konferanserapport

ETNISKE MINORITETER

OG HØRSELSTAP/
NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØGSKOLEN I BUSKERUD, PAPIRBREDDEN, DRAMMEN10. - 11. MAI 2011

Manuela Ramin Osmundsen

Nadia Ansar

Arnfinn Muruvik Vonen

Unni Helland

Abid Raja

Lykke Jensen

Loveleen Rihel Brenna

Bjørn Aksel Flatås

Berit Berg

Patrick Kermit

Ansvarlig utgiver: Nedre Gausen kompetansesenter
Redaktør: Elisabeth Nilsen
Kontaktinfo
e-post: nedre.gausen@statped.no
tlf.: 33 09 91 00
Redaksjonen:
Elisabeth Nilsen og Elisabeth Mikkelsen
Rettigheter: 2012 © Nedre Gausen kompetansesenter
Innholdet i denne utgivelsen kan ikke publiseres uten samtykke fra Nedre Gausen kompetansesenter,
foredragsholderne og tekstforfatterne.
De grafiske elemeter på forsiden er designet av Ingvild Stokka, Høgskolen i Buskerud
Design av konferanserapporten er utført av Øyvind Therkelsen, Unizon.no AS
Kontaktinfo: post@unizon.no, mob: 92087575.
Trykk: Kolofon, Danmark
Papir: 130g silk
Omslag: 250g silk
Utgitt Mars, 2012
ISBN 978-82-998998-0-2

2 | Etniske minoriteter og hørseltap / nedsatt funksjonsevne

Programmet på konferansen:
Tirsdag 10. mai 2011
Kl 08.30

Registering og kaffe

Onsdag 11. mai 2011
Kl 08.30

Kulturelle utfordringer - erfaringer som pasient
mellom to kulturer.

Kl 09.30

Velkommen til konferanse v/Nedre Gausen og

v/Abid Q. Raja, styreleder Minoritetspolitisk

Høgskolen i Buskerud

tenketank (minotenk.no) og forfatter

v/rektor Kristin Ørmen Johnsen (HiBu) og
avdelingsleder Elisabeth Mikkelsen fra

Kl 09.30

Nedre Gausen kompetansesenter

Kulturelle syn på funksjonsnedsettelse hvordan kan vi kommunisere for å få
til et godt samarbeid?

Kl 09.45

Kl 11.00

Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn

v/Elisabeth Mikkelsen, Unni Helland og

v/professor Berit Berg, NTNU

Abid Q. Raja.
Kl 10.30

Parallelle forelesninger

v/MPA, cand.mag. og forfatter Lykke Jensen

Kl 12.00

LUNSJ stands, postere og bibliotekstand

Kl 12.15

LUNSJ stands, postere og bibliotekstand

Kl 13.15

Oppvekst mellom to kulturer, identitet og

Kl 13.30

Språk bygger mange broer - om flerspråklighet og

Mellom spesialpedagogikk i individsamfunnet og
omsorgsforståelse i den kollektive familie

forståelse av sykdom
v/psykolog Nadia Ansar, Alternativ til Vold

funksjonsnedsettelse
v/professor Arnfinn Muruvik Vonen, UiO

Kl 14.00

Kaffepause stands, postere og bibliotekstand

Kl 14.45

Kaffepause stands, postere og bibliotekstand

Kl 14.20

Oppsummering av konferansen: En filosofisk

Kl 15.15

Foreldre er viktige for alle barns læring- samarbeid

v/førstelektor Bjørn Aksel Flatås, HiBu og

hjem-skole med perspektiv på flerspråklighet og

førsteamanuensis Patrick Kermit, HiSt

dialog om rettigheter og anerkjennelse

funksjonsnedsettelse
v/Loveleen Rihel Brenna, leder for Foreldreutvalget for

Kl 15.30

grunnopplæringen (FUG)

Minoritet og nedsatt funksjonsevne - hvordan
jobber vi videre?
v/Manuela Ramin Osmundsen, leder for Forum

Kl 16.15

Sammen for livet. Glimt inn i en flerkulturell

for sosial- og helsetjenester ved migrasjon

skolehverdag.

(SOHEMI), leder av Likeverd og Mangfold,

v/lærer og forfatter Unni Helland

Akershus universitetssykehus (Ahus)

Kl 17.15

Takk for i dag og velkommen i morgen!

Kl 20.00

Middag

Kl 16.30

Slutt

Konferanserapport | 3

Forord
Prosjektet Hørselstap i minoritetsspråklige hjem startet i januar 2010 og ble avsluttet i desember
2011. Dette prosjektet har vært et oppfølgingsprosjekt til tidligere prosjekt ved Nedre Gausen

kompetansesenter som har omhandlet etniske minoriteter og hørselstap/nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet har blitt gjennomført med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og HLF har vært

prosjekteier. Med gjennomføring av dette prosjektet forefinnes nå DVD-en Når barnet har nedsatt hørsel
på i alt fem språkversjoner (engelsk, somali, kurdisk, urdu og arabisk), i tillegg til den norske versjonen.
Den engelske og den norske versjonen er også tekstet. Vi har også gjennomført tre brukersamlinger
og fagkonferansen Etniske minoriteter og hørselstap/nedsatt funksjonsevne. Denne rapporten

inneholder en kortversjon av alle innleggene som ble holdt på fagkonferansen, hovedsakelig skrevet av
foredragsholderne selv.

Fagkonferansen ble arrangert i høgskolens lokaler i Drammen den 10. og 11. mai 2011, med i overkant
av 170 deltakere. Til sammen bidro over 20 forelesere med innlegg i plenum og/eller innlegg knyttet
til de i alt seks parallelle sesjonene. Både forelesere og deltakere har kommet med mange positive
tilbakemeldinger i etterkant av konferansen, og det var et merkbart behov for en konferanse som

omhandlet de aktuelle temaene som ble vektlagt. Vi håper at konferansen har bidratt til å frembringe økt
kunnskap om etniske minoriteter og nedsatt funksjonsevne og at konferanserapporten blant annet kan
inspirere til videre forskning om aktuelle temaer.

Det er mange som fortjener en stor takk i forbindelse med gjennomføring av fagkonferansen og

utarbeiding av konferanserapporten. I forbindelse med planlegging og gjennomføring av fagkonferansen
har det vært svært lærerikt og nyttig for oss å samarbeide med Høgskolen i Buskerud. En stor takk til
dekan Hein Lindquist og førsteamanuensis/prodekan Lena Lybæk for et godt samarbeid. Mange fra

Nedre Gausen kompetansesenter var også involvert i både planlegging og gjennomføring av konferansen
og en stor takk til alle dere som bidro både praktisk og faglig! Alle foreleserne fortjener en stor takk for
inspirerende innlegg og positive tilbakemeldinger da dere ble forespurt om å bidra på konferansen.
Holmestrand, 2.1.2012
Elisabeth Nilsen
Prosjektleder
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Innledning

Velkommen til konferanse
v/rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud
Som rektor ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) var det hyggelig
å kunne ønske velkommen til denne viktige konferansen, som
har vært et samarbeidsprosjekt mellom HiBu og Nedre Gausen
kompetansesenter. HiBu er en høgskole som har spesielt fokus
på multikulturalisme og citizenship. Det er spesielt Avdeling for
lærerutdanning og det statsvitenskapelige miljøet i Drammen som
har dette som sitt fokus.

Utdanningen på HiBu belyser det flerkulturelle fra flere perspektiver. Konferansen ønsket også å belyse temaene fra ulike innfallsvinkler og det tverrfaglige fokuset er godt og nødvendig for økt
kompetanse. Et sentralt mål for det videre arbeidet er at gruppene
som det ble snakket om på konferansen får noen sterke og tydelige stemmer i samfunnet. Der har vi alle et ansvar for å være talerør for deres sak. Dette handler om at alle skal ha like muligheter
til å delta i samfunnet.

v/avdelingsleder Elisabeth Mikkelsen, Nedre Gausen kompetansesenter
Det var også med stor spenning at Nedre Gausen kompetansesenter ønsket velkommen til konferansen. Vi har i noen år samarbeidet med Høgskolen i Buskerud, hvor et viktig mål har vært å få
en link mellom forskning, utdanning og praksisfeltet. Denne konferansen er et resultat av dette samarbeidet, og programmet for
konferansen bærer preg av et felles ønske om å synliggjøre betydning av en tett kobling mellom forskning og praksis.

Nedre Gausen har gjennom ulike prosjekter gjennom Extrastiftelsen og Hørselshemmedes Landsforbund, bygget opp kompetanse
og erfaring knyttet til temaet ”etniske minoriteter og nedsatt hørsel”. Vi ønsket at konferansen skulle belyse temaer knyttet til etniske minoriteter, nedsatt hørsel og andre funksjonsnedsettelser
fra flere innfallsvinkler og være en inspirasjonskilde for økt kunnskap om viktige temaer.
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Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn

Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn1
v/professor Berit Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Berit Berg er professor i sosialt arbeid ved NTNU, utdannet sosionom og sosiolog og har doktorgrad i sosialt arbeid. Hun har jobbet med innvandringsrelaterte spørsmål i mer enn 30 år – som både praktiker og forsker. De siste årene har Berg hatt ansvar for flere prosjekter om funksjonshemming blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn. I 2010 avsluttet Berg et treårig forskningsprosjekt om minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn. Hun har også startet opp et forskningsprosjekt om funksjonshemmede barn og unge i asylmottak.

Annerledes barndom
Minoritetsbarn med funksjonshemming
Personer med etnisk minoritetsbakgrunn utgjør en økende andel av befolkningen.
I Norge har innvandrerandelen økt fra under 2 prosent på 1970-tallet til nær 13 prosent i 2011 (SSB 2011). Innvandrerbefolkningen er sammensatt både med hensyn
til etnisk og religiøs bakgrunn, migrasjonsårsak, familiebakgrunn, alder osv. Det er
også store forskjeller når det gjelder arbeidstilknytning, utdanningsnivå, levekår og
helse. På en del områder vet vi ganske mye om innvandrergruppa, mens kunnskapen på andre områder er svært mangelfull. Et eksempel på det siste er kunnskap
om barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Berg 2012). Vi vet lite om forekomst
og oppvekstvilkår, og vi vet lite om hvordan familiene opplever møter med helsevesen, habiliteringstjenester, barnehage og skole. Hvordan er deres erfaringer
sammenlignet med etnisk norske familier? I hvilken grad og på hvilken måte virker
kulturbakgrunn, minoritetsstatus og språklig forutsetninger inn på samhandlingssituasjonen? Dette er spørsmål som vil bli drøftet i dette kapitlet.

Forskning på funksjonshemmete barn og deres familier har i liten grad vært i stand til å fange opp minoritetsfamiliers situasjon. Minoriteter er systematisk underrepresentert i både norske og utenlandske
studier (Sørheim 2000, Hatton et al 2003, Tøssebro & Lundeby 2002, Grönvik & Söder 2008). Samtidig

1 I stedet for en oppsummering av konferanseinnlegget til Berg valgte vi i samråd med Berg å gjengi i helhet Berg’s bidrag til en svensk artikkelsamling om barn med minoritetsbakgrunn. Boka
har foreløpig ingen tittel og blir utgitt i 2012. Den blir redigert av Maren Bak og Kerstin von Brömssen.
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viser både tilgjengelig statistikk og rapporter fra praksisfeltet at funksjonshemming forekommer minst
like hyppig blant minoriteter som i befolkningen for øvrig (Blom 2008). Språkproblemer og kulturelle
forskjeller angis ofte som en forklaring på at denne gruppa er vanskelig å fange opp i forskning som ikke
spesielt er designet for å få fram minoritetsdimensjonen. Selv om det etter hvert finnes noen få studier
som er rettet mot minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser (Sørheim 2000, Hatton
m.fl. 2003, Poulsen 2006), vet vi lite om hvordan etniske minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn
opplever sin situasjon og hvordan denne eventuelt skiller seg fra erfaringer blant etnisk norske familier.
Økende etnisk mangfold i befolkningen gjør at dette kunnskapshullet blir en utfordring. I Oslo har hver
fjerde innbygger innvandrerbakgrunn2, og i enkelte bydeler utgjør barn med innvandrerbakgrunn flertallet av barn i førskole- og skolealder.

Når større utvalgsundersøkelser i så liten grad har greid å fange opp minoritetsbefolkningen, kan dette ha
flere årsaker: språkproblemer, informasjonsproblemer, stigmatiserte holdninger eller en generell mangel
på kunnskap og erfaring knyttet til ulike norsk samfunnsarenaer. Usikkerhet kan skape tillitsproblemer,
noe som blir en tilleggsbarriere i forhold til deltakelse i forskning. Innenfor mange kulturer og samfunn er
funksjonshemming fortsatt tabubelagt, og tilgjengelighet på tjenester (behandling, opplæring, økonomisk
hjelp) er begrenset. Det lille som er gjennomført av forskning på denne tematikken understreker betydningen av å lage forskningsdesign som tar hensyn til mulige tilleggsbarrierer knyttet til språklige minoriteter. Bruk av tolk og utarbeiding av skriftlig informasjon på informantenes morsmål, vil f eks være helt
avgjørende for å nå mange i denne målgruppa.

Charlotte Poulsens studie av minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn i Danmark understreker de
kommunikative og informasjonsmessige utfordringene (Poulsen 2006). Det samme gjør Torunn Arntsen
Sørheim (2000), som i tillegg understreker betydningen av kultursensitivitet. Også i den internasjonale
forskningslitteraturen er dette omtalt, og det advares mot å framstille språklige minoriteter som en homogen gruppe der tradisjonstenking og overtro dominerer. Det derimot all litteratur på feltet understreker,
er viktigheten av å tilrettelegge kommunikasjonssituasjoner som ivaretar både det språklige, det kulturelle og det situasjonelle. En nyankommen flyktning vil f eks ha begrenset kunnskap om både rettigheter,
muligheter og tenkemåter rundt det å få et funksjonshemmet barn. I tillegg kan krig, forfølgelse, flukt og
eksil gjøre personene ekstra sårbare. Enkelte vil også være traumatisert, noe som selvsagt vil utgjøre en
tilleggsutfordring både når det gjelder oppfølgingen av barn med tilleggsbehov og samhandling med ulike
deler av tjenesteapparatet (Varvin 2003, Berg & Valenta 2008, Helsedirektoratet 2009, 2010).
Hva som er likt og hva som er forskjellig, er spørsmål som går igjen både i forskning om funksjonshemming og innvandring. Mangel på kunnskap gjør at både tjenesteapparatet og samfunnet for øvrig ofte har
forenklede forestillinger. Forenklingen kan enten gå ut på at man ikke ser de spesielle utfordringene, eller
motsatt – at man bare ser det som er forskjellig. Det første kan føre til at hjelpebehov blir oversett og at
tilleggsbehov blir undervurdert. Det andre kan medføre at man bare ser funksjonshemmingen eller minoritetsstatusen. Familier med funksjonshemmete barn ligner i utgangspunktet på andre familier og viser
like stor variasjon. Barnets funksjonsnedsettelse skaper imidlertid spesielle utfordringer både i hverdagen, overfor utdanningssektoren og velferdsapparatet, og for yrkesdeltakelse (Tøssebro & Ytterhus 2006,
Lundeby 2008).
2 Personer med innvandrerbakgrunn er definert som personer som enten selv er født i utlandet eller har to utenlandsfødte foreldre (SSB 2011).
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En kvalitativ studie i åtte kommuner
Mangelfull kunnskap om innvandring og funksjonshemming var hovedbegrunnelsen for at vi i 2006 søkte
om midler til gjennomføring av et forskningsprosjekt om minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn.
Prosjektet startet som en pilotstudie i en bydel i Oslo i 2006, men ble i 2008 utvidet til et treårig prosjekt i
åtte norske kommuner. Fra 2010 ble prosjektet ytterligere utvidet. Vi fikk midler til en delstudie med fokus på deltakelse og likestilling, og fra 2011fikk vi forskningsmidler for å studere funksjonshemmete barn
og unge i asylmottak.3 Vårt datamateriale omfatter kvalitative intervjuer med nærmere 50 minoritetsfamilier. Familiene er rekruttert fra tre norske storbyer (Oslo, Trondheim og Kristiansand) og fem mindre
kommuner. Vi har også intervjuet nærpersoner og tjenesteytere – et materiale som til sammen representerer intervjuer med nærmere 100 personer. Barna er mellom 2 og 12 år, og deres funksjonsnedsettelser
representerer stor variasjonsbredde. De fleste av barna har en utviklingshemming eller en omfattende
lærevanske, ofte i kombinasjon med fysiske funksjonsvansker (bevegelseshemming, syns- eller hørselshemming). Mange av barna er multifunksjonshemmet. Familiene har ulik bakgrunn – både med hensyn til
nasjonalitet, språklig bakgrunn, botid i Norge, migrasjonshistorie, familiesituasjon og sosialt nettverk. De
representerte også variasjon mht utdanning, arbeidstilknytning, levekår osv.
Et prosjekt som dette inneholder både metodiske og etiske utfordringer. Det handler om å forske på barnefamilier som befinner seg i en svært sårbar situasjon (funksjonshemming og minoritetstilhørighet).
Forskergruppa som har gjennomført prosjektet har lang erfaring med forskning på funksjonshemming og
innvandring, noe vi så som en stor fordel i møte med familier i en vanskelig livssituasjon. I tillegg til å ta
hensyn til sårbarhetsfaktorer knyttet til barnas funksjonsnedsettelser, var det også viktig å ta hensyn til
kulturelle forskjeller, språklige utfordringer – og i mange tilfeller – flyktningrelaterte problemstillinger. Å
skape en trygg intervjusituasjon, basert på gjensidig respekt og tillit, har derfor vært sentralt i alle faser
av prosjektet. Mange av familiene hadde kort botid i Norge og hadde begrensede norskferdigheter. All informasjon til familiene ble derfor oversatt til foreldrenes morsmål. Informasjonsbrevet om prosjektet ble
oversatt til 17 språk, noe som viser variasjonsbredden med hensyn til landbakgrunn.

