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MINORITETSSPRÅKLIG OG 

HØRSELSHEMMET- 

 

BARE BETONGVEGGER 

ELLER BROER? 

 

En presentasjon ved lektor og Master i kultur- og samfunnsfagutdanning, 

Else Marie Høie 

50-årsjubileet for Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 



2 

Den minoritetsspråklige og hørselshemmede - 
innestengt mellom  

• manglende hørsel ,  

• en ungdomstid som roper på liv,  

                 opplevelser og tilhørighet ,  

• ukjente ord, tonefall og snakkemåter  

 – og sin egen stumhet i møtet med det nye 
   språket. 
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ER DET MULIG? 
 

Ikke noe språk.. 



Hva vil du aller helst? 
 

(→Lydklipp autentisk opptak, hørselshemmet minoritetsspråklig elev, 2. år 

i vg. skole.) 
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I Opplæring – for hvem?  
Hva er opplæringens mål?  

 Den unge vil gjerne raskest mulig dit – rett til målet.  

 

Hva er så oppgaven vår?  

Akkurat:  

Å åpne den veien,  

 de vinduene,  

  og skape de forutsetningene  

som er nødvendig for at den unge minoritetsspråklige kommer dit  

– eller i alle fall er på vei i riktig retning! 
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Opplæringsloven støtter forståelsen av dette oppdraget:  
 

• § 1-1. Formålet med opplæringa  

•        Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi 
elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.  

•        Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til 
uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.  

•        Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles 
internasjonale kulturtradisjon.  

•        Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje 
demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  

•        Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i 
arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.  

•        Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til 
medverknad.  

•        Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar 
danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  
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Og vi kan legge til: 
 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats  

 Opplæringa skal tilpassast evnene og   

        føresetnadene hjå den enkelte eleven,  

         lærlingen og lærekandidaten.  

 



Det største språklige savnet er altså kontakten som 
skapes gjennom samtalen.  
Forutsetningen for samtalen er talen, talespråket.  
Hva er så tale, og hvilken betydning har den? 

 

Professoren, jesuittpresten, filosofen og religionshistorikeren Walter J. 
Ong beskriver det muntliges særlige egenskaper slik:  
 I alla de underbara världar som skrivandet öppnar, bor och lever 
 det talade ordet. På ett eller annat sätt måste alla skrivna 
 texter, direkt eller indirekt, relateras till ljudets värld, språkets 
 naturliga hemvist, för att kunna avge sin innebörd.[…] Det 
 muntliga uttrycket kan existera, och har alltid existerat, utan 
 någon skrift alls, men skriften kan aldrig existera utan det talade 
 ordet” 
                    (Ong 1990/2005 s. 20)  
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Bakhtin, russisk semiotiker og filosof mener at 
kjennskapet til talesjangrene er helt grunnleggende i 
utviklingen av menneskets språk 

 Å lære å snakke  

 betyr å lære å bygge ytringer  

 (for vi taler i ytringer  

 og selvsagt ikke i enkeltord).  

 

 Vi lærer å støpe talen vår i sjangerformer,  

 og når vi hører en annens tale, gjetter vi sjangeren allerede fra  
 de første ordene.     

    […](s 21) (Bakhtin 1998/2005)  
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Samtalen bygger broer  

der hvor skillene og avstanden er  

aller størst. 
 

Så – hvor langt kommer vi uten ordene? 

Kort, svarer ungdommene. 

 

Og - hvordan gir vi da ordene  

til den som savner dem aller mest? 
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Språkundervisningens utgangspunkt 
Universitetslektor Karen Lund ved Danmarks Pædagogiske Højskole sier: 

«Språkundervisningen og språkutdannelsen må ta utgangspunkt i  

et definert læringsbehov hos den enkelte  

og i forhold til den enkeltes sterkeste behov innenfor det å mestre det nye språket». 

 

Hun anbefaler følgende gode «praksis ved sprogbehovsindsamlinger. 

 Interview med nøglepersoner 

 Observation af arbejdssituationer – hvilke typer kommunikationssituationer  

       (tale-, lytte-, lese. – skrivebehov i de enkelte arbejdssituationer) 

 Interview med kursister: 

  Hvilke kommunikationssituationer skal de fungere i? 

  Hvad volder dem vanskeligheder? 

  Indsamling af autentiske materialer – løbende ”støvsugning” 

  Analyse af det indsamlede materiale 

  Udvælgelse af eksempler for undervisningstilrættelæggelse 

  Løbende indsamling og revidering af sprogbehov  

  (Universitetslektor Karen Lund: ”Samspillet mellem sproglæring  
 og arbejde – at løfte til et rigere sprog gennem job og fag”) 
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Våre ungdommer skal 
ennå ikke ut på en 
arbeidsplass- 

      

Språklæringen må da      
ha dette    
utgangspunktet:    
ungdommens eget,    
akutte læringsbehov  
i det nye språket. 
Deres arenaer er vår        
språkopplæringsbasis 

Deres arenaer er 
ungdomslivet og 
ungdomstiden, 
skolen, 
skolekameratene, 
fritiden,  

familien, 
interessene... 
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Hvorfor så nøye? 
 – Hva er det som er så viktig med å interessere seg for  

og bruke tid på språklæringsbehovet? 
 

