och drogkonsumtionen kan 
även bero på att RGD eleverna har större umgängeskrets vid gymnasiestarten eftersom de ofta 
träffats redan tidigare på specialskolorna. De kan ha med sig förväntningar om en särskild 
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festkultur redan när de kommer till Örebro. Att umgängeskretsen på en gång är stor är inte 
negativt utan en social vinst. Vi har i delen med bakgrundsdata visat att en RGD elev som bor 
i kollektiv, och är under 19 år, kan ha uppemot 5 000 kr i månaden, medan en RGD elev som 
bor i egen lägenhet och är över 19 år kan ha uppemot 16 000 kr i månaden. En RGH elev har 
3 000 – 4 000 kr i månaden, oavsett ålder och boendeform9. RGD elevernas tillgång till mer 
pengar än de på RGH kan leda till att olika festkulturer utvecklas och hålls vid liv. Det kan 
finnas olika grupptryck bland eleverna att följa en traditionell och tidigare etablerad festkul-
tur.  

Bedömningen av elevens hörförmåga är grunden till vilken ersättning eleven får från För-
säkringskassan (FK). Det finns frågetecken från bland annat föräldrahåll kring hur dessa be-
dömningar görs. Vid den tidigare nämnda föräldrakonferensen ansåg föräldrar att det är svårt 
att förstå hur personalen på FK kan avgöra elevens hörförmåga i olika situationer efter endast 
ett hembesök. Ungdomarna befinner sig i liknande social situation och samma utbildningssi-
tuation, men utsätts ändå för olika bedömning från staten om vilket ekonomiskt stöd de behö-
ver. Tilläggas bör att en utredning kring handikappersättning och vårdbidrag just nu pågår 
(Försäkringskassan, 2007). 
 

Umgänge över gränserna 
Av utomstående ses eleverna på RGD och RGH som en gemensam minoritetsgrupp, medan 
de själva ser sig som två olika minoriteter med olika språk och kultur. Samtidigt som eleverna 
på RGD och RGH även själva känner viss samhörighet med varandra uttrycker de en önskan 
om ökad samverkan och kontakt med varandra. Det vill de även ha med de hörande elever 
som går på samma skolor som de själva. Detta kan tolkas som att döva och hörselskadade är 
en minoritetsgrupp med två olika subgrupper. Det kan också tolkas som att döva är en minori-
tetsgrupp och hörselskadade en annan minoritetsgrupp. De förväntningar de möter från majo-
ritetsgruppen är dock ofta samma. Det i sin tur kan skapa en konformitet och ett framkallat 
beteende som är en anpassning till majoritetens fördomar gentemot dem som minoritet (se 
Myers, 2002). Något sådant har den här studien inte visat eftersom vi inte heller har intervjuat 
de hörande eleverna på samma skolor eller på annat sätt kartlagt förväntningarna.  

Eleverna på RGD och RGH finns integrerade på fyra olika skolor där det också går höran-
de elever i den vanliga gymnasieskolan. De är alltså integrerade, men beskriver samtidigt inte 
delaktighet i majoritetsgruppen, utan de är socialt exkluderade och varken döva eller hörande 
elever har knappt någon kontakt alls med de hörande eleverna på samma skolor utom på den 
minsta skolan. En ökad samverkan mellan RGD, RGH och den vanliga gymnasieskolan öns-
kas av ett stort antal elever både på RGD och på RGH. Detta för att uppmuntra till och stärka 
socialt umgänge över gränserna. Samma elever är fortfarande måna om att huvudsakligen ha 
sin undervisning i mindre grupper för kommunikationens skull. Flexibilitet är ett ledord här, 
för samtidigt finns en vision om att kunna välja olika språk vid olika kurser oavsett om man 
går på RGD eller RGH och att riksgymnasiet också skall öppnas för hörande elever. Tecken-
språket och det pedagogiska upplägget i undervisningen kan enligt eleverna vara en kärnfråga 
för att kunna öka umgänget mellan ungdomarna från de tre olika grupperna så att integrering-
en inte bara blir lokalmässig utan att delaktigheten ökar och inkluderande sociala dimensioner 
stärks. 