Rekrutteringen av familier til prosjektet ble gjort i samarbeid med fagpersoner som familiene allerede
hadde tett kontakt med – koordinatoren for ansvarsgruppa, førskolelærer, helsesøster, sosialkonsulent
eller lærer. Det har hele veien vært understreket at deltakelse i prosjektet er frivillig, at vi som forskere
selvsagt har taushetsplikt – også overfor fagpersoner i kommunene. Vi har også understreket at alle resultater fra prosjektet vil bli anonymisert for å unngå gjenkjenning. Dette siste har blant annet medført at vi i
presentasjonen av case, har måttet foreta mindre omskrivinger for å sikre tilstrekkelig anonymitet.

Annerledes
Hvilke erfaringer har så familiene vi har møtt gjennom denne nesten fem års prosjektperioden? Hva har
de felles med andre foreldre med funksjonshemmete barn? Hvor er deres situasjon forskjellig? La oss
starte med å presentere Ahmed, en kurdisk gutt på fire år:
Familien til Ahmed kommer opprinnelig fra den tyrkiske delen av Kurdistan. De har bodd i Norge siden før

3 Pilotprosjektet ble finansiert at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (2006-2007), hovedprosjektet er finansiert at Stiftelsen Helse- og Rehabilitering (2008-2010). Studien av
deltakelse og likestilling er finansiert av Helsedirektoratet (2010-2011), og studien av funksjonshemmete barn og unge i asylmottak er finansiert av Utlendingsdirektoratet (2011). Kapitlet bygger
på rapporten ”Gi med en sjanse!” (Fladstad og Berg 2008) og boka Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet (Berg (red.) 2012).
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Ahmed ble født. Far kom først, deretter kom mor og tre barn på familiegjenforening. Et par år seinere ble
Ahmed født. Familien skjønte ganske snart at noe var galt. De hadde tre barn fra før og syntes Ahmed utviklet seg seinere og annerledes. På helsestasjonen fikk de beskjed om ”å se det an”. Foreldrene ble tiltakende
bekymret, men følte ikke de fikk noe særlig respons. De møtte sporadisk på helsestasjonen, men siden mor
ikke snakker noe særlig norsk, syntes hun det var vanskelig å få noe ut av besøkene der. Familien har nå ”sett
situasjonen an” i snart tre år. På fireårskontrollen blir det endelig tatt tak i Ahmeds problemer. Han blir henvist videre til habiliteringsteamet, men har ennå ikke fått noe svar. Helsesøster prøver å motivere familien til
å søke barnehageplass til Ahmed, men foreldrene vegrer seg. Siden mor er hjemme, synes de ikke det er behov
for barnehageplass. De er dessuten bekymret for utgiftene. Familien har dårlig økonomi. Far må ofte jobbe
overtid for at familien skal få det til å gå rundt. Mor har alt ansvaret hjemme. Hun har lite skolegang og har
bare sporadisk deltatt på norskkurs etter at hun kom til Norge. Hun har store problemer med å følge en vanlig samtale på norsk. Likevel har det aldri vært tilbudt tolk når hun har vært på helsestasjonen.
Den siste tida har mor blitt mer og mer deprimert. Hun bekymrer seg for Ahmed, hun savner familien i hjemlandet, og hun føler seg isolert i Norge. Mannen hennes, som kom som flyktning til Norge, sliter også med
psykiske problemer – etter mange års forfølgelse i hjemlandet. Skolen, der de tre eldste barna går, har den
siste tida sett at familien sliter. Barna virker ukonsentrerte, de er ofte borte fra skolen, og foreldrene møter
sjelden til foreldresamtaler. Ett av barna har den seinere tida utviklet atferdsproblemer. Det blir tatt kontakt
med PPT, og det sendes en bekymringsmelding til barnevernet. Som ledd i undersøkelsen av denne bekymringsmeldingen, blir det arrangert et møte med foreldrene - denne gangen med tolk. Møtet foregår hjemme
hos familien. For første gang opplever foreldrene at de får formidlet sin situasjon til det offentlige tjenesteapparatet. De har hatt liten innsikt i sine rettigheter og har hatt få personer rundt seg som kunne formidle
informasjon om hvordan de kunne søke hjelp. Selv om møtet har sin bakgrunn i en bekymringsmelding for et
større barn, blir det klart at det i første rekke er Ahmed som trenger hjelp – i tillegg til familien som helhet.
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Ahmeds historie kan stå som en illustrasjon på utfordringer mange familier presenterer. De beskriver en
kompleks situasjon der noen av utfordringene er knyttet til barnets funksjonshemming, mens andre ting
først og fremst handler om familiens migrasjonshistorie og vanskelige livssituasjon. Et gjennomgående
trekk er det som beskrives som informasjons- og kommunikasjonsproblemer i møtet mellom tjenesteytere og de minoritetsspråklige familiene. Språkproblemer skaper utfordringer både i den daglige samhandlingen og i informasjonsformidlingen, noe både brukere og tjenesteytere gir uttrykk for. Manglende
tilgjengelighet på kvalifiserte tolker er et gjennomgående problem. Selv om de fleste familiene behersker
”hverdagsnorsk”, er ikke dette tilstrekkelig når man f eks skal informere om diagnoser, behandlingsforløp,
opplæringsplaner osv. Risikoen for at det oppstår misforståelser er stor, noe som kan få konsekvenser for
både tjenestekvalitet og rettssikkerhet.
Kulturelle forskjeller i forståelser av funksjonshemming og mangelfull kunnskap om hva slags bistand det
er mulig å få, kan også være årsaker til underrapportering. I tillegg til dette kan språkproblemer være en
alvorlig barriere – både i forbindelse med identifisering og diagnostisering. Selv om det benyttes tolk, vil
helserelatert informasjon forutsette et begrepsapparat som mange tolker ikke behersker. Det kan også
være tilstander som forstås (og navnes) forskjellig og som derfor også kan skape misforståelser og kommunikasjonsutfordringer.
Også i muntlig formidling kan det være utfordringer knyttet til ord og begreper – om alt fra det sykdomsrelaterte til velferdsordninger og forventinger knyttet til samarbeid og samhandling. Det er også en betydelig sjanse for at funksjonsnedsettelser hos minoritetsbefolkningen forstås som seinutvikling på grunn
av krig, flukt traumer og en vanskelig eksilsituasjon – ikke som en funksjonsnedsettelse. Men – her kan
også det motsatte være tilfelle: man sykeliggjør tilstander som er normale reaksjoner på en unormal livssituasjon.

En kompliserende faktor er at antatte symptomer på nedsatt funksjonsevne vil kunne handle om forhold
ved familiens livssituasjon, eller funksjonsnedsettelse kan bli ”kulturforklart”. Den norske legeforening
(2008) viser eksempler på psykiske lidelser eller autismespektertilstander hos barn som ikke har blitt
oppdaget fordi de har vært forstått som ”kultur”. Det er derfor viktig å gjøre gode observasjoner og utredninger. Forsinket språkutvikling vil for eksempel kunne handle om utviklingshemming, autisme, hørselshemming, eller om en vanskelig livssituasjon. Ofte kan det også være vanskelig å skjelne mellom hva som
er psykiske vansker og hva som er normale reaksjoner på en uforståelig og krevende livssituasjon hos
barn.

I forbindelse med diagnostisering av barn med nedsatt funksjonsevne, har ulike tema blitt diskutert i tidligere forskning: Diagnosens betydning som passord eller døråpner i forhold til hjelp, spørsmål knyttet til
stigmatisering – eller kanskje heller forståelse for det å være annerledes, og foreldrenes reaksjoner på at
barnet får en diagnose eller avklaring av hjelpebehov. Tidsdimensjonen fremheves som viktig både i forhold til utredning, eventuell diagnostisering, aksept og en reorientering i livet. Språk, kommunikasjon og
informasjon likeså (Tøssebro og Lundeby 2002, Sørheim 2000, Poulsen 2005).
I en undersøkelse fra Storbritannia fokuseres det på The Disclosure Process og dets betydning for sørasiatiske familier med sterkt funksjonshemmete barn (Hatton m.fl. 2003). Disclosure kan forstås som å
avdekke eller skape forståelse for et fenomen. Tidspunkt for og hvordan denne form for avdekking skjer
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defineres som avgjørende for familienes aksept av barnet, håndtering av utfordringer i hverdagen og mobilisering av støtte. Det å motta informasjon på et språk de ikke behersket, var den mest åpenbare barriere for foreldres aksept. Hatton understreker også betydningen av sosioøkonomiske forhold for tilgang til
helse- og sosialomsorg; tilgang henger sammen med egne ressurser.

Tilgang til hjelp
Barna og familiene i dette prosjektet er forskjellige steder i forhold til utredning og tiltak. Avklaring av
hjelpebehov har skjedd på ulike tidspunkt og tatt ulik tid – og ikke alle er ferdig utredet. For noen har det
vært tydelige misdannelser helt fra fødselen. Både foreldre og ansatte i hjelpeapparatet bekrefter at dette
kan bidra til at hjelpen kommer automatisk. En far beskriver den første tiden etter fødselen av sønnen som
tøff. Sønnen er født med store misdannelser, og faren forteller at han opplevde fødselen som et sjokk. Men
han klandrer ingen og opplever at ingen klandrer dem som foreldre. Det er ikke vår skyld. Det er sånn som
skjer, sier han. Sønnen ble operert like etter fødselen, og det har vært flere operasjoner i etterkant. To måneder etter fødselen fikk sønnen en diagnose. Det har vært mange sykehusopphold og mange spesialister
involvert i oppfølgingen av sønnen som nå er tre år. Far karakteriserer tilværelsen i dag som mer normal
sammenlignet med det første året etter fødselen.

Andre familier forteller historier hvor det i mindre grad er automatikk i at hjelpen kommer. I familier hvor
det er barn med mer diffuse problemer, kan det å få en avklaring og hjelp oppleves som en kamp. Ikke alle
har tilstrekkelige egne ressurser til denne kampen, og det kan medføre at både utredning og behandlingstilbud kommer seint. Et eksempel på dette er Marco. Moren hadde lenge hatt mistanke om at noe var galt,
men helsestasjonen definerte han bare som ”litt sein”. Denne moren er universitetsutdannet fra hjemlandet, hun er i arbeid og snakker godt norsk. Sønnen har barnehageplass og har fått tildelt ekstra ressurser.
Selv trener mor også mye med sønnen for at han skal utvikle sine potensialer best mulig. Han har store
muligheter, fremhever hun. Og hun følger med på at sønnen får den hjelpen han trenger.
For enkelte har utredning av hjelpebehov tatt veldig lang tid. Fatima er ei jente som sommeren 2007 var
fem og et halvt år. Hun er nesten helt uten språk, både på foreldrenes morsmål og norsk. Fatima begynte
i barnehage da hun var tre og et halvt år og byttet barnehage etter et år. Ansatte i barnehagen hun nå går
i, kommenterer den lange tiden alt har tatt med henne. De opplever at det er så mye som har vært uklart
og mener det får store konsekvenser når man kommer så seint i gang. Fatima har blitt henvist til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), og det siste halve året er hun tilført ekstra ressurser i barnehagen. Våren
2007 blir hun henvist videre til habiliteringsteamet, men igjen går tiden.

Ifølge de ansatte i barnehagen er det flere uheldige omstendigheter som har bidratt til at ting har tatt
uforholdsmessig lang tid i Fatimas tilfelle. Hvordan er det mulig at ei jente som er nesten uten språk ikke
er utredet tidligere? Kunne noe tilsvarende skjedd med ei norsk jente? Hvorfor ble hun ikke fanget opp
ved kontroller allerede på helsestasjonen? Kan kulturelle forskjeller og mangel på felles språk bidra til
usikkerhet i hjelpeapparatet i forhold til å identifisere avvikende atferd? Kan det være slik at utredning tar
lenger tid, eller kommer på et seinere tidspunkt, for barn i minoritetsfamilier enn for norske barn med en
funksjonshemming? Hvilke konsekvenser får dette i tilfelle for tilrettelegging av tilbud og opptrening av
barnets potensialer?
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Språk, informasjon og kommunikasjon
Kompetanse i norsk språk er varierende blant familiene som har deltatt i prosjektet; fra dem som har
vokst opp i Norge og snakker flytende norsk og til flyktninger med relativt kort botid i Norge og uten tilstrekkelige norskkunnskaper. Flere ansatte i barnehager påpeker språkproblemer i kommunikasjon med
familiene.

Når det gjelder samarbeidet med familier som har begrensete norskkunnskaper, er ansatte og foreldre
avhengige av tolk for å få til en god kommunikasjon. Tolken har avgjørende betydning i forhold til å gi foreldre og ansatte muligheter for en gjensidig forståelse. Men selv med bruk av tolk, har foreldre ulike forutsetninger for å forstå informasjon som formidles (Berg 2012, Söderström 2012). Å formidle informasjon
til en nyankommen analfabet er f eks noe helt annet enn å forklare diagnoser og behandlingsforløp til foreldre med høy utdanning og lang botid i Norge. I det første tilfellet må det meste av informasjonsformidlingen være muntlig, mens personer med gode språkforutsetninger ikke vil ha problemer med å tilegne
seg skriftlig informasjon. Det kan imidlertid være utfordringer knyttet til skriftlig oversetting. Komplisert
fagspråk kan være vanskelig å oversette. Vi opplevde i et par tilfeller at de kommunale tolketjenestene ga
opp å oversette informasjonsskriv knyttet til prosjektet fordi ord og begreper var vanskelig å oversette til
aktuelle morsmål. Det er viktig å understreke at dette ikke dreier seg om ”ukyndige” oversettere, men om
språk og begrepsbruk som er utviklet i så ulike kulturelle og samfunnsmessige kontekster at direkte oversetting ikke er mulig.

Foreldre med begrensede norskferdigheter forteller at de ofte har vært på møter uten at det er bestilt tolk.
Ofte blir da ektefeller bedt om å tolke for hverandre, noe som oppleves som krevende og ikke ønskelige situasjoner. Det kan skape usikkerhet i relasjoner mellom ektefeller i forhold til hva som oversettes - og hva
som kanskje ikke blir oversatt. Det blir da også mange roller å inneha i situasjoner hvor man skal motta
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krevende informasjon, og man har kanskje heller ikke tilstrekkelig språklig kompetanse til å formidle sykdomsbetegnelser, diagnoser og lignende.