 
Er det ikke greit å skaffe seg et ”ferdig opplegg”, 
    med lærebok,  
   oppgavehefte,  
   fasit  
  og ordlister? 
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Jo – selvsagt..!  
 

 

 For det er jo helt greit å kjøpe sko til noen  

  – så lenge de bare passer…. 
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Hvem er så de minoritetsspråklige? 
   

Bakgrunnen deres er svært mangeartet og heterogen. Vi kan ikke stille 
opp en formel og si: Dette er den typiske minoritetsspråklige. 
Noen grupper:  
• Flyktninger direkte fra krigsområder eller via fluktruter 
• Flyktninger via ulike leirer. De kan ha tilbrakt hele barndommen og 

deler av ungdomstiden der, som flyktninger fra Burma. 
• Enslige asylsøkere.  
• Barn fra familier som er gjenforenet, 
• Familien er flyttet hit for å skaffe seg et levebrød (økonomiske 

migranter) 
• Atter andre har kun det trekk til felles at de definerer seg som ikke-

norske.  
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Ssb.no viser at de største gruppne av flyktninger kommer fra Irak og Somalia Ssb.no viser at de største gruppene av 
flyktninger kommer fra Irak og Somalia 
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De 4 største innvandrergruppene kommer 
fra andre europeiske land: 
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Vi ser raskt at ”gjestene våre” også krever 
kunnskaper av oss 

o (Oj, kommer de derfra – hakke vært på ferie der, tror jeg.. Jo, Latvia, 
åja!) 

o (Gjester og gjester – vel, vel...hehe..) 

o (Er det så nøye, da? ”De” er jo bare ”døm” – og vi er jo vårs!)  

→Hva er kunnskapene våre om Irak – utenom krigsreportasjene? 

→Og om Somalia? (1) 

Utfordringene stopper ikke med dette... 
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1.  Bagasje og psykososiale forhold:  

• I bagasjen har mange med seg traumatiske 
opplevelser.  

• Dette gjelder framfor alt gruppene av 
flyktninger.  

• Disse opplevelsene kommer i tillegg til 
problemene med å være barn og ungdom 
med hørselshemming.  
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2.  Hørselstapet:  
Hørselstapet kan være av varierende styrke og art, og det 
kan variere om tunghørtheten er medfødt, oppstått i 
løpet av barndommen eller i løpet av 
ungdomstiden/puberteten.  
Og hva er årsakene til hørselstapet? Sykdom? 
Skade/ulykke? Genetisk betinget? Flere sammenfallende 
årsaksfaktorer?  
Alle disse elementene har betydning for den helhetlige 
vurderingen av eleven:  
Elevens læreevne og kompetanse ved møtetidspunktet, 
og elevens progresjon, lærevei og oppfølging.  
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3. Flere språk og språklige relevanser å 
forholde seg til (1) 

• Tospråklighetsperspektivet  

• Majoritets- og minoritetsperspektivet 

• Flere språk i ungdommenes bakgrunn: 

       Eksempler:  

 Somalia -  16 kartlagte dialekter! 

 Irak - Offisielt språk arabisk (tales av ca. 80 % av befolkningen) 
 Nordøstlige områder:  

 Ca. 15 % kurdisk som morsmål.  

 Mindre folkegrupper taler tyrkiske og iranske  språk, armensk og 
 syrisk. 
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 4. Andre relevante språklige forhold: 
• Relasjonen «bokspråk»/formelt språk sammen med det talte, 

muntlige språket. (Eksempel: urdu-punjabi i Pakistan). 
 

• Kontekstrelatert språkkunnskap: Familien behersker ett eller flere 
språk skriftlig og et/flere andre språk muntlig og i spesielle 
sammenhenger, for eksempel ved handel eller på spesielle 
møtesteder, som i ulike grenseområder (Afghanistan, Kurdistan)   

 
• De sosiale registrene i språkene er gjerne rike: De har ulike 

tiltaleformer avhengig av personen/institusjonen de henvender seg 
til og situasjonen det gjelder.  

 
Dette siste er et moment vi gjerne ser helt bort fra i møtet med nykommeren. Er 
vedkommende komfortabel med at vi tiltaler hverandre med ”du” fra første møte? Har 
du lagt merke til forvirringen i ansiktet til den som læres disse sosiale formene? 
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Med andre ord:  
En svært omfattende og  

heterogen gruppe innlærere  
med meget forskjellige forutsetninger. 

 
Vi ser at vi ikke kommer utenom  

de pedagogiske ferdighetene  
og fagkunnskapen,  
og i dette tilfellet:  

den tverrfaglige kunnskapen 
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 II Spesialpedagogisk kompetanse  
for minoritetsspråklige tunghørte –  

hva kreves altså?  
 

Og samtalen, broen til kontakt, tilhørighet og 

inkludering mellom mennesker -  

hvordan kommer vi dit i språkopplæringen? 

 

Allmennpedagogikk er grunnleggende.  