De tjugofem intervjupersonerna som deltagit i de s.k. djupintervjuerna har mycket varie-
rad skolbakgrund även om nitton av dem gått i specialskola en stor del av sin skoltid. De öv-
riga sex har gått i kommunal hörselklass eller individuellt integrerade i vanlig grundskole-
klass bland hörande elever. Dessa sex elever går idag på RGH. Eleverna på RGH som har 

                                                 
9 Uträkningen är ungefärlig och utgår från uppgifterna i Tabell 6, s. 62. 



Diskussion 

174(193) 

intervjuats har mått något sämre under högstadietiden än vad eleverna på RGD gjort. Av de 
tjugofem intervjupersonerna är det bara en som ritat en sur gubbe och med det markerat en 
negativ känsla under gymnasietiden dvs. tiden på riksgymnasiet. Det kan tolkas som att de 
intervjuade döva och hörselskadade ungdomarna är nöjda med sin skolgång. Det kan bero på 
att det bara är nöjda elever som ställt upp på intervjuer. Det stora antal elever vi mött i i PI-
intervjuerna har generellt antytt att elever som tidigare gått i specialskolan är något mindre 
nöjda med RGD/RGH än elever som tidigare gått integrerade i grundskolan. Anledningen till 
de f.d. specialskoleelevernas mer kritiska hållning kan vara att de känner till sina rättigheter 
medan de f.d. grundskoleeleverna först på RGH fått ett kommunikativt stöd i den anpassade 
skolmiljö som RGH erbjuder. 
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AVSLUTNING 
Samtliga delfrågeställningar har blivit besvarade/belysta, men behöver utvecklas ytterligare 
med fortsatta studier inom var och en av beskrivningskategorierna. I det stora hela upplever vi 
att elever, personal och föräldrar är nöjda med RGD/RGH, men att det finns behov av att ut-
veckla verksamheten. De berörda personernas stora engagemang för att RGD/RGH ska bli så 
bra som möjligt för alla inblandade gör att det i denna studie kommit fram många åsikter och 
visioner från de vi mött. En övervägande del av idéerna har berört skolans sociala miljö och 
utbildningen som sådan. Främst har åsikterna handlat om bristen på naturliga träffpunkter i 
skolorna, gruppering i två skilda grupper som elever på RGD respektive RGH, elevers frånva-
ro och ekonomi, samarbetet mellan enheten Boende och fritid och skolorna, den uteblivna 
konkurrensen inför gymnasiet och brister i förmedlandet av information mellan skolledning, 
lärare och elever. Utöver detta har även berättelserna berört de kommunikativa barriärerna, 
teckenspråkets villkor och möjligheter, tolkning samt tekniska hjälpmedel. Vi vill dock påpe-
ka att studien bygger på de elevernas berättelser, de som när studien genomfördes gick på 
skolan. De som har mycket frånvaro utgör i sig en grupp, möjligtvis med andra föreställningar 
än vad som beskrivits i den här rapporten. Vi har inte haft möjlighet att få med denna grupp i 
studien, och efterlyser därför vidare forskning kring dem. 

 
1. Utbildning: Hur upplevs utbildningens längd och kvalitet, samt tillgängliga valmöjligheter? 

 
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. Det är svårt att bilda klasser med speciella inriktningar eller 
anpassningar. Det lugna tempo som en fyraårig gymnasieutbildning innebär kan medföra en 
släpphänt inställning till skolan.  
 

2. Språk och kommunikation: Hur fungerar kommunikationen i undervisningen och skol-
miljön? 

 
4. Tolk/Hörseltekniska hjälpmedel: Hur fungerar tolkanvändningen/de hörseltekniska 

hjälpmedlen i undervisningen?  
 