I tillegg til de mer formelle møter, vil det i en barnehage være mange muligheter for mer uformelle samtaler mellom ansatte og foreldre ved den daglige avlevering og henting av barna. Dette forutsetter at man kan
kommunisere på et felles språk. Uten felles språk går man glipp av disse daglige ”small talks” hvor man både
kan få og gi informasjon om barnet. Styrer i en barnehage kommenterer at foreldres begrensete kompetanse
i norsk språk gjør at den daglige kommunikasjonen blir på overflaten. Hun mener at det oppleves utilfredsstillende for både ansatte og foreldre når man skal samarbeide om krevende barn. Mye blir også mer uklart
ved en begrenset språkforståelse. Det skaper usikkerhet i forhold til hva den andre har forstått.
I et intervju i en barnehage spurte vi om samarbeidet rundt et krevende barn der ingen av foreldrene
snakket noe særlig norsk. Pedagogen opplevde at språkbarrieren satte klare begrensninger i forhold til
hva ansatte og foreldrene har mulighet til å snakke om. Hun formidlet samtidig en klar opplevelse av et
gjensidig ønske om kontakt og kommunikasjon mellom foreldrene og de ansatte. Og hun understreket
flere ganger at hun opplevde foreldrene som grunnleggende opptatt av barnas beste.

I tillegg til språkproblemer nevner ansatte at faktorer som sorg og liten grad av sykdomsinnsikt kan begrense foreldrenes forståelse av det som formidles i møter mellom tjenesteapparatet og foreldre. Det refereres i denne sammenhengen spesielt til møter med sykehus og helsevesen. Slik en førskolelærer uttaler
om en families møter med sykehuset:
Foreldrene har ikke hatt en sjanse til å forstå hva det dreier seg om! Det er ikke mulig for foreldre å
forstå at de har fått informasjon selv om andre opplever at de har gitt informasjon. Foreldrene har
ikke blitt gjort i stand til å ta imot informasjon.

Både denne føreskolelæreren og foreldrene selv, gir en beskrivelse av at foreldrene ikke har blitt møtt
verken når det gjelder opplevelsen eller beskrivelsen av barnet. De har ikke blitt møtt på sine spørsmål og
refleksjoner rundt barnet, men har i stedet fått informasjon de har problemer med å forholde seg til. Det å
erkjenne et barns funksjonshemming kan være en lang prosess forbundet med mye usikkerhet og mange
spørsmål det kan være nødvendig å avklare før man er i stand til å ta imot ny informasjon. Vi ser også at
både språkproblemer, manglende nettverk og kjennskap til det norske samfunnet, kan gjøre det vanskelig
å innhente ny informasjon. I Sørheims (2000) undersøkelse av pakistanske familier med funksjonshemmete barn brukes begrepet ”informasjonshemmet” for å si noe om hva som kan være problematisk i denne form for kunnskapstilegnelse:
For langt de fleste av foreldrene er møter med helsevesenet en av de viktigste kildene til informasjon
og kunnskapstilegning om medisinske forhold. Dette skyldes at de færreste foreldre kan tilegne seg
kunnskap gjennom andre viktige informasjonskilder, som bøker, brosjyrer, internett, brukerorganisasjoners virksomhet og liknende, blant annet på grunn av språkproblemer. (ibid:77)

Dette ser vi også klare eksempler på i vårt materiale. Begrensete norskkunnskaper og lavt utdanningsnivå
kan gjøre det vanskelig selv å innhente informasjon og orientere seg i det som er nye landskap. Dette gjelder både sykdom og diagnoser, lover og rettigheter, og organiseringen av det norske velferdssamfunn.
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Samarbeidet med tjenesteapparatet
Foreldrenes erfaringer med tjenesteapparatet varierer. Mange opplever at det har tatt lang tid å få avklart
om barnet har en funksjonsnedsettelse eller ikke, og vi har flere eksempler på at barn med minoritetsbakgrunn raskt blir tilbudt segregerte tiltak i stedet for tilrettelagte tilbud integrert i vanlig barnehage og
skole. Ansatte i barnehager og helsesøstere får mye positiv omtale både i forhold til å imøtekomme barnas
behov og ivaretakelse av familier som helhet. Foreldre er stort sett fornøyd med arbeid og trening med
barnet i barnehagen hvor også andre instanser er involvert. Det kan være støttepedagoger, spesialpedagoger, fysioterapeuter, musikkterapeuter, veiledere fra habiliteringstjenesten og lignende. I barnehagen
opplever foreldrene at barnets behov og utvikling står i fokus og at de ansatte forsøker å legge forholdene
best mulig til rette både for sosial inkludering og opptrening ut fra barnets utviklingspotensial.
Overgangen til skolen beskriver enkelte som mer brutal. Fokus dreies mot begrensede ressurser og muligheter i skolen, og mange opplever at barnets behov skyves til side. Hos foreldre skaper dette usikkerhet
og bekymringer i en situasjon som i utgangspunktet er forbundet med mye usikkerhet. Slike sårbare overganger krever også samarbeid og koordinering mellom forskjellige instanser og fagpersoner.
Vi har tidligere nevnt hvordan medfødte og tydelige misdannelser kan bidra til opplevelser av at hjelpen
kommer ”automatisk”; et stort apparat iverksettes og organiseres rundt barnet helt fra starten. Det er
også eksempler på at en diagnose kan fungere som portåpner mot hjelpeapparatet, men en diagnose kan
omfatte barn med veldig ulikt funksjonsnivå og hjelpebehov. Det er dermed nødvendig å avklare hvilke
hjelpebehov og opptreningsmuligheter det enkelte barn har – med eller uten diagnose. En av mødrene
sier det slik:

Før stressa jeg mye og ville ikke godta det. Jeg tenkte; hvordan skal jeg klare det? Jeg var redd for at
jeg ikke skulle klare det. Når det har skjedd en utvikling, er jeg blitt mer opptatt av det. Jeg vil at han
skal få det han trenger av medisiner og trening for å få en positiv utvikling videre. Jeg har godtatt
det.

Hun beskriver hvordan bedring hos sønnen gir motivasjon til trening som igjen gir bedring og optimisme
på sønnens vegne. Barnehagen beskriver en tilsvarende utvikling; fra usikkerhet hos ansatte i forhold til
den bylten de i starten fikk i armene til større grad av trygghet og optimisme etter hvert som de har sett
en god utvikling. Etter hvert slappet mor mer av og kunne stole på barnehagens vurderinger. Denne moren beskriver også hvordan norsk helsevesen gir henne trygghet. Selv savner hun slektninger i hjemlandet
og har lyst til å reise på besøk, men hun våger ikke ta sønnen med. Hun ønsker seg en ukes avlastningstilbud i sommerferien. Da kunne hun ha reist og følt seg trygg på at sønnen ble ivaretatt her i Norge. Sønnen
har et dagtilbud, men familien har ingen avlastning ut over det. Etter at sønnen ble født, har mor aldri hatt
ferie. Flere familier etterlyser mer avlastning. Disse foreldrene kjenner seg ikke trygg nok på å sende barnet bort – foreløpig.
Hva så med forholdet til slekt, venner og sosiale nettverk for øvrig? Tyder undersøkelsen på at det er forskjeller mellom etnisk norske familier og minoritetsfamiliene? Heller ikke her kan vårt datamateriale gi
noen fasit, men inntrykket er at det – som i norske familier – varierer. Mange minoritetsfamilier har tette
relasjoner til familie og slekt, men bare et fåtall av våre informanter hadde ”den intakte storfamilien” her
i Norge. Dette ga begrensede muligheter til hjelp og støtte. I de tilfellene familiene hadde slekt i nærheten,
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ble det formidlet at de mottok alt fra mye hjelp til lite hjelp. Dette viser også undersøkelser av etnisk norske. Når det gjelder sosiale nettverk for øvrig, var det få av familiene som hadde så nære relasjoner til andre enn familie at det var naturlig å be om hjelp for å mestre hverdagen. Alt i alt kan det derfor se ut som
minoritetsfamiliene har mindre støtte enn majoritetsfamiliene.

Den hjelpen familiene har behov for, men ikke får, oppleves som en kamp og ytterligere belastning. Dette
kan dreie seg om behov for mer avlastning, søknad om hjelpemidler i hjemmet, støttekontakt mv. Mange
har også dårlig tilrettelagt bolig, dårlig økonomi, usikkerhet i forhold til diagnose og behov for avklaring
(og forklaring) og synes de møter liten forståelse for familiens totale livssituasjon. Flere familier sliter
med svært sammensatte problemer – med ulike adressater i det offentlige velferdssystemet. En av mødrene fokuserer mye på frustrasjoner i møte med hjelpeapparatet, manglende tillit og plassering av skyld,
i samtalen vår. Hun opplever at hun har mye å kjempe imot. Hun har også opplevd det som et problem at
ulike instanser innen hjelpeapparatet har ulikt fokus, og at man dermed ikke i tilstrekkelig grad har vært
opptatt av å se helheten i familiens livssituasjon.
Mye avhenger av saksbehandler. Mye kommer an på om du blir forstått, om du blir vist tillit. Hvis
ikke er du fortapt.

Hun beskriver krevende hverdager og sier at hun verken har tid eller krefter til å krige med hjelpere. Opplevelser av maktbruk og følelse av avmakt er gjennomgående i denne historien. Hennes opplevelse av et
negativt fokus på familien og barna, er ifølge denne moren en ytterligere belastning på toppen av alle de
andre belastningene i hverdagen.

Både språkproblemer og begrenset kunnskap om ansvarsforhold og spilleregler i det norske samfunn,
kan skape avmakt og usikkerhet. En far beskriver familiens sårbarhet i byråkratiets irrganger på følgende
måte:

Norske familier vet om sine rettigheter. Utlendinger vet ikke. Det har vært mange møter, mye snakk,
og så skjer det ikke noe mer. Folk prøver å sende oss til steder, og så blir vi sendt videre og videre. Ikke
mer enn det. Vi har mange problemer!

Mange er opptatt av at det går bort mye tid til venting – på innkallinger, på utredninger, på svar på prøver,
på at behandlingsopplegg skal komme i gang, på at vedtak som er fattet skal effektueres.

Flere av familiene sliter med svært sammensatte problemer med ulike adresser i det offentlige tjenesteapparatet, noe som tilsier et behov for en koordinerende funksjon. Et tiltak for å samordne tjenester rundt
funksjonshemmete barn, er oppretting av ansvarsgrupper. I tillegg til foreldre til funksjonshemmete barn
består slike grupper av fagansvarlige i forbindelse med ulike tiltak. Blant disse skal det utpekes en koordinator som skal ha en samordnende funksjon, samt være foreldrenes kontaktperson. Ansvarsgruppene
skal ansvarliggjøre personer og instanser, men flere påpeker at det kan være et problem å få representanter for ansvarlige etater til å stille på møtene. Dersom en ansvarsgruppe skal fungere, må ulike faggrupper
og instanser være tilgjengelige for hverandre.
Foreldre uttrykker både takknemlighet for at så mange bryr seg om deres barn, men samtidig at relasjo-
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ner mellom foreldre og fagpersoner er preget av asymmetri mht makt. Som foreldre kjenner de
barna best, og det er viktig at denne kompetansen løftes frem og verdsettes.

Familieliv – belastninger og ressurser
Familien er viktig for barn generelt og for funksjonshemmete barn spesielt, samtidig som det
å ha funksjonshemmet barn gjør noe med relasjoner i familien og rundt familien. Det er gjennomgående store belastninger på familiene i forhold til merarbeidet med det funksjonshemmete barnet. I flertallet av familiene faller mye av dette arbeidet på mor, men det er også eksempler på at far har mye av omsorgen og en fordeling av arbeidsoppgaver mellom ektefeller.
Større søsken deltar i oppfølging av sin funksjonshemmete bror eller søster, men synes også å
leve sine liv utenfor hjemmet. Det kan være mer problematisk å ta venner med hjem. Det kan
også være et problem å få ro til å gjøre lekser og rom for privatliv. Flere foreldre påpeker at det
er et problem at mindre søsken tar etter det funksjonshemmete barnets atferd. Barnehageplass også for søsken blir da et viktig bidrag til å gi barna andre rollemodeller.

Det er stor forskjell på familiene i forhold til sosiale nettverk. Foreldre som har vokst opp i
i Norge har gjerne familiemedlemmer og slektninger her. Dersom de bor i nærheten, eller i
samme hus, har disse nettverkene stor betydning både i forhold til sosial kontakt og praktisk
avlastning. Også familiene i de andre nasjonalitetsgruppene beskriver nettverk av landsmenn.
De besøker og støtter hverandre. Men ensomhet, isolasjon og manglende nettverk fremheves i
samtaler med flere av familiene. Som flyktning har man blitt tvunget til å forlate familie og sosiale nettverk i hjemlandet. Noen har ingen slektninger i Norge, eller et nettverk, som kan stille
opp.

Det å ha så belastende hverdager som noen av disse familiene har, synes i seg selv også å kunne
bidra til stor grad av ensomhet og isolasjon. Det er verken tid, rom eller overskudd til et sosialt
liv utenfor familien. Og man kan være sårbar med funksjonshemmete barn – kanskje spesielt i
avgrensede eksilmiljøer. Det kjennes ikke greit at barnets funksjonshemming og krevende familiesituasjoner, sirkulerer som samtaletema der. En mor sier at: Jeg er alltid opptatt med sønnen min, og det er krevende! Hun har et slitent drag i ansiktet. Kroppen er tung. Hun kommenterer selv at hun er sliten. Vi spør om familien har slektninger her. Nei, ingen. Her dere kontakt
med andre fra hjemlandet som bor her? Nei, jeg vil ikke det på grunn av sykdom. De snakker…
Tilbaketrekking kan være en måte å skjerme seg mot andres innsyn.

Det synes også som avvik i atferd, ikke nødvendigvis en diagnose, kan ha betydning for i hvilken grad man tar barna ut i offentlige rom. En far kommenterer: Vi er nesten isolert fra folk.
Han mener at andre ikke kommer på besøk fordi de er redde for at deres barn skal ta etter datterens atferd. Selv synes han også at det kan være vanskelig å ta datteren med ut. Det kan være
et problem for eksempel å gå på McDonalds. Når datteren må vente på mat blir hun sint. Hun
lager lyder og ”rare” bevegelser. Andre vil se på dem. Kollektivtransport er også et problem.
Når buss eller t-bane stopper, og de må vente litt, blir datteren sint. Bussen må gå direkte hvis
det skal fungere for henne. Andre kan ikke forstå hvorfor datteren oppfører seg slik. Kanskje de
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tenker at foreldrene ikke kan ta vare på barna sine? Eller at de ikke er gode foreldre, kommenterer denne
faren.

Men nettopp det å være gode foreldre; omsorgen for og kjærligheten til sine barn, er et gjennomgående
tema i samtalene med foreldrene. De er opptatt av barnas behov; av hvordan de kan bidra til en mest mulig positiv utvikling. De kan ikke gi opp; det er barna deres det gjelder! Noen nevner en gudstro som støtte
i vanskelige situasjoner. En far kommenterer at familien er muslimer, og det hjelper dem både i fortolkning av og mestring av belastninger i livet:

Vi er muslimer. Vi tror på Gud. Gud gir menneskene ulike prøvelser i livet. Barnets sykdom er den prøvelsen Gud har gitt oss. Det er vanskelig, men vi takker Gud for at han ikke er dårligere. Andre barn er
dårligere. Vi har sett stor fremgang. Vi skal ikke gi opp.

Prøvelser fra Gud søker disse foreldrene å håndtere på best mulig måte, og barnets fremgang gir håp. En
annen far sier at:

Jeg har en god tro på Gud. Det som skjer med oss eller barna er en skjebne fra Gud. Jeg kan ikke gjøre
noe med det.

Denne faren venter på utredning av sønnen. Utsagnet kom under vår samtale om dette temaet. Han mener
det er gode leger i Norge og har tillit til dem. Jeg stiller spørsmål ved at ikke sønnen er utredet tidligere.
Farens begrensede ressurser i forhold til norskkunnskaper, sykdomsforståelse og kjennskap til det norske
samfunnet, er faktorer som framstår som vel så viktige som religion for å forklare sein utredning og at far
avventer utspill fra legen. Også denne faren vil gjerne hjelpe barna sine; han vil gjerne følge opp når barnehagen og skolen sier hva han må gjøre, men han trenger å få vite hva og hvordan - helt konkret veiledning.
Vi har imidlertid også vært i kontakt med familier hvor belastningene i livet har blitt for mange og for
store. Det handler ikke om at man ikke ønsker å følge opp sine barn, men når man sliter med egne problemer, blir man sårbar. Som flyktning har man i tillegg mange brudd og traumatiske opplevelser i bagasjen.
Bekymringene for dem man ble tvunget til å forlate kan være store. En mor forteller at hun har to bekymringer i livet:

Jeg er bekymret for familien i Irak. Etter krigen er det utrygt der. Og jeg er bekymret for datteren min
og hvordan det skal gå når hun skal begynne på skolen.