Spesialpedagogikk  

er avgjørende for tilpasset og vellykket 

allmennpedagogikk. 
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Forutsetninger hos læreren 
Det er en forutsetning at læreren ikke bare har kompetanse innen det å 
undervise i norsk som morsmål, men norsk som et andre/tredjespråk og norsk 
for minoritetsspråklige.  
 
Læreren bør ha spesialkompetanse i tunghørtpedagogikk; det å gi god, 
tilpasset undervisning til tunghørte. 
 
Med denne kompetansen kan læreren ta stilling til viktige spørsmål som: 
- Har eleven læringsbakgrunn med tegn?  
 Kan han/hun tilegne seg munnavlesning? 
- I hvor stor grad er språket preget av tunghørtproblematikken,  
 respektive det å være minoritetsspråklig? 
 

Alle kompetansene forutsetter  
kunnskaper og praktiske pedagogiske ferdigheter. 
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Relevant og tilpasset undervisning forutsetter 
kompetent kartlegging:  

• Språk  (Om hjemlandsspråkene, både de skriftlige og de muntlige: Kontrastive 
kunnskaper.  

• Nåværende språknivå i norsk, både på muntlig samhandlingsplan,  

      i skriftlig og skriftforming, som ulike teksttyper, tabeller, tall,       

      informasjon.   
• Generell leseevne. Grad av alfabetisering?  
      Funksjonell- ikke funksjonell alfabetisering? 

• Læringsbakgrunn(Skolegang, læringstradisjoner, stabilitet/avbrudd, tilgjengelighet) 

• Spesielle utfordringer hos enkelteleven (for eksempel flere funksjonshindre) 

• Sosial kompetanse (gått integrert gjennom barne/ungdomsskole. evt vært offer 
for tabuoppfatninger om hørselshemmede og vært «gjemt unna») 
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OPPLÆRINGSPLAN 

  

Å legge en relevant og reell opplæringsplan krever 
dessuten kunnskaper og kompetanse hos læreren om  

• ulike pedagogiske metoder,  

• ulike læringsstrategier  

• og ulike tilnærminger til  

    oppfølging og progresjon 
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MÅL OG EVALUERING AV MÅL  

Læreren følger opp læringsbehovene med målet for 
øye, og reviderer dem om nødvendig, sammen med 
eleven. 

For å klare dette må læreren ha kunnskaper og 
kompetanse om ulike former for samhandling med 
eleven om aktuelle og reelle mål for egen opplæring 
og eget arbeid.  

Tida er knapp – og deres tid er verdifull! 
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III Inkludering 
 INKLUDERING FORUTSETTER AT PARTENE ER 

LIKESTILTE OG REELLT LIKEVERDIGE. 
Da må vi skape muligheter for at  
denne likestillingen kan sees og oppleves  

konkret og i praksis.  

Hvordan gjør vi dette? 

Og hvordan skaper vi reelt likeverd?  

• Ved ikke å gi spesialtilpasset undervisning?  

• Ved ikke å stille krav? 
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IV. SPRÅKOPPLÆRING –  
FRA IKKE NOE SPRÅK TIL NOE SPRÅK..  

• - kan ytre seg, i form av at han kan gi ord til  
      egne synspunkter i visse situasjoner.(1)  

• - fortsatt har problemer med å uttrykke egne 
synspunkter.(2) 

• - Vektingen av ulike elementer i 
språkundervisningen –  

    alt relatert til enkelteleven.(3) 
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Ordlæring –  
ikke noe som «årner seg etter hvert» 

• Læreren/arbeidsgiveren: Overveldende stort 
læringsområde – jeg vegrer meg, unnsier meg, 
beklager at jeg ikke kan ta ansvar for dette! 
Dette må de «ta seg til» selv... 

 
Men – språk smitter ikke  

ved berøring eller samvær....(1) 
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Eit ord – ein stein i ei kald elv... 

  Vokabular er læring,  
  avgjørende læring.  
  Denne læringen skjer  
     fra øyeblikket vi kommer til verden.  
  Ordene er, hver for seg, dører som åpner seg  
     inn i det nye språket.  
  Å undervurdere det vokabulære    
     læringsbehovet er å underslå  
     de basale semantiske, historiske  
     og musikalske elementene i eget språk.  
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V. TRE VISJONER FOR FRAMTIDAS UNDERVISNING AV 
TUNGHØRTE MINORITETSSPRÅKLIGE 

 

• Kunnskaper om  
  denne elevgruppen! 

• Språklig kompetanse! 

• Pedagogisk kompetanse! 
 



34 

 
Men - hvorfor spesialundervisning? 

 Tenk på den gamle regla: 

  Så mye hadde jeg... 

  Så mye kasta jeg bort... 

  Så mye fikk jeg igjen... 

 
Den minoritetsspråklige hørselshemmede er  
en ressurs for det samfunnet han og hun er kommet til  
– og noen har ansvaret for at disse ressursene  
ikke renner bort i sanden.   
De bør få vise seg i glede  
og aktiv demokratisk samhandling  
med nordmenn og mennesker fra ulike steder i verden.                  

                         Da trenger de ordene,    
                         og vi trenger samtalen. 

 

 