Kommunikationen fungerar mestadels tillfredsställande i undervisningen och övriga kontakter 
med skolpersonal, men det finns ibland kommunikativa barriärer som leder till begränsad del-
aktighet och möjlighet att hämta kunskap. Undervisningsämnets innehåll har avgörande bety-
delse för vilka krav som ställs på lärare och tolkar när det gäller språkets betydelse. Det tycks 
vara viss skillnad i den kommunikativa situationen mellan praktiska och teoretiska ämnen. 
Användandet av tolk i undervisningen upplevs olika av eleverna på olika program, även när 
det gäller tolkning från olika språk. Kvaliteten på tolkning från talad svenska till svenskt teck-
enspråk upplevs som bra, även om eleverna på RGD upplever att de inte kan ta till sig inne-
hållet i en tolkad undervisning lika bra som när läraren själv behärskar teckenspråket. Tolk-
ning från svenskt teckenspråk till talad svenska fungerar i mindre utsträckning tillfredsstäl-
lande tycker eleverna, som också känner sig osäkra på om brister i tolkningen och distanse-
ringen i relation till läraren i tolksituationen innebär negativ påverkan på deras studieresultat. 
”Korrekturtolkning”, dvs. elever som rättar tolkningen eller tolkar själva, är ett tecken inte 
bara på solidaritet mellan eleverna utan också en signal om att det finns ett reellt problem som 
behöver undersökas närmare. Användandet av hörseltekniska hjälpmedel fungerar tillfreds-
ställande, även om utrustningen inte alltid är användarvänlig. Kunskapen om de hörselteknis-
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ka hjälpmedlens användningsområden upplever en del av dem ibland vara bristfällig, såväl 
hos lärare som hos övrig skolpersonal. I linje med den nya konventionen för funktionshindra-
de (United Nations, CRPD, 2006, Artikel 24:3c; 24:4) har eleverna rätt till inlärning av teck-
enspråk och till att deras utbildning skall ges på de mest ändamålsenliga språken, formerna 
och medlen för kommunikation. För att förverkliga den här rättigheten skall staten vidta än-
damålsenliga åtgärder för att anställa lärare, även lärare med funktionshinder, som är kunniga 
i teckenspråk och utbilda yrkeskunniga även i kunskap om funktionshindret.  
 

3. Social miljö: Hur är det sociala klimatet på de aktuella skolorna? 
 
De sociala miljöerna på skolorna är goda även om resultaten visar att det finns tre olika ung-
domskulturer. Det finns en tydlig skillnad mellan döva på RGD och hörselskadade på RGH, 
samt i relation till de hörande på den vanliga gymnasieskolan. Det råder ett visst avstånd mel-
lan de olika grupperna, vilket påverkar attityderna dem emellan. Man har brist på kunskap om 
varandra samtidigt som en ”vi” och ”dom” känsla finns i olika omfattning. 
 

5. Förväntningar och förberedelser inför skolstarten vid RGD/RGH.  Vad förväntas ung-
domarna kunna innan de börjar på RGD/RGH? Hur förbereds ungdomarna för 
studietiden på gymnasiet?  

 
De elever som haft möjlighet till miljöbesök och praktik har upplevt dessa som positiva och 
nyttiga. Så gott som alla dem vi mött skulle också rekommendera RGD/RGH till sina kamra-
ter. De som tidigare gått i specialskola är de som har fått mest information och då ofta från 
elever som gått på riksgymnasiet. De som kommer från specialskolorna kan ha börjat på an-
tingen RGD eller RGH. Intervjuade på RGH som inte gått i specialskola utan i vanlig grund-
skola berättar att informationen till dem varit bristfällig och ibland fördomsfull gentemot 
RGH. Såväl elever på RGD som på RGH upplever att det inte finns några minikrav för intag-
ning. Konkurrensen om platserna är så gott som obefintlig vilket flera av dem inte ser som 
odelat positivt. Vidare diskuterar man att dessa låga krav och brist på konkurrens leder till stor 
ojämnhet i kunskapsnivåerna inom grupperna vilket uppfattas som negativt.  
 

6. Framtidstro: Hur ser tron på framtiden ut vad gäller arbete och fortsatta studier? 
 
Elevernas tro på framtiden är positiv men inte odelat positiv. En övervägande andel av de på 
teoretiska program planerar att gå vidare till högre studier och elever på praktiska program 
känner stor tillförsikt att klara sig väl på arbetsmarknaden. 
 

Hur upplevs delaktigheten i utbildningssituationen i skolan av 
eleverna? 
Hur fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och 
lärare?  
Svaren på beskrivningskategoriernas frågor leder även fram till svar på de övergripande frå-
geställningarna. 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 
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grupperna av elever tycks inte finnas. Det finns få gemensamma mötesplatser förutom matsa-
len. 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 förekomma gemensamma lektioner eller gemensamma aktivitetsdagar. Eleverna uttrycker 
en önskan om betydligt fler gemensamma pedagogiska aktiviteter och vill ha nya mötesplat-
ser. 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 akti-
viteter 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.  

  

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 socialt perspektiv på 
utformningen av undervisningen. De vill flytta fokus från sin funktionsnedsättning 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.  