Vi har tidligere nevnt hvordan barn og foreldres behov er særlig sterkt knyttet sammen når det gjelder
funksjonshemmete barn. Flyktningrelaterte belastninger – i tillegg til andre belastninger – kan gjøre det
umulig å skape et trygt fundament for både store og små i familien. En familie opplevde store problemer
fordi mor ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Far i familien sa det slik:

Hele familien er påvirket av Ramas sykdom. Det er en fysisk og psykisk påkjenning for hele familien.
Jeg skulle ønske at de som gir avslag (på søknad om oppholdstillatelse, vår anmerkn.) kunne vært
her i et døgn og se hvor store belastningene er. (…) Det er veldig vanskelig. Når man er fra et land
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som… Jeg har mistet mye familie. De er døde. Forsvunnet. Og så får vi avslag på alt her. Aller dørene
som vi vender oss mot er stengt. Vi er ulykkelige hele tiden. Vi er i et fremmed land. Vi har mistet familie. Vi har syke barn. Vi har en usikker fremtid. Saken er håpløs…
Familien har opplevd at Rama har gjort store fremskritt den siste tiden. De kan ikke gi opp håpet – om
fortsatt bedring, men det kan være mange fronter å måtte kjempe på…

”Gi meg en sjanse!”
Utsagnet ovenfor kommer fra en gutt på 5 år, Mirza. Han går siste året i barnehagen og til neste år skal
han begynne på skolen. De voksne, foreldrene og de som jobber i barnehagen, har begynt å diskutere
hvilken skole han skal gå på. Det vet Mirza. Han har vært på besøk i en spesialklasse på en skole utenfor
nærmiljøet. Barn blir sendt dit i drosje. Han kjenner barn på denne skolen. Andre barn Mirza kjenner går
på nærmiljøskolen der han bor. Og når de voksne diskuterer skolevalg, er Mirza klar: Gi meg en sjanse! Jeg
skal klare det! De voksne lytter til han. Mirza får begynne på skolen i nærmiljøet, slik han selv vil, med litt
ekstra hjelp. Noe av det første vi får se når vi besøker familien ca. en måned etter skolestart, er den blå
ranselen med en bok og et pennal. De har lært A og O, forteller han og viser frem boken.
Mange av minoritetsbarna med funksjonsnedsettelser går i spesialklasser eller på spesialskoler utenfor
nærmiljøet. Vårt inntrykk er at dette skjer oftere i minoritetsfamilier enn i etnisk norske familier. Ifølge
opplæringsloven er det nærskole som skal være førstevalget – også for barn med funksjonsnedsettelser.
Når relativt godt fungerende barn sendes til spesialskoler, er det vanskelig å forstå begrunnelsen. Flere
av foreldrene er frustrerte, men de synes det er vanskelig å si fra. Mange vet heller ikke hva som er deres
rettigheter. En far forteller at de var misfornøyd med å ha sønnen i spesialklasse. Han var bekymret fordi
sønnen tok etter atferden til de andre funksjonshemmete barna i stedet for å kunne bli positivt stimulert
blant andre barn. Han ønsket et tilbud i nærskolen, men opplevde at Oslo kommune var raske med å sende barn med spesielle behov til spesialskoler i stedet for å tilrettelegge tilbudet i nærskolen.

Vi ser klare tendenser til at ”dobbel annerledeshet”, øker sjansen for segregering. Selv om vårt materiale
er begrenset, kan det se ut som diagnostisering eller utredning tar lengre tid, eller kommer på et seinere
tidspunkt, for barn i minoritetsfamilier enn for norske barn med en funksjonsnedsettelse. Hvilke konsekvenser får dette for behandling, opptrening og tilrettelegging av tilbud i barnehage, skole? Vi ser også en
tendens til at minoritetsbarn med funksjonsnedsettelser oftere blir plassert i segregerte tiltak som spesialbarnehager og spesialskoler sammenlignet med norske funksjonshemmete barn. Kan dette eventuelt ha
sammenheng med uklarheter knyttet til språk, kommunikasjon og minoritetsfamiliers manglende kjennskap til det norske samfunn og hjelpeapparat?

Integrering og inkludering er uttalte målsettinger for både minoriteter og funksjonshemmete i Norge. I
dette kapitlet har vi sett noen eksempler på hvordan virkeligheten ser ut der disse politiske idealene treffer bakken. Erfaringene er ikke entydige, men de kan likevel bidra til refleksjoner rundt sentrale spørsmål.
Gjennom prosjektet har vi ønsket å løfte frem noen tema og diskutere noen sammenhenger.
Prosjektene har avdekket store utfordringer i møtet mellom minoritetsfamilier med funksjonshemmete
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barn og tjenesteapparatet. De fleste av utfordringene kjenner vi igjen fra studier av norske familier i tilsvarende situasjon. De handler om selve funksjonshemmingen og de problemene som følger av den, de
handler om den lange veien fra mistanke om at noe er galt til bekreftelse av hjelpebehov, og det handler
om ulike former for byråkratiske barrierer i forholdet mellom den enkelte familie og hjelpeapparatet. I tillegg til disse generelle utfordringene, viser intervjuene at minoritetsfamiliene opplever tilleggsproblemer.
Disse tilleggsproblemene handler om flere ting, men det som går igjen i samtlige familier er problemer
knyttet til språk, kommunikasjon og informasjon. Familier der foreldrene er kommet til Norge som voksne, mangler ofte grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. De vet lite om hvor og hvordan de
skal søke hjelp, de vet ofte lite om hvilke rettigheter de har, og mange har liten kjennskap til hvordan det
norske velferdssystemet fungerer. Selv om dette også gjelder mange norske familier, utgjør mangelfulle
norskferdigheter en tilleggsbarriere. Dette understreker både familiene vi har snakket med og representantene for barnehage, skole, helsestasjon og tjenesteapparatet for øvrig.

Kommunikasjonsproblemene gir seg ulike utslag. Det mest alvorlige er selvsagt at viktig informasjon ikke
når fram eller blir misforstått. I tillegg til dette opplever både familiene og representantene fra tjenesteapparatet at de mister mange naturlige møtepunkter og samtalesituasjoner. Et eksempel kan være bringeog hentesituasjonen i barnehagen. Dette er, for de fleste foreldre, et naturlig møtepunkt med personale i
barnehagen. Her formidles det beskjeder, og her utveksles det informasjon om barnet. Mange minoritetsforeldre har et begrenset ordforråd på norsk. Det gjør at de ofte går glipp av den informasjonen disse uformelle møtene gir. Dette gjelder selvsagt ikke bare minoritetsforeldre med funksjonshemmete barn, men
konsekvensene for disse familiene kan bli ekstra store. Selv om barnehagene er oppmerksomme på dette
og prøver å informere på andre måter, er det begrenset hva man i praksis greier å få til. God informasjon
forutsetter ofte bruk av tolk. Dette krever planlegging, og det har en kostnadsside.
Erfaringene i prosjektet viser hvor viktig det er å utvikle sensitivitet i forhold til heterogeniteten i målgruppa. For å oppnå likeverdige tjenester, må tiltak ofte skreddersys og individuelt tilpasses. Dette gjelder
også informasjonsformidling. Det er også viktig å understreke at informasjon handler om kommunikasjon
mellom to parter. Det handler med andre ord ikke bare om å informere om våre forståelser og systemer,
men også om å spørre om deres forståelser, ønsker og behov.

Å være ny i Norge, innebærer utfordringer på en rekke områder: kunnskap om det norske samfunnet,
nettverk, språk mv. Integrasjonsutfordringene er godt beskrevet i både forskningslitteratur og i offentlige
utredninger. Eksempler på hva som trekkes fram er opphoping av levekårsproblemer, høy arbeidsledighet,
sosial isolasjon og marginalisering. Selv om det er stor variasjon innad i minoritetsbefolkningen, er det
viktig å ha kunnskap om det generelle bildet. I tillegg til generelle utfordringer knyttet til det å tilhøre en
minoritetsgruppe, vil mange ha tilleggsproblemer fordi de har flyktningbakgrunn. Krig, forfølgelse, flukt
og eksil øker belastningen på familiene.
For å møte disse utfordringene trengs det kunnskap om den enkeltes bakgrunn, og det trengs rutiner for
hvordan disse tilleggsproblemene kan løses. Et eksempel er bruk av tolk. Et annet eksempel gjelder rettigheter (og muligheter) når det gjelder språkopplæring for foreldrene. Selv om verken barnehageansatte
eller helsestasjoner skal ha dette som sitt spesialfelt, er det viktig at ansvarsgruppene og de som har koordinatorfunksjonen der vet hvordan de kan innhente informasjon om dette. Et tredje eksempel handler
om migrasjonsstatus og muligheter for å påvirke saksutfall i tilfeller der dette direkte eller indirekte kan
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ha betydning for det funksjonshemmete barnets livssituasjon. Heller ikke her handler det om å bli spesialister på andres fagfelt, men om å ha et helhetssyn på familienes situasjon. Gjennom våre intervjuer fikk
vi bekreftet familienes behov for helhetlig oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Flere vi snakket med var
godt fornøyd med hvordan dette ble ivaretatt. I de tilfellene hvor dette samarbeidet ikke fungerte så godt,
var utfordringene komplekse – noe som skulle tilsi at behovet for samordning var ekstra stort. Etablering
av ansvarsgrupper i sammensatte saker, er eksempel på en generell ordning som viser seg å være ekstra
viktig for enkelte grupper – blant annet minoritetsfamilier.

Erfaringene fra prosjektet bekrefter i stor grad den internasjonale forskningen på feltet. Her advares det
mot kulturalisering og stereotypisering av familier med minoritetsbakgrunn. Samtidig ser vi også utfordringer knyttet til tjenesteapparatets forestillinger om innvandreres annerledeshet – en annerledeshet
som kanskje ikke er der. Vi har kalt dette ”de kulturaliserte forestillingene” og tenker i denne sammenhengen på generaliserte oppfatninger, ideer og antakelser om at innvandrernes kultur i seg selv utgjør en barriere for samhandling.
Hvordan problemer fortolkes har betydning for hvordan de forsøkes løst. Språkproblemer som kunne
vært redusert ved mer systematisk bruk av tolk og skriftlige oversettinger, blir i stedet forstått som vanskelige håndterbare kulturforskjeller. Og på lignende måte blir migrasjonsrelaterte utfordringer (uavklart
migrasjonsstatus eller seinvirkninger av krig, forfølgelse og flukt) forstått som noe ”etnisk”, i stedet for å
bli møtt med tiltak som bidrar til å skape en mer forutsigbar og normalisert tilværelse.
Som en generell oppsummering av prosjektet, vil vi si at vi har funnet både ”likt og forskjellig”. I tråd med
dette er vårt fremste råd til tjenesteapparatet at de har begge deler i tankene når de møter familier med
minoritetsbakgrunn. Når mye virker forskjellig, er det lett å miste sin egen faglighet. Men minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn er først og fremst familier. De trenger den fagligheten de ulike delene
av det norske velferdsapparatet kan tilby, enten de er etnisk norske eller har minoritetsbakgrunn. Kort
botid i Norge, liten kjennskap til norske velferdsordninger, språkproblemer, begrenset nettverk mv representerer tilleggsutfordringer. Eller sagt på en annen måte: minoritetsbakgrunnen forsterker de generelle
problemene.
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Mellom spesialpedagogikk i individsamfunnet
og omsorgsforståelse i den kollektive familie
v/ Lykke Jensen, MPA, cand.mag. forfatter og foredragsholder, Institutchef, Metropol Professionshøjskole i København.
Lykke Jensen er cand.mag. og MPA, foredragsholder og forfatter om etniske minoriteter og kulturmøter. Hun er tidligere utviklingssjef på Instituttet
for Blinde og Svagsynede og Forstander for Kvindedaghøjskolen for etniske kvinner. Hun er nå Institutchef for Metropol Professionshøjskole i København. Hun har holdt foredrag de siste 20 årene om emner innen integrasjon, andre kulturers handikapsyn, pedagogiske metoder i innvandrerundervisningen med mer. Jensen har også publisert en rekke populærvitenskapelige artikler, som har til hensikt å fremme forståelsen for kompliserte
problemstillinger blant ikke- profesjonelle.

Kulturmøder – der lykkes
Har det skandinaviske velfærdssamfund indbyggede forhindringer for et konstruktivt møde med andre værdier og menneskesyn? Hvordan bygger vi bro mellem
mennesker med forskellige forventninger?
”Synes du at det er godt, at være uafhængig af din familie?” Den arabiske tolk venter på mit svar.
Imens undrer Ali, som er blind, sig over min tøven. Jeg undrer mig også over hans selvfølgelige
spørgsmål. ”Ja, da” forsøger jeg. Tolken venter på en uddybning, som ikke kommer og oversætter
mit ”Ja, da”. Jeg ser, at der er opstået en forståelseskløft imellem Ali og mig. Jeg vil gerne nå ham.
Hvordan bygger jeg bro?

Et autentisk udpluk fra en visitationssamtale på Instituttet for Blinde og Svagsynede, hvor vi begyndte et rehabiliteringsprojekt for synshandicappede indvandrere og flygtninge. Da Ali slap ud
af det tyrkiske fængsel, hvor han havde været udsat for tortur, måtte han som så mange andre af
sine landsmænd flygte for at overleve. Under en bombeeksplosion på flugt med sin familie mistede han sit syn. Nu er Ali her – blind i et fremmed land hvis sprog og kultur han ikke forstår. Med
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sine ufattelige tab – af syn, fædreland, kultur og sprog, har Ali et håb. Håbet om at dette samfund
kan skaffe ham af med blindheden.

I stedet for en mirakuløs operation, som kan give ham et liv uden et handicap tilbyder vi et liv,
hvor han kan lære at leve med et handicap! Vi fortæller ham, at han ved hjælp af forskellige hjælpemidler og teknikker kan komme til at leve et selvstændigt liv uafhængig af andres hjælp, men i
den kultur, Ali kommer fra, er man gensidigt afhængig af hinanden – på godt og ondt. Det tænker
vi ikke på, så vi ruller hele vores synskompenserende indsats op. Den bygger på vestlige værdier
som selvhjulpenhed, selvstændighed og uafhængighed baseret på individets frihed. Vi taler om
udvikling og pædagogiske metoder, men Ali hører svigt og afvisning. De mange spørgsmål fra
kursister med muslimsk baggrund sætter spørgsmålstegn ved hele det fundament, som vores
indsats hviler på – ja, ved hele det værdisæt, som vores vestlige samfund hviler på.
Kursisterne lærte hurtigt teknikker og færdigheder, men anvendte dem ikke i praksis. Ali blev
stadig hentet af sin bror og fulgt hjem, selv om han mestrede teknikken med den lange hvide
stok. Den passive modstand, som vi oplevede i undervisningen og den psykiske modstand ved at
overføre det indlærte til praksis forstod vi først, da vi holdt op med at betragte den enkelte kursist som et isoleret individ.
Ali kommer fra et samfund, der på alle niveauer er
opbygget omkring Islam. Familien er den bærende
enhed og det enkelte menneske eksisterer i kraft af
fællesskabet. Familien som netværk gennemsyrer
den enkeltes liv på alle planer: personligt, socialt og
økonomisk. Ingen beslutninger bliver truffet uden at
familien er inddraget, og intet problem er den enkeltes byrde. Til gengæld for den personlige frihed får
personen familiens fulde støtte. Den kollektive familieopbygning kaldes af antropologerne: Det sociocentriske samfund. I modsætning hertil er vores vestlige
egocentriske samfund med individet i centrum. Kun
ved at forstå og anerkende den kollektive familiestruktur kan man bygge bro til den muslimske mand
eller kvinde.

Hvis et synshandicap betragtes som Allahs vilje, skal
man ikke gå og skilte med sit handicap. På det religiøse og kulturelle plan er det at gå med den lange
hvide stok at udfordre sin af Allah fastlagte skæbne.
På det sociale plan udfordrer man sin familie, hvis
opgave og ære det er, at hjælpe det familiemedlem,
som har fået en funktionsnedsættelse. På det personlige plan mister Ali sin anonymitet i dobbelt forstand,
idet han både har et fremmed udseende og en blin-
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destok. Det er i dette lys et helt urimeligt pres vi lægger på kursisten: Gør op med din Gud, din
familie og din personlige identitet.

