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Utvalget foreslår tiltak på områder som: tidlig innsats, langvarig andrespråksopplæring, arbeid med 

holdningsendringer i samfunnet, kompetanseutvikling i opplæringssektoren, bedre oppfølging av 

lover og forskrifter og samarbeid mellom fylker og kommuner i dette arbeidet.   

Skådalen kompetansesenter vil knytte noen kommentarer til overnevnte rapport og noen av de tiltak 

utvalget foreslår.   

Skådalen kompetansesenter er tilfredse med at utvalgt så tydelig understreker verdien av 

to/flerspråklighet i seg selv og av kulturell kompetanse i opplæringsektoren og hos de involverte 

fagpersoner. Senteret kan også si oss enige i behovet for holdningsendring når det gjelder verdien av 

flerspråklighet i samfunnet og nødvendigheten av et flerspråklig opplæringsperspektiv.   

Skådalen kompetansesenter savner imidlertid et utdypende perspektiv på de utfordringer elever; 

barn, unge og voksne med ulike grader og typer av hørselshemming står overfor i en pedagogisk 

hverdag og hvilke utfordringer både fagfolk og foreldre må finne gode løsninger på i forhold til 

to/flerspråklige oppvekstvilkår.  De gangene hørsel nevnes, er det gjerne i forbindelse med andre 

sansetap eller diagnoser1 . Senteret savner en anerkjennelse av de unike utfordringene som er 

knyttet til hørsel og kombinerte hørsels-og synsvansker sett i forhold til språkutvikling.  Vi vil 

understreke betydningen av skikkelig utredning for diagnostisering og grundig kartlegging som basis 

for tiltak, men den særegne utfordringen hørselshemming av ulike grad og type representerer, blir 

nærmest utvisket i de sammenhenger som her er nevnt.  At norsk tegnspråk er et eget språk med 

egne læreplaner blir knapt nevnt.  Tegnspråk nevnes for første gang på side 216 i forbindelse med 

referanse til egne læreplaner for elever i videregående skole, (pkt 9.7.2).  I vedlegg 1 omhandles 

Kongsgård skolesenter ved Kristiansand og Johanns Læringssenter ved Stavanger, og det arbeidet 

som gjøres for hørselshemmete elever på disse to sentrene.  I en omtale av innsats som gjøres for 

minoritetsspråklige elever med hørselshemming, savner vi omtale av de statlige spesialpedagogiske 

sentrene og skolene og den betydelige innsatsen som gjøres for å sikre opplæring for denne 

elevgruppen på landsbasis.  Elevgruppen består av et økende antall av minoritetsspråklige elever 

med hørselshemming. 

Innen det hørselsfaglige feltet blir begreper som morsmål, førstespråk, andrespråk osv, flittig 

debattert.  Hvordan vi skal sikre at hørselshemmede barn har et/ eller flere fullverdig 

opplæringsspråk når de starter skolen, er ett av de mest sentrale spørsmålene.  Fagfeltet forholder 

seg kontinuerlig til spørsmål knyttet opp mot den særegne situasjonen som barn og unge befinner 

                                                           
1
  Se følgende sideanvisninger: ”--- sider ved barnets utvikling som syn og hørsel, er det nødvendig---” (kap 7 

s.127), ”opplæringstilbudet er mangfoldig. Syn, hørsel, CI ---” (kap 11 s. 249) ”opplysninger om hørsel og syn”,  

(kap. 16, s. 332), ” --- bør være oppmerksomhet på hørsels-og synsproblematikk---” (kap 16 s 337). 



seg i når de ikke ubesværet kan delta i familien/nærmiljøets språklige fellesskap og heller ikke 

ubesværet kan tilegne seg basisferdigheter i det relevante undervisningsspråket.   Refleksjoner rundt 

språket som sosialt lim mellom mennesker og betydningen av ubesværet kommunikasjon står 

sentralt i alt vårt arbeid.  Senteret ser betydningen av et holdningsskapende arbeid for å fremme 

tospråklig opplæring med norsk talespråk og norsk tegnspråk som likeverdige 

kommunikasjonsverktøy og opplæringsspråk.   Minoritetsspråklige barn har en forekomst av 

hørselsvansker på lik linje med eller høyere enn majoriteten av barn med norsk som morsmål.   I en 

utredning som ellers har en grundig gjennomgang av språk og ulike forutsetninger for god 

språkutvikling, savner vi en anerkjennelse av hvilke utfordringer minoritetsspråklige barn, unge og 

voksne med hørselshemming står overfor når det gjelder å tilegne seg et fullverdig sosialt verktøy og 

et språk som et redskap i pedagogisk sammenheng.   

Kommentarer til tiltak rettet mot tidlig innsats 

Skådalen kompetansesenter er tilfredse med at utvalget har tidlig innsats som et av sine forslag til 

tiltak.  Statped har tidlig innsats som en av sine satsningsområder.  Statpeds definisjon av tidlig 

innsats fokuserer på at innsatsen skal settes inn tidlig i barnets liv og/eller fungere som en tidlig 

inngripen sett i forhold til når hørselsvanskene er diagnostisert uansett alder.  Dette har relevans for 

utvalgets fokus på nyankomne barn som må ha intensiv støttefor å sikre basisferdigheter i språket.  

Skådalen kompetansesenter er videre enige i viktigheten av at språkkartleggings- verktøy må være 

tilrettelagt for to/flerspråklige barn og ikke brukes ukritisk for flerspråklige barn.  Imidlertid savner vi 

at sammenhengen mellom hørsel og språk heller ikke anerkjennes i teksten under dette punktet.   

Helsestasjonen og helsesøsters betydning for å oppdage hørselsvansker tidlig er sentral.  Selv om det 

nå er innført nasjonal screening av hørsel ved fødeavdelinger, vet vi av erfaring at ikke alle hørselstap 

blir fanget opp så tidlig. Som utvalget selv understreker, kan det ta 5-7 år å sikre at barn har gode 

opplæringsspråk før skolestart.  

 

Kommentarer til kapittel 16 Minoritetsspråklige og spesialundervisning 

Skådalen kompetansesenter er enige med utvalgets kommentarer til at Midtlyngutvalget (NOU 

2008:18:34) ikke går ” ----- i dybden i spørsmål vedrørende minoritetsspråkliges situasjon på det 

spesialpedagogiske området” (ref. s. 327)og er tilfredse med at utvalget behandler denne 

problemstillingen.   I et hørselsfaglig perspektiv er  på linje med utvalget når det understreker ”—at 

flerspråklighet og flerkulturalitet ikke er et problem i seg selv, snarere en kompetanse som bør være 

fordelaktig i opplæring og i samfunnet generelt” (s. 337).   Vi er også enige i at utredning og 

utforming av tiltak er svært komplekse når minoritetsspråklige elever har spesialpedagogiske behov.  

Ut fra Skådalen kompetansesenter sin erfaring med språkvansker knyttet til hørselsstatus vil vi støtte 

forslag til tiltak for kompetanseheving av pedagoger, ansatte i PPT og øvrige hjelpetjeneste.   I den 

sammenhengen vil vi nevne at de hørselsfaglige spesialpedagogiske kompetansesentrene driver en 

utstrakt kursvirksomhet overfor nettopp disse gruppene.   Sentrene driver også et utstrakt kurstilbud 

til minoritetsspråklige foreldre for å understøtte deres kompetanse som språkmodeller og 

kommunikasjonspartnere for sine hørselshemmede barn gjennom to foreldreveiledningsprogram, Se 

mitt språk og Hør mitt språk. 

 



 

 