Elever på såväl RGD som RGH ser sig själva som en språklig och kulturell minoritet, som 
vill ha ett jämlikt bemötande samtidigt som de behöver en speciellt anpassad kommunikativ 
miljö för att uppnå inkludering i samhället. Det är två språkligt och kulturellt skilda grupper. 
Detta förklarar titeln på denna studie som du nu håller i din hand – att det är två olika språkli-
ga och kulturella minoriteter, och inte en som majoriteten tror. Samtidigt vill de öka kontakten 
med varandra och med hörande ungdomar. 

Att stimulera till ökade kunskaper i svenskt teckenspråk, att förändra det pedagogiska upp-
lägget av undervisningen samt att öppna den teckenspråkiga skolmiljön även för hörande 
ungdomar kan enligt eleverna vara kärnfrågor för att öka umgänget mellan döva, hörselskada-
de och hörande ungdomar. Detta för att på sikt uppnå en social inklusion och inte bara en 
lokalmässig integrering. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
Personliga uppgifter: 
Kön 
Ålder 
Läsår 
Skola 
Tidigare skola/Ort 
RGD/RGH 
 

• Förkunskaper 
o Skollinjen – be personen rita den och diskutera kring den 
o Vilka förkunskaper tycker du att eleverna ska ha när de kommer till 

RGD/RGH? 
o Var du själv medveten om vad som krävdes av dig när du började RGD/RGH? 
o Vad har påverkat ditt val till RGD/RGH? 
o Hur fick du information om RGD/RGH? 
o Hur var den informationen? 

 
• Språk 

o Hur fungerar kommunikationen i undervisningen? 
o Beskriv lärarnas teckenspråkskunskaper 
o Kommentera teckenspråkkunskaperna hos övrig personal 

 
• Utbildningen 

o Utbildning i 4 år, fördelar och nackdelar? 
o Ni har inte lika många program att välja på som de hörande, fördelar och nack-

delar? 
o Innehållet i ditt program, beskriv det 
o Vilka krav finns det i din utbildning? 
o Vad är din åsikt om praktiken i utbildningen? 
o Beskriv delaktigheten och inflytandet i utbildningen hos er elever? 
o Hur är det med lärarnas kompetens? 
o Hur använder ni informationstekniken? 
 

• Skolans sociala miljö 
o Beskriv skolans klimat 

� Matsalens klimat 
� Klimatet under rasterna 
� Klimatet i klassrummen 
� Klimatet i idrottshallen 
� Klimatet i övriga situationer 
 

o Umgås RGD:are och RGH:are med varandra? Beskriv relationen. 
o Umgås RGD:are/RGH:are med hörande? Beskriv relationen. 
o Vad tycker du om din klasstorlek 
o Beskriv din klassammansättning och vad du tycker om det? 
o Hur är det med frånvaron i skolan? 
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• Kamratrelationer 
o Vad gör du tillsammans med dina kamrater? 
o Beskriv kamratandan i skolan 
o Beskriv kamratandan utanför skolan 
o Hur känner du själv inför kamratandan i och utanför skolan? 

 
• Boende 

o Hur bor du? 
o Vad tycker du är positivt om boendet? 
o Vad tycker du är negativt om boendet? 
o Beskriv hur personalen är 
o Beskriv hur grannarna/kompisarna är 

 
• Tolk (Endast RGD-intervjuer) 

o Beskriv tolkverksamheten på skolan 
o Har du något att säga om kvalitén på tolkarna? 
o Beskriv lärarnas kunskaper om tolkanvändning 
o Beskriv din egen relation till tolkarna 

 
• Tekniska hjälpmedel (Endast RGH-intervjuer) 

o Beskriv hur ni använder tekniska hjälpmedel i undervisningen, och vad ni an-
vänder 

o Beskriv hur ni använder tekniska hjälpmedel vid praktiska lektioner 
o Hur är lärarnas kunnighet om hur de ska använda de tekniska hjälpmedlen? 

 
• Framtiden 

o Vad tror du att du gör efter studenten? 
o Vilka valmöjligheter finns det för er på RGD/RGH? 
o Beskriv din erfarenhet från vad andra ”RGD:are/RGH:are” har sagt om livet 

efter studenten 
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BILAGA 2  
Skollinjekarta 
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BILAGA 3 
Informerat samtycke 
Hej! 
 