Den synshandicappede med anden etnisk baggrund står over for en dobbelt integration: integration i de seendes verden og i et fremmed samfund. Begge dele kræver, at man har tillid til den
verden man skal lukkes ind i. I mødet med den fremmede kultur skal denne tillid først opbygges.
Hvis vore værdier fremstår som kolde og selviske med fremmede øjne, er det svært at opbygge
tillid. Endnu sværere hvis man har mistet tilliden til sine medmennesker på grund af tortur. Familienetværket erstattes af offentlige instanser, som man kun har én erfaring med:svigt. De instanser, som vi henvender os til i tryg forvisning om hjælp: politi, retsvæsen og læger er de samme
instanser som svigtede, da politiet foretog arrestationen af Ali, da retssystemet udeblev og lægen
overværede torturen. Vi giver vore kursister 25 timers højt specialiseret eneundervisning, men
i deres rationale svigter vi deres forventninger. Vi giver dem ikke omsorg, venskab og forståelse. I det kollektive samfund er man ikke et hjælpeløst offer, fordi man giver højlydt udtryk for
sin smerte. Det er det enkelte familiemedlems ret og pligt at gøre opmærksom på at man ikke er
funktionsdygtig. Så kan familien træde til og hjælpe.
En god start på et møde med et muslimsk menneske i nød eller smerte er anerkendelse af hans
eller hendes situation i den familiære kontekst. Læger, lærere, socialrådgivere og andre professionelle hjælpere, som har overtaget den arabiske verdens familieopgaver er trænet i ikke at
være private. Af frygt for ikke at være professionelle nok bliver mange ligefrem upersonlige. Når
patienten eller kursisten møder op til samtale og behandling med hele familien er det fordi det er
familiens anliggende, de kommer med, ikke den enkeltes problem. Det kan derfor synes oplagt at
inddrage familien i stedet for at blive irriteret over det store fremmøde.
Det sociocentriske samfund har en pluralistisk sygdomsopfattelse. Det betyder, at der er flere
samtidige og ligeværdige tilgange til forståelse af sygdom og handicap: Den biologiske, den traditionelle og den religiøse. Hver instans udgør en selvstændig enhed, som har sin egen opfattelse af
sygdommens årsag og dens behandling. Det er på grund af denne sygdomsopfattelse at den muslimske borger kan have andre forventninger til velfærdsydelser i vores vestlige samfund end den
etniske dansker. Det er disse forventninger, der ofte skaber konflikter i mødet med det nordiske
velfærdssystem. Nedenstående model kan beskrive pluralismen.
Familien
Årsag:
Levevis
Expert: Svigermor
Behandl.: Pleje og råd

Religion
Årsag: Allahs vilje
Expert: Imam
Behandl.: Bøn

Tradition
Årsag:
Ånd/Andre
Expert:
”Klog kone”
Behandl.: Amulet

Biologi
Årsag:
Fejl i apparat
Expert:
Læge
Behandl.: Piller og ind-sprøjtning.
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I den patriarkalske familie er det mandens
mor, svigermor, der er eksperten på sygdom og sundhed. Hun udstikker retningslinier for sund levevis og har forklaringer
på en sygdoms eller et handicaps opståen.
I den religiøse forklaringsmodel betragtes
alle hændelser, som Allahs vilje. At få et
blindt barn kan derfor være en straf eller
en prøvelse, som familien må affinde sig
med og ofte forsøger at skjule. Imamen er
den ekspert man henvender sig til for at få
anvist bønner og vejledning i de religiøse
skrifter. Den traditionelle forklaringsmodel er en præislamisk tradition, som Islam
derfor tager afstand fra – selv om traditionen stadig er særdeles virksom i mange
landsbysamfund. Årsagen til sygdom eller
handicap ses her som besættelse af onde
ånder eller det kan være andre menneskers misundelse, der har ramt familien. Vi
kender de onde øjne, som kan afværges af
en amulet, der fremstilles af landsbyens
kloge kone – eksperten på dette felt. I den
biologiske kasse hører lægen til. Den traditionelle muslimske patient forventer, at
lægen skal finde fejlen og reparere kroppen. Gerne med piller og indsprøjtninger. Psykosomatik
og social kontekst hører til i familiens skød, det åndelige i den religiøse verden og eventuelle metafysiske eller paranormale forklaringer i den traditionelle.

Pointen her er at de forskellige forklaringer, råd og behandlinger i alle tilfælde tages op i familien,
der som sådan fungerer som øverste myndighed. Har familien først besluttet, at en sygdom skyldes et umoralsk levned, er det svært for lægen at komme igennem med andet. Derfor kan lægen,
som umiddelbart vil føle at han får tillagt stor autoritet meget vel blive underkendt i sin diagnose.
Hvis han ovenikøbet optræder meget vestligt, vil hans chancer yderlige forringes.
”Og så kommer de for sent”. Det, der kan se ud som mangel på respekt og ligegyldighed, er i en
anden verdens optik blot manglende forståelse for, at vores vestlige samfund er bygget op omkring tidsnøjagtighed. Alt er planlagt, tid er vigtig og tid er penge. I det mellemøstlige, sydamerikanske og flere afrikanske samfund har tid slet ikke den betydning, som vi tillægger den. Man
bestiller for eksempel ikke tid til en konsultation hos lægen.

Nedenstående skema forsøger at opstille vores tilbud versus deres forventninger i mødet mellem
os som professionelle hjælpere og dem som brugere fra traditionelle muslimske samfund.
Konferanserapport | 27

Spesialpedagogikk i individsamfunnet

Vi tilbyder

De forventer

Hjælp til at leve med sit handicap
Rehabilitering
Pædagogisk indsats
Sociale ydelser
Tekniske løsninger
Professionelle hjælpere
Selvhjulpenhed
Uafhængighed
Fysiske forklaringer
Diagnoser
Et ligeværdigt liv
Ligeværdig dialog
Objektiv symptombeskrivelse
Samtale med klient

Hjælp til at leve uden sit handicap
Operation
Ingen udvikling
Medfølelse og omsorg
Medicinske løsninger
Familiens hjælp
Familens hjælp
Livslang støtte
Ingen forklaringer
Ingen indblanding i årsagssammenhæng
At skjule handicappet
Expertens sikre råd
At give los for følelserne
Hele familiens tilstedeværelse

Vi skal sætte vore værdier i spil på begge sider af den kløft af forskelligheder, som kulturen kan
udgøre. På den måde kan vi anerkende og forstå det verdensbillede og det menneskesyn, som
ligger bag forventninger og behov. Sådan kan vi bygge bro. Det er sikkert der, hvor kulturen udviskes og det almenmenneskelige står tilbage.
Foredrag om kulturmødet: www.kulturidentitet.dk
Lykke Jensen

MPA, cand.mag. forfatter og foredragsholder

Institutchef, Metropol Professionshøjskole i København.
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Språk bygger mange broer –
om flerspråklighet og funksjonsnedsettelse
v/ professor og direktør i Språkrådet, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo1, Arnfinn Muruvik Vonen
Frem til mai 2011 var Arnfinn Muruvik Vonen professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Her underviste han for det meste på
studiene i tegnspråk og tolking. Han er dr.art. i språkvitenskap og har de senere år arbeidet mest med tegnspråk i et allmennlingvistisk perspektiv.
Han er ikke minst opptatt av døves tospråklighet og av spørsmål knyttet til opplæring av personer med nedsatt hørsel. I mai 2011 startet Muruvik
Vonen som ny direktør i Språkrådet.

I denne artikkelen skal jeg se på begrepene flerspråklighet og funksjonsnedsettelse
og drøfte hvordan kombinasjoner av flerspråklighet og funksjonsnedsettelse innvirker på et barns oppvekstvilkår. Jeg vil gjøre dette i lys av sentrale norske språkpolitiske dokumenter. Som det vil framgå, er funksjonsnedsettelse et så vidt begrep at
det i faktiske situasjoner bør spesifiseres hva slags funksjonsnedsettelse det er en
har med å gjøre. Jeg har i den forbindelse brukt nedsatte kognitive evner og nedsatt hørsel som eksempler på typer funksjonsnedsettelse.

Flerspråklighet i oppveksten, buffé i stedet for à la carte?
Sunn fornuft er et positivt ladet uttrykk i det norske språket. Følger vi sunn fornuft, så er vi i tråd med den
rådende oppfatning om et eller annet tema, noe vi har mer eller mindre felles forståelse av i samfunnet
vårt. Sunt bondevett er et annet uttrykk som betyr omtrent det samme. Problemet er at utbredelsen av en
oppfatning ikke er noen garanti for at oppfatningen er riktig. Eksempler på det er den gamle og avskaffede
oppfatningen om at jorden er flat, og den dessverre ikke fullt så avskaffede oppfatningen om at et tegnspråk er et geberdesystem som til nød kan fungere i kommunikasjon for personer som ikke har tilgang til
«ordentlig» språk. Et annet eksempel på at kunnskapsutviklingen har avslørt at den «sunne fornuften» i
virkeligheten har vært en temmelig «usunn fornuft», er oppfatninger om flerspråklighet.
Opp gjennom det meste av 1900-tallet var det et rådende syn blant språkeksperter at det var uheldig,
og kunne skade utviklingen, dersom et barn måtte vokse opp med mer enn ett språk. Fra 1960-tallet av
klarte kanadiske og andre forskere å finne metoder til å gå disse oppfatningene etter i sømmene og fant at
flerspråklig oppvekst tvert imot kunne være til fordel for et barns kognitive utvikling. Betingelser for en
slik positiv effekt av flerspråklighet var at barnet fikk tilstrekkelig eksponering for de aktuelle språkene,

1 Ny kontaktadresse fra mai 2011: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO. E-post: amv@sprakradet.no Foredraget som denne artikkelen bygger på, ble holdt mens jeg var ansatt ved Institutt
for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
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og at barnets omgivelser la for dagen positive holdninger til begge språk. I dag tenker vi at den «usunne
fornuftens» negative holdning til flerspråklig oppvekst kan ha hatt sitt opphav i en uheldig metafor, den
såkalte «beholdermetaforen». Beholdermetaforen er et språklig bilde, eller en forestilling, om at tilegnelse
av språk på en måte er som fylling av en beholder. Barnets hjerne er liksom beholderen, og språktilegnelsen er liksom fylling av den beholderen. Dersom menneskets hjernekapasitet hadde vært så liten at vi sto
i fare for å fylle den for mye hvis vi lærte for mye språk, ville vi jo måttet vurdere nøye hvilke språkkunnskaper vi ville fylle den med. Det var da også vanlig å tenke at for mye av det ene språket ville kunne være
til hinder for framveksten av det andre – den ene språket kunne altså bli det andres fiende. I mange vestlige land, deriblant Norge, vokste de fleste barn opp i enspråklige familier, og sammen med beholdermetaforen gjorde dette at enspråklig oppvekst ble ansett som det mest normale og «sunne».

I dag er den generelle oppfatningen blant forskere at beholderfornuften var «usunn», men vi ser at bildet
av den vesle beholderen som så lett blir full, fortsatt preger mye av måten man snakker om språk og oppvekst på i Norge. Vi trenger kanskje en ny og bedre metafor? Her følger et mulig alternativ, andre og bedre
kan sikkert finnes, her er det bare å utfordre fantasien:
I stedet for å fylle en beholder med språk kan vi snakke om å gå på restaurant med språk på menyen. På
menyen finner vi både à la carte-retter, altså ferdig komponerte retter som vi velger én av og lar restaurantens ansatte lage ferdig for oss og servere oss ved bordet, og en buffé, altså et utvalg av retter som vi
selv går bort til et bord og forsyner oss med og blander etter eget hode. À la carte-rettene er enkeltspråk
som barn kan vokse opp med som sitt eneste daglige språk i barndommen. Buffeen er flerspråklighetsalternativet, der flere retter (språk) kan kombineres og utfylle hverandre i den totale måltidsopplevelsen.
Man kan bli like mett av à la carte (enspråklig oppvekst) som av buffé (flerspråklig oppvekst), og vi vil
kunne være like fornøyd med restaurantmåltidet uansett menyvalg. Samtidig kan vi si at bufféopplevelsen
gjør oss mer erfarne, og dermed bedre rustet til å møte senere valgsituasjoner, siden den gir oss erfaring
med et bredere utvalg retter (språk) enn à la carte-opplevelsen.

Morsmål, førstespråk, andrespråk, hovedspråk, nasjonalspråk og fremmedspråk

La oss se på hvordan våre sentrale språkpolitiske dokumenter, KD (2008) og KUD (2008), bruker noen
sentrale betegnelser som har med flerspråklig oppvekst å gjøre: morsmål, førstespråk, andrespråk, hovedspråk, nasjonalspråk og fremmedspråk.
Når det gjelder «morsmål», finnes det ingen helt eksplisitt definisjon i KD (2008) eller KUD (2008), men
følgende sitat fra kap. 8.2.1.1 i KUD (2008) kommer kanskje nærmest: «Det vi kallar morsmålet, er frå
først av eit spontant talespråk, og innlæringa skjer nærast som ein automatisert prosess, som eit biprodukt av det grunnleggjande kommunikasjonsbehovet som oppstår i møte mellom barn og foreldre.» Ordet
brukes relativt ofte og i mange av kapitlene i begge stortingsmeldingene. De følgende eksemplene er hentet fra KUD (2008).
•

•
•

Kap. 7.4.7.1: «Det er i denne meldinga lagt til grunn at læring skjer best på morsmålet.»
Kap. 4.1.2: «I dag er norsk morsmål for over 90 prosent av befolkninga i Noreg.»

Kap. 4.1.6: «Alt i alt reknar ein med at den nyare innvandrarbefolkninga i Noreg har morsmålsbakgrunn frå til saman meir enn 150 ulike språk.»
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•

I kap. 4.1.5 i KUD (2008) framgår det at tegnspråk også kan være morsmål, og at uttrykket «talespråk» i det første sitatet ovenfor derfor ikke bør tas helt bokstavelig: «Teiknspråket er ein
del av identiteten til dei som har det som morsmål.»

Enkelte steder i KUD (2008) ser ordet «morsmål» ut til å brukes som et synonym til norsk. Dette gjelder
særlig i drøftinger av forholdet mellom norsk og engelsk, hvor framstillingen, sannsynligvis for enkelhets
skyld, er forenklet til å ta majoritetsbefolkningens perspektiv. I kapittel 7.1.4.3 står det for eksempel: «Vi
ønskjer at norsk, morsmålet vårt, framleis skal få leva på alle område her til lands – også i forretningslivet
og i det offentlege rommet mellom reklameplakatane.» I denne artikkelen vil jeg unngå å bruke ordet i
denne betydningen, da jeg her er spesielt opptatt av situasjonen for fler- og minoritetsspråklige.

Betegnelsen «førstespråk» brukes i KD (2008) og KUD (2008) når det er snakk om læreplaner i skoleverket, og brukes da om det språket en samisk eller tegnspråklig elev har rett til å få som opplæringsspråk
i stedet for norsk. Men ordet brukes også i en mer allmenn, språkvitenskapelig betydning, det vil si om
det språket man lærer seg først i livet (KUD 2008, kap. 10.3.1.2): «På individplanet kan dette skje til dømes ved at [kvener] som er vortne einspråklege i majoritetsspråket, lærer seg det minoritetsspråket som
kunne ha vore førstespråket deira dersom ikkje språkleg assimilering og språkskifte hadde skjedd.» (KUD
2008, kap. 10.3.1.2.)

