
 

 

 

HANDSOUT TIL FORELESNINGEN 

«MINORITETSSPRÅKLIG OG HØRSELSHEMMET 

– BARE BETONGVEGGER ELLER BROER?», 
11.10.201, INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK, UiO. 

 

BILDE 2: STATISTIKK, BEGREPER OG ØKENDE FOREKOMST. 

 

a) STATISTIKK 

Andel hørselshemmede i Norge 

• Grense 25 dB – 750.000 (16,6 %) 

• Grense 35 dB – 400.000 (9,0 %) 

• Grense 45 dB – 210.000 (4,7 %) 

(Kilde: Helse Nord, Fagnettverk hørselshjelpere)HLF, om hørselshjelpere) 

«Statens institutt for folkehelse med utgangspunkt i resultatet av audiometriske prøver i 
forbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995–97 viser at 14,5 % av 
befolkningen har et så betydelig hørselstap at det kan gi grunnlag for habiliterings- og 
rehabiliteringstiltak.» 

   (KILDE:    Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede 
Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet. Helsedirektoratet,     
Sosialdepartementet og Helsedepartementet, desember 2002) 

b) BEGREPER 

Begrepet hørselshemmet: Fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselstap. 
Etter alvorlighetsgrad kan mennesker med hørselshemming inndeles i to hovedgrupper,  
døve og tunghørte. 

 

Begrepet tunghørt: hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker taleoppfattelse og 
talekontroll via hørselen, men hindrer det i ulik grad. 
Tunghørte avhjelpes vanligvis med høreapparat og eventuelt andre hørselshjelpemidler. 

 (KILDE:   Helsetilsynets veileder Habilitering og rehabilitering ved synstap  
  og  hørselstap (Statens Helsetilsyn 3–2000). 

 
c) ØKENDE FOREKOMST:  
 

Hvorfor kan vi slå fast at antall hørselshemmede minoritetsspråklige er større enn antatt? 

 

→Hørselshemmede fra språklige minoriteter 
Større forekomst av hørselshemming blant innvandrere og flyktninger? 

Registrering av hørselshemming i befolkningsgrupper med innvandrerbakgrunn er mangelfull i 
Norge. Svenske undersøkelser viser at det er en overrepresentasjon av hørselstap blant 
innvandrere og flyktninger. Resultatet av sporadiske undersøkelser ved noen av utdannings-
institusjonene som gir norskopplæring, eksempelvis Rosenhof i Oslo (1992–93), er 
sammenfallende med de svenske undersøkelsene, som tyder på at om lag  
20 % av innvandrerne og flyktningene har nedsatt hørsel. 
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(KILDE: Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede 
Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet. Helsedirektoratet,     
Sosialdepartementet og Helsedepartementet, desember 2002) 

 

→ Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, i  
presentasjonen «Minoritetsfamilier og funksjonshemmete barn», Drammen mai 
2011, sier om tall for minoritetsspråklige og funksjonshemminger at det finnes: 

Lite kunnskap  
- Dårlig statistikk  
- Underrepresentert i forskningen 

Store utfordringer  
- Overrepresentert mht tiltak  
- Rapporteres om samhandlingsproblemer  
 

Problemer med språk og kommunikasjon blir forstått som kultur og religion» 
 
 
 

BILDE 8 – NOTATER: 

Walter J. Ong: 

(En tilnærmet oversettelse til norsk, ved undertegnede) 
 

«I alle de vidunderlige verdener som skrivingen åpner for, bor og lever det talte 
ordet. På en eller annen måte må alle skrevne tekster, direkte eller indirekte, 
relateres til lydens verden, språkets naturlige hjemsted, for å kunne avgi sitt 
innhold. [...]. Det muntlige uttrykket kan eksistere, og har alltid eksistert uten noen 
skrift overhodet. Men skriften kan aldri eksistere uten det talte ordet. 

 
BILDE 18 - KOMMENTAR: 

(1) Se videre bilde 21. 
 

BILDE 21:  

Henviser til VEDLEGG 7, Undersøkelse om språkbakgrunn og utdannelse 
i Høie, E.M. 2009: En egen stemme. Analyse av kommunikativ virksomhet hos 
minoritetsspråklige pleiere på en omsorgsinstitusjon.  
Utdanningsvitenskapelig institutt, Universitetet i Oslo.  

http://www.duo.uio.no/publ/realfag/2009/90353/AMHoie.pdf 

 
 

BILDE 30 - NOTATER: 

(1) (Kanskje viktig da å legge merke til følgende: Disse situasjonene har vært trent daglig i 

språkopplæringen: Var dette vanskelig? Skal jeg gjenta? Forsto du dette uttrykket? Hva har 

du forstått?) 

(2) Årsaken kan være at vi snakker om et eksempel, som av eleven oppfattes som om det er 

hentet fra situasjonen her og nå, og ikke ligger tilbake i tid, samtidig som det er tenkt som et 

http://www.duo.uio.no/publ/realfag/2009/90353/AMHoie.pdf
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generelt eksempel på noe mer omfattende. Eleven svarer i positive vendinger, eventuelt bare 

gjentar lærerens spørsmål, selv om eksemplene påkaller opplevelse av urettferdighet eller 

ulikhet.  

Språkopplæring innebærer derfor en uavbrutt refleksjon, vel å merke; hos læreren. Når 

eleven er så å si fullstendig ukjent med denne formen for læring – kan det tyde på at han 

aldri har opplevd denne, og derfor heller ikke vil respondere på den. Situasjonen kan 

oppleves usikker, siden han ikke har noen forbilder fra tidligere læring der egne meninger har 

vært honorert. Kanskje tvert imot. 

     (3) Sammen med den reflekterende språkundervisningen går hele tiden den formelle. Denne 

siden av språkopplæringen er svært viktig. Dersom læreren selv er trygg på språksystemet og 

på å formidle dette klart og oversiktlig, opplever eleven gjerne mestring på dette feltet. 

Mestringen øker motivasjonen for språklæringen generelt. En bør derfor ikke la anledningene 

gå fra seg til å oppmuntre denne mestringen mest mulig, ved å ha det formelle aspektet 

nærværende i stor del av læringen – også i samtalesituasjonene.   

 Grunnleggende i språkundervisningen av minoritetsspråklige hørselshemmede er dessuten 

uttalen og formingen av ordet-uttrykket-frasen-setningen. Gjennom munnavlesnings-

treningen gis ypperlig anledning til ordforming og uttale. Mestringen her gir disse elevene en 

avgjørende hjelp inn i kommunikasjonen med medelever og norsktalende – og begrunnes 

sterkest ved deres egne fortellinger om den fine kontakten de oppnår ute i samfunnet.  

BILDE 31 – NOTATER: 

       (1)  At samvær og daglig samhandling med mennesker som bruker majoritetsspråket, kan øke 
vokabularet, skjer kun under visse forutsetninger. Alder øker hindringene for at en slik 
prosess kan finne sted, viser forskning. Det er heller en fare for at førsteforståelse og 
førsteferdigheter danner utgangspunktet for videre forståelse og ferdigheter, altså at 
begynner-«feil» fossiliseres og blir desto vanskeligere å endre.  
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