Vilka är vi? 
Vi heter Gabriella och Maria. Under 6 må-
nader ska vi jobba med ett projekt som fått 
den långa titeln ”Döva och hörselskadade 
riksgymnasieelevers upplevelser och erfa-
renheter av aktiva utstötningsprocesser 
respektive inkluderande processer i sin 
utbildning. En fältstudie”. Projektet leds av  
Riksförbundet för döva, hörselskadade och 
språkstörda barn (DHB) i samverkan med 
Örebro universitet och fem andra organisa-
tioner/verksamheter (se bladets sidhuvud). 
Syftet med projektet är att ta reda på hur 
döva och hörselskadade ungdomars egna 
upplevelser och erfarenheter av RGD/RGH 
ser ut, eftersom sådan information saknas 
idag. Det finns inga texter som visar vad 
eleverna själva tycker om skolan. Därför är 
en sådan rapport viktig, för andra forskare 
kommer att använda rapporten som under-
lag när de forskar om RGD/RGH.  
 
Vad gör vi? 
Projektet innebär alltså att vi två ska göra 
en fältstudie av alla fyra riksgymnasiesko-
lorna för döva och hörselskadade i Örebro; 

Kvinnersta, Risbergska, Tullängen och 
Virginska. Vi kommer att vistas ute i sko-
lorna samt medverka på lektioner både 
som observatörer och som diskussionsleda-
re. Vi kommer med andra ord att umgås 
mycket med eleverna för att få en bild av 
hur det är att vara elev på RGD/RGH idag. 
Vi kommer att titta på hur kommunikatio-
nen är mellan elever och lärare, mellan 
elever och övrig skolpersonal, samt elever 
sinsemellan. Som ett led i dessa observa-
tioner skall vi göra intervjuer med elever, 
samt gruppintervjuer så kallade PI-
intervjuer i klassmiljö. De olika intervjuer-
na görs för att få en ännu bättre uppfattning 
om elevernas egna åsikter om hur det är på 
RGD/RGH idag. Elevernas upplevelser 
och erfarenheter från sina tidigare skolbak-
grunder är också relevanta för vårt projekt. 
Vi vill se om dessa upplevelser och erfa-
renheter kan påverka skolsituationen. Såväl 
som tiden innan skolan är tiden efter sko-
lan också intressant, vi kommer därför att 
diskutera framtiden och elevernas tro på 
den under intervjuerna. 
 

 
 
Varför kontaktar vi dig? 
Anledningen till att du blir tillfrågad för intervju är att du är elev på RGD/RGH. Dina kon-
taktuppgifter finns i skolkatalogen. Du, som går på RGD/RGH, är den som är experten. Bara 
du har dina erfarenheter och dina uppfattningar om hur situationen är för elever som går på 
RGD/RGH. Du är en viktig tillgång för projektet. Intervjun genomförs med videoinspel-
ning/ljudinspelning. PI-intervjuerna dokumenteras. Inga obehöriga kommer att se, höra eller 
läsa innehållet. 
 
Konfidentialitet 
Självklart behandlas all information konfidentiellt, det vill säga att vi varken lämnar ut ditt 
namn och andra uppgifter som gör att ingen obehörig kan koppla det som nämns i intervjun 
och PI-intervjun. Endast vi som ingår i projektgruppen har tillgång till materialet. Vi kommer 
sedan, utan att det framgår vem som lämnat uppgiften till oss, göra en sammanställning av 
materialet som presenteras i en rapport. Med rapporten som utgångspunkt ska vi skapa ett 
förväntansdokument som är tänkt att ge information till de elever som funderar på att söka till 
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RGD/RGH i Örebro och deras föräldrar. Informationen i förväntansdokumentet innefattar 
bland annat vad som förväntas hos eleverna och deras föräldrar inför gymnasiestarten. 
 
Frivilligt deltagande 
Deltagandet i studien är frivilligt, och du kan när som helst sluta delta utan att behöva ange 
skäl för det. Maila eller messa oss om du är intresserad av att ställa upp så kontaktar vi dig för 
en intervjutid. Du är även välkommen att höra av dig om du har några frågor, våra kontakt-
uppgifter återfinns längst ner på denna sida. Personupgiftsansvarig är Örebro universitet. En-
lig personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om 
dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
 
Underskrift 
Jag godkänner härmed att delprojektledarna Gabriella och Maria intervjuar mig och använder 
materialet till sin fältstudie och att andra behöriga personer använder materialet i senare rele-
vanta studier. Jag är medveten om att informationen sköts konfidentiellt och att jag är anonym 
i fältstudien. Jag är också medveten om att jag närhelst jag vill kan avbryta mitt deltagande. 
 