Betegnelsen «andrespråk» brukes i KUD (2008, kap. 6.1.7) om et språk som brukes til daglig, men ikke er
førstespråk, slik som norsk for innvandrere: «Det er elles ein ny situasjon samanlikna med tidlegare tider
at for mange i det norske samfunnet i dag er norsk eit språk dei møter som eit framandspråk, eller i alle
fall som eit andrespråk.» I KD (2008) brukes uttrykket «morsmål som andrespråk» med henvisning til et
forsøksopplegg der målgruppen var «barn og unge som hadde et annet morsmål enn norsk, men som kunne godt norsk, og dermed ikke hadde tilbud om morsmålsundervisning i skolen» (Utdanningsdirektoratet
2007, kap. 3.1.2.1). Her ser vi at «andrespråk» brukes i en noe annen betydning, om et språk som er fag i
skolen, men som verken er fremmedspråk eller generelt opplæringsspråk.
To betegnelser som KUD (2008) bruker om norsk språk i Norge, er «hovedspråk» («hovudspråk») og «nasjonalspråk». I kap. 4.2.1 i denne meldingen gjøres det rede for nyanseforskjellen mellom disse to begrepene:
•

•

I kraft av sin soleklare majoritetsposisjon som morsmål er norsk utan tvil hovudspråket i landet vårt.[…]

Norsk kan også omtalast som nasjonalspråket i Noreg. Poenget med omgrepet nasjonalspråk
er å få fram at dette er eit språk som fungerer som eit fellesspråk innanfor ein nasjonalstat, på
tvers av interne språkgrenser, det språket som også språklege minoritetar må kunna bruka,
særleg dersom dei skal kunna gjera seg gjeldande på den offentlege arenaen. […]

Også KD (2008) bruker betegnelsen «nasjonalspråk».

Til sist skal vi se på hva de to språkpolitiske grunndokumentene sier om «framandspråk» / «fremmedspråk». Noen egentlig definisjon finner vi ikke, men sammenhengene ordet brukes i, tilsier at det her dreier seg om språk som opprinnelig hører hjemme i andre land, og som folk i Norge kan lære på skolen eller
andre steder. I kap. 1.1.3.5 i KUD (2008) heter det: «I ei verd der internasjonalt samkvem får stadig meir å
seia, må det også stillast auka krav til den framandspråklege kompetansen hos nordmenn flest. Særleg er
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det behov for å heva kunnskapane og dugleiken i engelsk.» I kap. 2.1 i KD (2008) står det: «Fremmedspråk
omfatter både engelsk og andre fremmedspråk, men språkene har ulik status i opplæringen.»
Et viktig prinsipp i KUD (2008) er at tilgang til språk er en demokratisk rettighet, og i kap. 6.3.1 argumenteres det nærmere bestemt for at en samlet språkpolitikk «må forankrast i tre demokratiske rettar, retten
til nasjonalspråk, retten til morsmål og retten til framandspråk». I vår sammenheng er vi spesielt interessert i rettighetene til barn som har et annet morsmål enn nasjonalspråket, da dette gjelder mange av dem
som vokser opp med mer enn ett språk rundt seg. Her skiller dagens språkpolitikk mellom retten til morsmål, som ligger fast, og retten til opplæring i morsmålet, som ikke gjør det: «For ordens skuld strekar vi
under at det i [retten til morsmål] ikkje ligg nokon juridisk rett til morsmålsundervisning. Dette spørsmålet er regulert i opplæringslova § 2-8 […]» (KUD 2008: kap. 6.3.1, fotnote 1). Den retten som i dag finnes til
opplæring i andre morsmål enn norsk og samisk, og som KUD (2008) her viser til, er forankret i elevens
behov for å kunne følge opplæringen i skolen, og ikke i retten til morsmål:
Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring
til dei har tilstrekkelig dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig
har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. (Opplæringsloven, § 2-8, 1. ledd.)

Det bør likevel nevnes at læreplanen i morsmål for språklige minoriteter tillegger opplæringen et videre
formål enn det rent instrumentelle og norskrettede: «Interkulturell forståelse og utvikling av språklig
selvtillit og trygghet står sentralt i opplæringen. Dette kan bidra til utvikling av en tospråklig identitet og
et sammenliknende perspektiv på norsk og morsmål.»

Funksjonsnedsettelse som utfordring

I nyere litteratur og debatt om inkludering og det tilgjengelige samfunnet er det vanlig å skille mellom
nedsatt funksjonsevne og funksjonshemning:
•

•

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens
funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og
lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt funksjonsevne.
Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

				

(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011)

Hvordan kan en funksjonsnedsettelse påvirke et barns språkutvikling? Her er det viktig å være oppmerksom på at funksjonsnedsettelser kan påvirke helt ulike funksjoner, hvorav noen kan påvirke språkutviklingen ganske direkte, mens andre gjør det indirekte og atter andre kanskje ikke i det hele tatt. Her vil jeg
skille mellom funksjonsnedsettelser som svekker den fysiske tilgangen til det språklige uttrykket, funksjonsnedsettelser som reduserer kapasiteten til å bearbeide det språklige uttrykket, og funksjonsnedsettelser som gir risiko for redusert deltakelse i mangfoldig språklig kommunikasjon.
Konferanserapport | 33

Språk bygger mange broer

I et miljø der talespråk er den dominerende språktypen – og det gjelder jo de aller fleste miljøer – er nedsatt hørsel et godt eksempel på en funksjonsnedsettelse som påvirker språkutviklingen direkte. Barnet
hører ikke det som sies rundt det, eller det hører noe av det, men ikke alt. Derimot vil nedsatt hørsel ikke
begrense språktilgangen for et barn som vokser opp der et tegnspråk er miljøets språk. Jeg skal komme
tilbake til hørselsnedsettelse og språkutvikling nedenfor.

Den andre gruppen funksjonsnedsettelser er slike som ikke nødvendigvis begrenser barnets tilgang til det
språklige uttrykket rundt seg, men som reduserer barnets mulighet til å bearbeide dette uttrykket. Her vil
jeg nevne to eksempler: Barn med nedsatt kognitiv funksjon (utviklingshemmede) kan ha problemer med
å tilegne seg språk like fort og like fullstendig som andre barn, og enkelte vil aldri være kommet så langt
i den utviklingen at de kan sies å beherske språk i vanlig forstand. Og barn med spesifikke språkvansker
kan ha beslektede utfordringer, selv om de på andre kognitive områder har samme kognitive forutsetninger som andre barn.
Den tredje gruppen funksjonsnedsettelser er altså slike som bare indirekte påvirker språktilegnelsen, ved
at de medfører risiko for redusert deltakelse i mangfoldig språklig kommunikasjon. Først vil jeg nevne
nedsatt syn, som medfører en risiko for at barnet går glipp av en del erfaringer som for andre barn gjøres
gjennom synet, og som dermed også får begrensede muligheter til å kommunisere meningsfylt om slike
erfaringer. Jeg vil også nevne her at i et tegnspråklig miljø vil det blinde barnet være utfordret i sin språktilegnelse på samme måte som et døvt barn vil være i et talespråklig miljø.
Andre funksjonsnedsettelser som medfører slik risiko for redusert deltakelse i mangfoldig språklig kommunikasjon, er slike som hindrer barnet i å delta i visse aktiviteter, som nedsatt forflytningsevne og ulike
kroniske sykdommer.

Flerspråklighet og nedsatt kognitiv evne

Tradisjonelt ble foreldre rådet til å unngå å eksponere sine utviklingshemmede barn for mer enn ett
språk. Tanken var at med sin begrensede kognitive kapasitet ville barna bli forvirret og dermed forsinket
i sin utvikling. Faktisk ble dette lenge ansett som så selvfølgelig at heller ikke språkforskerne interesserte
seg noe særlig for temaet. I løpet av de siste 20 årene har dette endret seg noe, og vi har fått noe forskning
om flerspråklighet hos barn med ulike syndromer som innebærer nedsatte kognitive evner. Det tradisjonelle, negative synet har vist seg å være «usunn fornuft», det vil si at det har ikke funnet noen støtte i forskningen.
Her skal jeg begrense meg til å omtale en studie av Ostad (2008) om barn med Down syndrom som vokste opp i flerspråklige familier. Ostad var spesielt opptatt av å undersøke om det var mulig for barn med
Down syndrom å vokse opp med to (eller flere) morsmål. For å finne ut av dette gjennomførte hun to
kasusstudier, en med en gutt omgitt av svensk og tysk hjemme og en med en jente omgitt av gresk og tysk
hjemme, og en spørreundersøkelse med 19 familier med Down syndrom som alle hadde foreldre som
snakket hvert sitt språk til barnet. For å oppnå en viss sammenlignbarhet i materialet begrenset hun seg
til familier der den ene av foreldrene snakket et skandinavisk språk eller tysk.
I kasusstudiene gjorde Ostad opptak av språklig kommunikasjon i de to utvalgte familiene og utarbeidet
på grunnlag av det et utkast til en modell for tospråklig førstespråkstilegnelse hos barn med Down syndrom. Foreldrene i spørreundersøkelsen opplyste at de hadde valgt å la barna vokse opp tospråklig enten
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fordi det var en nødvendighet pga. foreldrenes egne språkferdigheter, eller fordi det var den enkleste og
greieste løsningen, eller fordi de så på tospråkligheten som en «ekstra-bonus» for barnet. Dette valget
hadde de tatt til tross for råd fra fagfolk, som i de fleste tilfellene hadde vært negative til å «belaste» barnet med et ekstra språk. Undersøkelsen fant ingen klare sammenhenger mellom barnas språkutvikling
på den ene siden og sosiale og medisinske faktorer på den andre, men det må bemerkes at familiene jevnt
over hadde relativt høy sosioøkonomisk status (merk at mange av dem hadde handlet i strid med fagfolks
råd).
Hovedresultatet av Ostads arbeid er uomtvistelig: Ja, barn med Down syndrom kan bli tidlig tospråklige
(ha «tospråklig førstespråkstilegnelse»). Riktignok blir de sjelden «balansert tospråklige» – språket som
dominerer i landet der de bor, blir dominerende. Men de klarer også å lære å bruke språkene tilpasset situasjonen, hvis foreldrene skiller skarpt mellom språkene. På spørsmål om hvordan foreldrene kan fremme språkutviklingen hos barna sine, nevnte flere av foreldrene betydningen av å snakke mye med barnet,
for eksempel å sette ord på de handlingene de til enhver tid drev med sammen med barna sine.
Mye tyder på at språklæringsevnen hos barn med Down syndrom blir
undervurdert på grunn av irrelevante kjennetegn ved syndromet, som
lengre reaksjonstid og utydelig uttale, og at denne undervurderingen ligger til grunn for den «usunne fornuften» som får uttrykk i negative råd
fra fagfolk. Ostad viser at det ikke er noe faglig grunnlag for å fraråde tospråklig oppvekst for barn med Down syndrom.

Flerspråklighet og nedsatt hørsel

For en oversikt over forskning om flerspråklighet og nedsatt hørsel viser
jeg til artikkelen av Emel Türker-van der Heiden og meg i denne artikkelsamlingen. I denne sammenheng begrenser jeg meg til å påpeke noen
grunnleggende forhold ved to- og flerspråklighet der både tegnspråk og
talespråk er med i betraktningen. Mye av det som følger her, er egentlig
uavhengig av hvorvidt språkbrukeren selv har nedsatt hørsel, nedsatt
syn, begge deler eller ingen av delene, og jeg minner om at det for eksempel er mange hørende barn som vokser opp tospråklig med norsk tegnspråk og norsk som sine to språk. Det er likevel slik at tegnspråk stort
sett er i bruk i miljøer der i det minste enkelte har nedsatt hørsel.

Av grunner jeg skal komme tilbake til, er det hensiktsmessig å skille mellom to hovedtyper tospråklighet
basert på det fysiske mediet (eller modaliteten) språkene primært overføres i. Både tospråklighet mellom
to talespråk (for eksempel norsk og tysk) og tospråklighet mellom to tegnspråk (for eksempel norsk tegnspråk og israelsk tegnspråk) kan kalles unimodal tospråklighet, fordi begge språkene er i samme medium/
modalitet (det auditive for talespråkene, det visuelle for tegnspråkene). På den annen side kan tospråklighet mellom et talespråk og et tegnspråk kalles bimodal tospråklighet, fordi to medier/modaliteter er
involvert. Det samme skillet mellom unimodal og bimodal kan selvfølgelig gjøres ved flerspråklighet som
omfatter flere enn to språk.
Mange av de helt grunnleggende vilkårene for å vokse opp tospråklig er de samme for bimodalt tospråklige som for unimodalt tospråklige. For eksempel er det viktig hvilken relativ prestisje de to språkene har.
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Et majoritetsspråk som norsk har tradisjonelt høyere prestisje i storsamfunnet enn et minoritetsspråk
som norsk tegnspråk eller tyrkisk i Norge. Unntak er minoritetsspråk som samtidig er etablerte fremmedspråk, som engelsk og fransk i Norge. For at tospråklighet skal være en positiv faktor i et barns utvikling,
ser det ut til at barnet ikke bare må bli tilstrekkelig eksponert for begge språkene i meningsfylte sammenhenger, men også at barnet opplever at omgivelsene verdsetter begge språkene.
Men i denne sammenhengen er det også viktig å peke på forskjellene mellom unimodal og bimodal tospråklighet. En rent språklig forskjell er at siden de to språkene overføres i hvert sitt medium, er det mulig å produsere og oppfatte elementer fra hvert av språkene samtidig – for eksempel at man sier et norsk
ord samtidig som man utfører den manuelle delen (håndbevegelsen) av et tegn i norsk tegnspråk som
betyr omtrent det samme. Slike blandingsformer av de to språkene kan være mer eller mindre systematiske og går under mange ulike navn, for eksempel tegn og tale, tegn til tale, tegn som støtte og norsk med
tegnstøtte. De kan også ha helt ulike funksjoner, fra å være nødkommunikasjonsverktøy for folk som ikke
forstår hverandres språk, til å være berikende elementer i tospråkliges ubesværede kommunikasjon med
hverandre.

Når vi ser på den rent faktiske gruppen av barn som vokser opp bimodalt tospråklige, er det også en annen forskjell, som riktignok bare angår en del av disse barna: Til forskjell fra barn av tegnspråklige foreldre, som eksponeres for det aktuelle tegnspråket hjemme på måter som minner om barn av andre minoritetsspråklige foreldre, så er det en gruppe barn som må ut av hjemmet for å oppleve god kommunikasjon
på tegnspråk. Barn med hørselsnedsettelse som har foreldre som ikke kan tegnspråk, må ut av familien
for å finne arenaer der de kan tilegne seg det ene av sine to språk. Det hjelper naturligvis godt hvis foreldrene lærer tegnspråk samtidig som barnet, men språklige forbilder vil de likevel ikke så lett kunne være.
De bimodalt tospråklige barna som selv har nedsatt hørsel, har også en annen utfordring i tillegg til at de
fleste av dem må ut av familien for å møte kompetente tegnspråkmodeller. Den nedsatte hørselen gjør at det
er en ekstra utfordring for dem å tilegne seg majoritetsspråket (norsk i Norge), som jo er hørselsbasert.
Barn med nedsatt hørsel som kommer fra familier der det kommuniseres på andre språk enn norsk på
grunn av innvandring, kan også få sin tospråklige utvikling påvirket av ulike kulturer har ulike tradisjonelle holdninger til hørselsnedsettelse og til funksjonsnedsettelser generelt.

Til slutt vil jeg sitere hvordan KUD (2008, kap. 10.5.2.2) drøfter bruken av betegnelsene «morsmål», «førstespråk» og «andrespråk» når det gjelder tegnspråk:
•

•

•

Ulikt talte språk blir teiknspråk som regel ikkje overført frå foreldre til barn, frå generasjon til
generasjon. Fleirtalet av døve barn blir fødde inn i familiar der foreldra er høyrande og bruker
talespråk.

Dei som har teiknspråk som morsmål i snever meining, er dermed svært få. Dei omfattar berre
barn, døve eller høyrande, av døve foreldre. For å dekkja inn også det fleirtalet av døve barn
som har høyrande foreldre, bruker ein gjerne i staden for morsmål den meir generelle termen
førstespråk om det teiknspråket desse barna tileignar seg.
For dei fleste døve barn er altså situasjonen den at foreldra i utgangspunktet ikkje meistrar
førstespråket deira, dvs. det teiknspråket som er det einaste språket barnet i utgangspunktet
kan ta til seg.
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•

•
•

•

Foreldra må med andre ord i kommunikasjonen sin med barnet bruka eit språk som for dei
sjølve er nytt og framandt, og som dei difor må tileigna seg parallelt med at dei overfører det
til det døve barnet. Dette fører naturleg nok til at språkutviklinga hos teiknspråkavhengige
barn er noko annleis enn for dei fleste andre barn.
Foreldre med døve barn må altså læra seg teiknspråket som andrespråk.

Også sysken til døve barn kan tileigna seg teiknspråk som andrespråk. Og ikkje minst vil teiknspråket utgjera eit andrespråk for mange høyrselsskadde personar som har behov for eit språkleg alternativ til talespråket.
Teiknspråk vil også vera andrespråk for tolkar og andre som i yrkessamanheng heilt eller delvis har dette som arbeidsspråk.

Avslutning

Vi har sett at flerspråklighet i utgangspunktet er en ressurs og berikelse for mennesker som får oppleve
det. I denne artikkelen har vi særlig sett på språksituasjonen for flerspråklige barn med ulike funksjonsnedsettelser (nærmere bestemt: nedsatt kognitiv evne og nedsatt hørsel), foreldrenes valgmuligheter for
dem, og det språkpolitiske og opplæringspolitiske grunnlaget for dagens praksis.
Ikke minst i tilfeller hvor familien tilhører en språklig og kulturell minoritet i landet, er det viktig at kontakten mellom familien og det offentlige tjenesteapparatet er omfattende og god, slik at foreldrene ser
grunn til å ha tillit til at tjenesteapparatet gir de beste rådene for deres barn. Med tjenesteapparatet mener jeg her både pedagogiske og helsefaglige instanser. Vi har også sett at tjenesteapparatet selv dessverre
ofte har formidlet uheldige råd basert på «usunn fornuft», overleverte og ubegrunnede negative holdninger og forventninger. Det er grunn til å tro at deler av tjenesteapparatet, både i Norge og i andre land, fortsatt formidler slike uheldige råd.
Det er mitt håp at denne artikkelen kan bidra til å minne både foreldre og fagfolk om at flerspråklighet er
en ressurs, så lenge den blir anerkjent, og at dette gjelder akkurat like mye for barn med funksjonsnedsettelser som for andre barn.
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Foreldre er viktige for alle barns læring
Samarbeid hjem-skole med perspektiv på flerspråklighet
og funksjonsnedsettelse1
v/ Loveleen Rihel Brenna, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Loveleen Rihel Brenna er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og er profilert i det nasjonale arbeidet for samarbeid mellom hjem
og skole. Hun har bakgrunn fra India og innehar stor kompetanse på flerspråklighet. Med bakgrunn fra arbeid i barnevernet, har hun også erfaring
med barn med funksjonsnedsettelse. Tre egne barn i ulik alder gir også god kompetanse på foreldreperspektivet.
Foto: Jørn Lang

Innledningsvis i foredraget rettet Rihel Brenna søkelyset på to sentrale offentlige
innstillinger:
•

•

NOU 2009:18: Rett til læring (Midtlyngutvalget). Dette er en utredning med fokus på spesialundervisning i skolen.
NOU 2010: 7: Mangfold og mestring (Østbergutvalget), hvor mandatet var å foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere
utdanning.

Da Midtlyngutvalgets utredning kom til høring i FUG, var de opptatt av hvorvidt minoritetsspråklige ble
ivaretatt, men utredningen hadde en generell tilnærming til spesialundervisning i skolen. FUG ble henvist
til Østbergutvalget for nærmere gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige. Dette blir et
paradoks ettersom utvalgene var sammensatt slik at den spesialpedagogiske kompetansen var å finne i
Midtlyngutvalget og ikke i Østbergutvalget. Hvis man er en minoritetsspråklig elev som har behov for spesialpedagogisk støtte, er det spesialpedagogene som skal jobbe med dette og ikke personer med migrasjonspedagogikk som sitt hovedfelt.

1

Sammendraget er skrevet av Elisabeth Nilsen
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Om mangfoldsbegrepet
Det er viktig å problematisere mangfoldsbegrepet. Mangfold oppstår når to mennesker møter hverandre.
Dette kan være på grunn av ulik alder, kjønn, familiebakgrunn, religion, livserfaring, personlighet osv.
Mangfold er normaltilstanden! I det øyeblikket vi får en person med en annen etnisk, kulturell, språklig
bakgrunn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne, blir spennvidden i mangfoldet utvidet. I slike møter er det ikke eleven som er utfordringen, men vår manglende kompetanse for å møte utfordringene som
kan oppstå. Uansett hvor stor spennvidde man har i mangfoldet, er alle individer likeverdige. Likeverd er
helt grunnleggende i all kommunikasjon, og spesielt viktig er dette der hvor familien eller barnet møter
hjelpeapparatet.

Vi har en tendens til å plassere hverandre og ulike fenomen i båser for å organisere verden rundt oss, og
«språklige»- og «etniske» minoriteter i Norge blir således plassert i en egen bås. Dette kan virke negativt
fordi det øker avstanden mellom grupper og stigmatiserer elever i skolen og samfunnet for øvrig. En slik
«båstenkning» vil påvirke hvilke forventninger lærere, de etnisk norske elevene og andre i deres omgivelser har til de «minoritetsspråklige elevene». En ureflektert bruk av begreper kan dermed ha som negativ
konsekvens at menneskene som omfattes av det, fratas retten til å definere seg selv og til å synliggjøre
mulighetene, mangfoldet, ressursene og spennvidden som finnes blant dem. La foreldrene få definere sine
forventninger til skolen og til systemet, og la dem få sette ord på hvilke utfordringer de møter og hvilke
muligheter de ser.
Ved tidligere foredrag har Rihel Brenna skilt mellom «jeg»- og «vi»-kulturer. Det er viktig å huske på gråsonene mellom en individorientert og en kollektiv tenkning. Let heller etter hva som binder oss sammen
før man fokuserer på hva som skiller oss.

Rotfeste i ny jord

Rihel Brenna har nå vært leder for FUG i nesten åtte år, og på denne tiden har det kun kommet om lag fem
henvendelser fra foreldre med minoritetsbakgrunn. Dette er et alvorlig signal om at disse foreldrene ikke
bruker systemet. Tall fra Fylkesmannen fra Oslo og Akershus viser også at det er få eller ingen av klagesakene som omhandler flerspråklige elever.

I forbindelse med et foredrag for en flerspråklig gruppe spurte Rihel Brenna de fremmøtte om hvor mange som hadde en drøm om å reise tilbake til hjemlandet. Nesten samtlige svarte bekreftende at de hadde
et ønske om dette. Mange hadde bodd i Norge opptil 30 år. I den videre dialogen med de fremmøtte var
hun opptatt av å poengtere at man ikke må plassere seg selv eller familien sin i en transittfase, hvor man
inntar en holdning at «vi skal bo her midlertidig». Da vil man fysisk bo i Norge, men emosjonelt og mentalt er man et helt annet sted. Dette vil blant annet påvirke motivasjonen for å lære språket og engasjementet i barnehage og skole. Rihel Brenna eksemplifiserte dette ved en metafor om et frukttre. Hvis man
kjøper et frukttre på et hagesenter, vil røttene være pakket inn. For at treet skal vokse i ny jord, må røttene
få rotfeste. Vi som fagfolk må oppfordre foreldrene til å ”løsne deler av posen fra røttene». Fagfolkene må
også sørge for at det må være et klima for samarbeid og sikre at det ikke er ”tele i jorda”. I denne dialogen
med foreldrene vil det være naturlig å ha fokus på identitet, og at foreldrene må bli gitt rom til å vise stolthet for sin kulturelle bakgrunn. Like fullt må vi bidra til at foreldre blir bevisste på at deres barn må kunne
pendle mellom ulike «virkeligheter». Dialogen må derfor preges av anerkjennelse og bidra til at foreldrene
får noen nye verktøy for å mestre rotfeste i ny jord. Hvis foreldrene ikke har funnet sin plass i det norske
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samfunnet, vil det oppleves som en ekstra stor belastning å ha et barn med nedsatt funksjonsevne.

Møtet mellom fagpersoner og etniske minoriteter

Avslutningsvis rettet Rihel Brenna fokus på tre viktige momenter i møtet mellom fagpersoner og etniske
minoriteter:

• Ikke bli for opptatt av ulikhet
Hvis ansatte har manglende mangfoldskunnskap, er det lett å bli for opptatt av ulikhetene. Elevgruppen som
inngår i begrepet «minoritetsspråklige elever», er mangfoldig og har krav på en tilpasset opplæring. Det er
viktig at vi avmystifiserer hvor «annerledes» det er å jobbe med etniske minoriteter. På mange måter er ikke
dette annerledes enn å jobbe overfor etnisk norske foreldre og barn da det er mange universelle spørsmål
som binder oss sammen. Skolen må bruke begreper som samler elevene, heller enn å understreke forskjellene
mellom dem.
• Tilpasning til systemet og det norske samfunnet
Vi må ha fokus på at det er systemet som skal tilpasse seg minoritetene og ikke omvendt. Like fullt er det
viktig at skolen kommuniserer klart og tydelig til foreldrene om hvilke forventninger som er knyttet til hjemskole samarbeidet. Hvis foreldrene har manglende kunnskap om det norske samfunnet og hvilke forventninger de blir møtt med, vil dette bidra til å svekke gode samarbeidsrelasjoner.
• Økt fokus på kompetanseheving
Skolene trenger mer kompetanse på hvordan de kan skape et godt foreldresamarbeid med foreldre med minoritetsbakgrunn. Mange ansatte har liten kunnskap om hvordan det er å vokse opp med flere kulturer og i
tillegg ha nedsatt funksjonsevne. Dette krever god kulturkompetanse om for eksempel barneoppdragelse og
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syn på funksjonsnedsettelse. Barna må pendle mellom ulike kulturer, og de må selv foreta verdivalg. Dette
er valg som kan føre til indre konflikter, og det er derfor viktig at skolen og foreldrene er kjent med hvordan
deres motstridende forventninger til barnet kan påvirke barnets skolehverdag og læring.

Aktuell litteratur
Brenna, Loveleen Rihel(2004): Sangam – integrering og inkludering. Fagbokforlaget
Brenna, Loveleen Rihel (2007): Marasim. Høyskoleforlaget
Brenna, Loveleen Rihel (2008): Manzil – mangfoldig ledelse og utvikling. Cappelen akademisk.

FUG (2005); Broer mellom hjem og skole – håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og
skolen.
NOU 2009:18: Rett til læring. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. juni 2007.
Avgitt til Kunnskapsdepartementet 2. juli 2009.

NOU 2010: 7: Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Utredning
fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. oktober 2008. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 1. juni
2010.

Konferanserapport | 41

Sammen for livet

Sammen for livet
Glimt inn i en flerkulturell skolehverdag
v/ lærer og forfatter Unni Helland
Unni Helland har 38 års undervisningserfaring fra Fjell skole i Drammen hvor mer enn 80 % av elevene har minoritetsspråklige foreldre. Hun ble
nominert til prisen Årets foredragsholder av Confex i 2009. I alle år har hun arbeidet med elever og foreldre fra Europa, Asia, Afrika og Amerika med
stor variasjon i religion og livssyn. Hun har aktivt skapt et godt flerkulturelt grunnlag for barn, foreldre og skole. Hun har skrevet to bøker hvor den
siste heter Fra det flerkulturelle klasserommet. En lærers dagbok. Inge Eidsvåg ved Nansenskolen omtaler boken som ”glitrende”. Helland er en praktisk, tydelig og engasjerende foredragsholder som gir håndfaste råd til din arbeidshverdag.

Prøysen sa om seg selv og sin egen skolegang:
”Det var ingenting fra skolen som passet inn i Prøysenstua”.

Fjell skole sto ferdig i 1971 i en ”ny” bydel. Elevene kom fra den nye blokkbebyggelsen og fra etablerte og
nyetablerte villastrøk. Fram til 1985 hadde skolen en negativ utvikling. Når skolen var framme i lokalavisenes nyhetsbilde, var det som regel fordi det hadde skjedd noe negativt. Skolen ble preget av en negativ
identitetsfølelse, mistrivsel og store adferdsvansker. Hvorfor? Skolen prøvde selv å analysere situasjonen,
og konklusjonen var: Det meste er systemskapt. Svært mange av våre elever opplever ikke mestring.

Denne erkjennelsen førte til en snuoperasjon. Verktøyene var tilpasset opplæring, fokus på positiv identitetsutvikling og styrking av skole-hjem – samarbeidet.

Tilpasset opplæring

Innenfor ett og samme årstrinn varierer den intellektuelle modenheten med inntil 5 år. Dette er normalt!
Alle barn er ulike. Om du ved din skole klarer å tilrettelegge slik at elevene og deres foreldre opplever
mestring – DA har du laget en inkluderende skole.
Målsetningen skal være å utvikle det verdige barnet!
For å oppnå dette må man lære seg å møte andre i ”augehøgde”.

Positiv identitet

Holdninger er et stikkord her. Husk: Fordommer fordummer!
Det viktigste for å utvikle god mental helse er at man har positiv identitet, god selvfølelse.
En av skolens viktigste oppgaver er å legge til rette for en slik utvikling.
En viktig faktor for å utvikle positiv identitet er å våge å ta sjanser.
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Skole-hjem – samarbeidet
Fjell skole begynte å se på alle foreldrene som de ressurser de er - også om de er analfabeter på eget
morsmål. Foreldre skal bli lyttet til når de har meninger om egne barns skolegang. (Men det er selvfølgelig
læreren som har det profesjonelle ansvaret for opplæringen.)
Når vi snakker om tilpasset opplæring, tenker vi på elevene våre, men tilpasset samarbeid handler også
om foreldrenes behov: Skolen skal stille klare, realiserbare krav til foreldrene og klargjøre for dem hvor
viktige de er for at barna skal lykkes på skolen. Skolen må føre dialog med foreldrene der det blir stilt tilpassede, realiserbare krav til dem. Vi skal møte foreldre, og møte deres verdighet – med verdighet. Ikke
ring hjem bare når det er noe galt – ring også når det er lyspunkter! Dette gir grobunn for god relasjonsbygging.

Den første konferansetimen bør være uten eleven. Sett av en time pr. foreldrepar! Bruk denne til å bli
kjent med også de voksne i familien! Avslutt konferansetimen med å avtale ny time! De lovpålagte to timer
pr. år er for få.

ULIKHET
Gjennom faget RLE får alle elevene møte sin egen /
foreldrenes tro eller livssyn. Et viktig mål med faget
er å lære elevene respekt for ulikhet.
Se på ulikheter som en ressurs! I alle situasjoner
må en huske at NORMEN ER ULIKHET!

INGEN TING ER MER ULIKT ENN LIKEVERDIG UNDERVISNING FOR ULIKE BARN! Ved å synliggjøre
ulikhet, skapes kunnskap og respekt.

I møte med det flerkulturelle samfunnet må en
selv passe på ikke å godta å bli krenket.