Namn  Efternamn 
 
_________________ ___________________ 
 
E-post  Telefonnummer 
 
_________________ ____________________ 
 
Må så gott! 
 
Maria Norberg och Gabriella Yström 
Delprojektledare, Fältstudie av RGD/RGH 
 
 
gabriella.ystrom@dhb.se 0738438379 
maria.norberg@dhb.se 0735018449 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinor Brunnberg 
Docent, Örebro universitet. 
Projekthandledare, Fältstudie av 
RGD/RGH 
 

 
 
 
 
 
 
elinor.brunnberg@bsr.oru.se  070605744 
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BILAGA 4 
Samverkansorganisationer 

 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda 
barn 
Klostergatan 15 
703 61 Örebro 
www.dhb.se 
 
 
Sveriges Dövas Riksförbund 
Förmansvägen 2  
117 43 Stockholm 
www.sdrf.se 
 
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
Förmansvägen 2  
117 43 Stockholm  
www.s-d-u.se 
 
 
Hörselskadades Riksförbund 
Box 6605  
113 84 Stockholm 
www.hrf.se 
 
 
Unga Hörseskadade 
Box 6605,  
113 84 Stockholm 
www.uh.se 
 
 
Gymnasieförvaltningen RGD/RGH Örebro 
Vasatorget 1 
703 54 Örebro 
www.rgd-rgh.se 
 
Örebro universitet 
701 82 Örebro 
www.oru.se 
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Vi är en grupp fast två ändå. 
Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet. 
 
I den här rapporten får du möta nästan hälften av eleverna på Riksgymnasiet för döva (RGD) 
och riksgymnasiet för hörselskadade ungdomar (RGH) i Örebro. De berättar om hur det är att 
gå på RGD/RGH och om hur samspelet mellan elever respektive mellan elever och lärare 
fungerar. I inledningen tecknas en bild av de döva och hörselskadade elevernas villkor och 
rättigheter, men också av den begränsade kunskap som idag finns om deras livssituation. Med 
denna bakgrund får läsaren sedan ta del av de erfarenheter och uppfattning om sin var-
dagsverklighet som eleverna på skolan hade 2007/2008.  

Studien utgår från kvalitativa intervjuer med tjugofem elever och från fokusgruppintervjuer 
med kreativa inslag så kallade PI-intervjuer där mer än två hundra elever deltagit. Studien 
bygger helt på elevernas egna utsagor och ligger därmed i linje med FN:s barnkonvention och 
konventionen om funktionshindrade personers rättigheter.  

Citatet bokens titel utgår från är ett citat från en elevs berättelse. Det visar något som inte 
bara den här eleven utan även andra upplevt dvs. att elever på RGD/RGH av omgivningen 
ofta betraktas som en gemensam minoritetsgrupp medan eleverna själva ser sig som två olika 
minoriteter med olika språk och kultur. Samtidigt som eleverna på RGD och RGH känner viss 
tillhörighet till varandra uttrycker de en önskan om ökad samverkan och mer kontakt med 
varandra. Det vill de även ha med de hörande elever som går på samma skolor som de själva.  

Nyckeln för umgänge mellan grupperna är en fungerande kommunikation genom ett 
gemensamt språk. Flera elever på RGH behärskar inte att kommunicera på svenskt tecken-
språk och eleverna på RGD behärskar inte talad svenska. Språket tycks mer än funktionshind-
ret kunna vara en gränsskapande barriär mellan grupperna. Både döva och hörselskadade ele-
ver vänder sig också mot att utbildningen är så handikapporienterad och vill att en social mo-
dell med språkliga och kunskapsorienterade dimensioner skall få spela en större roll i utbild-
ningens uppläggning. 
 
Inom projektet  publiceras fyra rapporter  
 

• Vi är en grupp fast två ändå. Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter från 
Riksgymnasiet (pdf).  

• Sammanfattning. Vi är en grupp fast två ändå. Om döva och hörselskadade elevers er-
farenheter från Riksgymnasiet (pdf och tryckt version).  

• Därför går inte jag till skolan. Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskada-
de berättar om skolk (pdf och tryckt version).  

• Ung hörselskadad 2008. Resultat från Webbaserad enkät på svenskt teckenspråk och 
svenska (kommande).  

 
Rapporterna som pdf filer kan du hitta på www.dhb.se , www.sdrf.se/sdr/ eller på www.oru.se 
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