VERDIER SKAPES GJENNOM HANDLING! Lærere
må se det enkelte barn og dets foreldre og sørge for
at de alle, store og små, opplever mestring. Og så
må vi våge å feile. For husk: Ingen gjorde en større
feil enn han som ikke gjorde noe fordi han trodde
han kunne gjøre så lite!
I tillegg til lærerjobben er jeg spaltist i Drammens
Tidende. Jeg vedlegger en kronikk, ”Lære for livet”,
som viser et glimt fra klasserommet mitt:
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LÆRE FOR LIVET- kronikk av Unni Helland
Etter en annerledes skolestart er nå de første skoleukene lagt bak oss. I mange av landets klasserom ble elevene den første dagen møtt med lys, roser og musikk. Og ord. Mange, mange ord. 11 år gamle Tine hadde følgende spørsmål: ”Massemorderen hadde planlagt dette i 9 år. Hvordan greide han å sove i alle de årene med
sånne tanker i hodet?” Da var det godt å kunne svare med ordene til erfarne fagfolk. Magne Raundalen og
Jon-Håkon Schultz har gitt ut en veileder i krisepedagogikk. Der skriver de om massemorderen: ”Feiltankene
hans var blitt helt syke.”
Skolen er på mange måter det nasjonale mentale sikkerhetsnettet. Her får barn stille sine spørsmål, og her er
de sammen med jevnaldrende i sine tanker og undringer.
Og så må vi prøve å forstå det uforståelige. Hvorfor? Hvorfor gjorde han det? Noen av barna hadde hørt at
det var fordi han hatet muslimer. Men hvorfor drepte han da så mange som ikke var muslimer? Og hvorfor
var han så sint på Arbeiderpartiet og regjeringen? Og hvorfor dro han til Utøya og drepte ungdommene? Så
mange og så vanskelige spørsmål.
Vi voksne må prøve å skape sammenhenger. Vi må trygge barna. Vi må åpne for å forstå, og lukke for å få
fred.
Louise hadde sine klare tanker om dette da vi hadde besøk av et finsk TV-team som skulle fortelle om Norge
etter 22. juli, og hvordan norsk skole arbeidet med dette traumet. TV-reporteren stilte spørsmålet: ”Men
er det ikke bedre å leke og prøve å glemme det vonde som har skjedd her i Norge i sommer?” ”Nei,” svarte
11-åringen. ”Først må vi få tankene våre på plass.”
Nå har vi prøvd å få tankene våre på plass. For å gå videre. Mye har skjedd også i løpet av disse fire første
skoleukene. Det har vært valg. Kommunevalg og fylkestingsvalg og kirkevalg - og klassevalg. ”Mer åpenhet,
mer demokrati,” sa vår statsminister. Men demokrati må læres. Det er, beklageligvis, ikke medfødt.
Derfor har vi arbeidet med dette valget i uke etter uke. Elevene ble inndelt i valgpartier, tre elever på hvert
av partiene representert i bystyret, og oppgaven var å lage en stand i klasserommet med innsamlet valgmateriell, og så skrive og fremføre en valgtale på selve valgdagen før de selv skred til urnen i klasserommet.
Det ble hard jobbing! Lørdager på torget for å samle inn materiell og stemmesedler. Tilbake i klasserommet
med alt innsamlet materiale. Klippe og lime og henge opp på oppslagstavler. Og så denne vanskelige talen!
For her nyttet det ikke å kopiere fra brosjyrer. De skulle nemlig bare bruke ord de selv forstod og kunne forklare sine medelever. Det ble både ett og to og tre utkast.
Så kom valgdagen. Etter å ha gått gjennom det ordentlige valglokalet, returnerer vi til klasserommet hvor vi
trekker rekkefølgen på de sju talene. Lederen for Frp-gruppa stiller i mørk dress med Frp-logo på jakkeslaget.
Han har vært flere ganger i byen, blitt fotografert med Carl I. Hagen på den ene siden og Jon Helgheim på
den andre, og til og med fått med mamma til Strømmen for å høre på Siv Jensen.
Det er ulidelig spennende i klasserommet. Klart og tydelig fremfører de sitt budskap. Og så skal her stemmes.
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I et hjørne av rommet, bak et skjermbrett, ligger alle stemmesedlene. De bruker god tid. Kommer ut med
stemmeseddelen forsvarlig brettet. Går bort til stemmeurna, får stempel og slipper seddelen nedi.
Det blir umiddelbar opptelling. Og i sterk kontrast til de voksne er det her 100 % valgdeltakelse, inkludert
han som har noen dagers permisjon og derfor har forhåndsstemt.
Resultatene er som følger: Ap 41%, Høyre 18%, Frp, Venstre, Sp og Krf fikk alle 9% mens SV fikk 5%.
Sammenligningen med Fjell valgkrets, Drammen kommune, Buskerud fylke og hele landet skal så opp som
søylediagram og analyseres.
Men det aller mest spennende var forhandlingene for å finne koalisjonspartnere. Det ble flere gruppemøter.
Her telte også personstemmene. Den dresskledde Frp-eren fikk flest enkeltstemmer, etterfulgt av en fra SV.
Men det hjalp så lite for SV-eren som ønsket samarbeid med Ap – hun fikk ikke med seg de to andre i partiet.
Dermed ble det en koalisjon mellom Høyre, Venstre, Krf og Sp. Ulidelig spennende var det da én fra Sp ville
samarbeide med Ap, én ville samarbeide med Høyre, og den tredje fra Sp kom i vippeposisjon. Han valgte
Høyre og mellompartiene, og det ble blått styre i klassen, som i byen for øvrig.
Så ble det fotballkamp i to skoletimer, bestemt av den vinnende koalisjonen.
Og så får vi bare håpe at disse 11-åringene, når deres tur kommer, ikke sitter på gjerdet, eller ligger på sofaen, men har forstått at når det er valg i Norge, da skal det stemmes!
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Kulturelle utfordringer –
erfaringer som pasient mellom to kulturer1
v/ styreleder i Minoritetspolitisk tenketank og forfatter Abid Qayyum Raja
Abid Q. Raja er forfatter av de kritikerroste bøkene Talsmann (Aschehoug, 2008) og Dialog (CappelenDamm 2010). Han er tidligere advokat og kjent
som venstrepolitiker. Raja er utdannet jurist med mastergrad i vitnepsykologi fra Oxford, og er medlem av ulike regjeringsnedsatte utvalg. Til daglig er
Raja nemndleder i Utlendingsnemnda. Han er også vinner av Fritt Ord prisen 2010.

For de av publikum som hadde fulgt med TV-programmet “71 grader nord” våren
2010, kunne det være lett å tro at Raja trakk seg fra konkurransen mandag, rett før
finalen, for å kunne delta i konferansen torsdag. (Foruten at programmet var et
opptak, trakk han seg faktisk fordi han var innkalt vara på Stortinget).
Å føde et barn med en misdannelse oppleves som problematisk for de fleste foreldre uansett kultur eller
geografi. I noen kulturer er det en større belastning for foreldrene enn i andre. Når misdannelsen er knyttet til en av de delene av kroppen vi helst ikke snakker åpent om, blir det vanskelig også for norske foreldre. For foreldrene til Abid Q Raja ble det en stor belastning at han ble født med analatresi – eller “uten
rumpehøl”, som han selv sa det på konferansen. Eller lukket endetarm - en sjelden misdannelse som hvert
år rammer 10-15 nyfødte i Norge. Som baby hadde han utlagt tarm. Senere ble han operert flere ganger –
både i Norge og Pakistan. Da fungerte det, men det fungerte ikke normalt – enten kontinuerlig løs mage eller kontinuerlig forstoppelse, hvilket medfører mye rumling og smerter. Han har som voksen gjennomgått
en stor operasjon og er nå så frisk som det går an å bli for en med en slik misdannelse.
Misdannelsen påførte familien stor skamfølelse, og han ble utsatt for mye mobbing på skolen. Det største
problemet var “at jeg hadde en fjertefrekvens som overgikk alt”. På barnetrinnet gikk det greit, men ungdomsskolen var grusom. Han “gjemte seg” i tre år. Mye av konsentrasjonen gikk med til å passe på magen.
I tillegg til misdannelsen, var Abid en liten og fysisk svak gutt på ungdomsskolen, “en pingle”, og derfor et
lett mobbeoffer. Dette er vanskelig å tro når en ser Raja i dag, og følger han gjennom media som advokat,
forfatter og politiker.

For foreldrene til Raja var det vanskelig å akseptere at deres førstefødte sønn skulle bringe dem mer skam
enn stolthet. Det skulle hemmeligholdes.
De fikk en baby som ble overført til medisinsk avdeling på sykehus, i stedet for å bli brakt hjem fra fødestuen
1 Sammendraget er skrevet av Elisabeth Mikkelsen
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ledsaget av fanfarer. Den stolte fremvisningen med gjester som kom for å spise
enorme mengder med kaker og beskue det
nye mannlige skudd på Raja- stammen, ble
ikke som planlagt. 2
Morens forklaring på at Abid ble født med
misdannelse, var at hun under svangerskapet så på fullmånen. Dette er et eksempel på aksepterte forklaringer når barn
blir født med et handikap i foreldrenes
kultur. Selv om nok nære slektninger har
visst om misdannelsen, har foreldrene
holdt det som en hemmelighet for omverdenen i 32 år – helt til Raja selv skrev om
det i boka “Talsmann”. Det har vært vanskelig for moren å akseptere at Raja valgte
å fortelle offentlig om familiens skam. Han
valgte å stå fram for – som kjendis – å kunne være et forbilde for andre funksjonshemmede innvandrere.

Jeg forteller om det vonde jeg har opplevd for å sette mot i andre som opplever liknende, vonde ting i dag. Det
gjelder alle med skjulte eller synlige funksjonshemminger som vokser opp i miljøer der dette er tabulagt, og
det gjelder minst like mye foreldre og pårørende til barn født med funksjonshemminger.
I møte med helsevesenet, kontroller på
sykehus, måtte gutten Abid fungere som
tolk. Abid opplevde at det ble pratet mye
om han mens han var til stede, og tolket,
som om han ikke var til stede eller forsto.
Foreldrene mistrodde de norske legene
og det norske helsevesenet. Da han gikk
i 6. klasse, tok de han derfor med seg til
Pakistan hvor han ble operert på et (for
øvrig meget godt) militærsykehus. Den
operasjonen hjalp heller ikke.

Det å ha en misdannelse kan være hemmende for utviklingen. Abid fikk aldri
delta på overnattingsturer, klasseturer,
leirskole. Foreldrene var for skamfulle
og redde for at de andre skulle få vite om
sykdommen. At de fleste andre faktisk
visste om sykdommen, gikk dem hus forbi.
2

Sitatene i kursiv er hentet fra boka Talsmann. 2008, H. Aschehoug & Co.
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Første gang Abid opplevde å kunne være åpen om sin sykdom, var da han kom til Frambu (http://www.
frambu.no/). Den totale åpenheten han møtte der, var noe helt nytt – og flott. Der møtte han andre barn
og unge med forskjellige funksjonshemminger. Abid var på Frambu i to perioder. Dette er av de beste minnene han har fra barndommen.

”Hva har du?” var gjerne åpningsspørsmålet. … Jeg ble fort vant til den ledige tonen, og det var deilig å kunne
være helt åpen uten at det kom noen rare reaksjoner. Endelig kunne jeg dele tankene omkring smerten med
andre, og jeg var plutselig i omgivelser der jeg ikke trengte å konsentrere alle krefter om å skjule at det feilte
meg noe.
Raja fortalte om streng oppdragelse i oppveksten, med fysisk avstraffelse. Faren ville bokstavelig talt
banke inn i han vilje til å bli frisk. Som 16-åring kontaktet han selv barnevernet for å komme vekk fra foreldrene en periode. Dette førte til ytterligere skamfølelse hos foreldrene. Han beskrev også et barnevern
som gjennom sine valg for unge Abid, var med på å åpne veien inn til kriminelle miljøer. ”Det kunne gått
gærent”. Det som hjalp han, var viljen til å gå på skole og å lære. Etter et halvt år var han hjemme igjen.

I tillegg til at Raja fortalte om sin oppvekst med misdannelse i en pakistansk familie i Norge, fikk vi også
del i en kjærlighetshistorie – Abids valg av norskpakistanske Nadia – og ikke den kusinen familien hadde
valgt for han. Dette medførte to problemer for foreldrene; for det ene var hun av feil kaste, og for det andre ville mennesker utenfor den nære familie få kjennskap til misdannelsen. Nå har Abid og Nadia tre
barn, to tvillingdøtre og en sønn. Og Nadia, som er utdannet psykolog, var neste foreleser på konferansen.

Bøker av Abid Q Raja:
Talsmann, selvbiografi utgitt på Aschehoug forlag.
(2008) ISBN 9788203234286
(fra Wikipedia: ... der han tar opp kulturelle og religiøse dilemmaer som religiøs fundamentalisme, rasisme, arrangerte ekteskap,
undertrykking av kvinner, barneoppdragelse, norskopplæring og
utfordringene som knytter seg til å være muslim i Vesten. Boken
har vært kritikerrost og gir innsikt i tokulturell hverdag).
Dialog - om vold, undertrykkelse og ekstremisme
på CappelenDamm. (2010)
ISBN 9788202348427
(fra Wikipedia. Boka Dialog ble omtalt som “en bragd”
av Dagsavisen i sin anmeldelse og fikk terningkast 5 i VG).
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Oppvekst mellom to kulturer, identitet og forståelse av sykdom1
v/ psykolog Nadia Ansar
Nadia Ansar er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2004. Hun har tidligere arbeidet ett år på Grorud barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i
Oslo, og i fire år ved Alternativ til Vold med behandling av voldsutsatte, voldsutøvere og med familievold. Hun har også sittet i et lovutvalg som vurderte bruk av tvang innen psykisk helsevern. Ansar er rådsmedlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og arbeider
for tiden ved Enerhaugen familievernkontor.

Minoritetsungdommens dilemma
Ungdom som lever mellom to kulturer, kan oppleve krysspress mellom forventninger fra foreldre og minoritetsmiljøene og storsamfunnets forventninger. Det kan
være vanskelig å vokse opp med to virkelighetsbilder som av og til ikke korresponderer med hverandre. Tre vanlige tilpasningsmåter er:
1. Assimilering; Sterk identifisering med storsamfunnet; tar avstand fra sitt opphav, man kan
skamme seg over sin etniske bakgrunn og tar til seg både positive og negative sider ved storsamfunnets kultur og verdisett.
2. Marginalisering; Styrking og dyrking av innvandreridentitet, markerer avstand (og forakt),
viser opprør og protest, ønsker ingen tilpasning.

3. Integrering av «best practice»; tar det beste av begge kulturer og forkaster det dårlige. Ungdom i balanse og harmoni.

Bruk av vold i et kulturelt perspektiv
Oppdragervold kan defineres som bruk av fysisk eller psykisk disiplinering av barn. Forskning om minoritetsungdom og vold viser at minoritetsbarn er mye mer utsatt for vold og overgrep enn etnisk norske
barn. Ungdom med foreldre født i ikke vestlige land er mer voldsutsatt. Det er flere saker som omhandler fysisk mishandling blant minoritetsbarn (Kalve & Allertsen, 2006). Disse familiene blir ikke nådd av
hjelpeapparatet. Man har også mangelfull kunnskap om hvordan man hjelper de man faktisk kommer i
kontakt med. Videre er det en klar overvekt av vold blant førstegenerasjons innvandrerbarn i barnevernet
(NOVA rapport 5/2008). Sosial kompetanse forbindes med intelligens og er overordnet barnets egne ønsker og behov. Den enes feil er en kollektiv byrde. Trusler knyttet til handlingens virkninger på familien vil
1 Sammendraget er skrevet av Elisabeth Nilsen
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ha sterkere virkninger på disse barna. Samtidig er det viktig å ha fokus på at lydighet, høflighet, fokus på
andres ve og vel, respekt og undertrykking av personlige behov ikke alltid trenger å bety at barnet utsettes for vold i oppdragelsen.

I typiske kollektivistiske kulturer er man mer opptatt av relasjonelle belønninger. Man er mer kritisk til
ytre materielle belønninger som kilde til kontroll og foretrekker relasjonell anerkjennelse som belønning.
Motstykket blir også at straff er relasjonell, eksempelvis er utfrysning av fellesskapet en svært alvorlig
trussel for barnet. Barnets ulydige handlinger vil kunne føre til sykdom hos foreldre eller besteforeldre;
igjen er relasjoner kilde til kontroll.

Individualistiske og kollektivistiske kulturer og forståelse av sykdom
Når det gjelder psykosomatiske plager, er også minoritetsbefolkningen mer utsatt. Ved spørsmål om
hvorvidt de har vært plaget av en eller flere av åtte oppgitte psykosomatiske plager, blant annet smerter
i kroppen, hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer, svarer 7 av 10 innvandrere og etterkommere å ha hatt minst én av plagene. I hele befolkningen svarer 5 av 10 det samme (SSB). Årsakene til at
innvandrere har en dårligere fysisk og psykisk helse, henger ikke sammen med at det er noe galt med deres kultur. Noen aktuelle faktorer kan være marginalisering, traumatisering og fattigdom.

Satt på spissen kan vi si at det er visse kjennetegn knyttet til individualistiske og kollektivistiske kulturer:
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Typisk individualistiske kulturer: Plassering av kontroll: Indre
Livet er ikke forhåndsbestemt
”Din egen lykkes smed”

Liten aksept for at noe går galt
Ulykkelighet er din egen feil
Optimisme

Livet som en trapp

Typisk kollektivistiske kulturer: Plassering av kontroll: Ytre
Skjebne er viktig

Lite egen kontroll over hendelser
Mye må bare aksepteres
Realisme / Fatalisme

Suksess eller katastrofe avhengig av skjebnen
”Berg og Dalbane”

Det kan være fordeler med den kollektivistiske innstillingen. I forbindelse med moderat psykisk og fysisk
sykdom blir dette ofte ansett som en naturlig del av livet. Storfamilien stiller opp, og det er ingen skam
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knyttet til psykisk smerte og sårbarhet. Hvis ikke sykdommen blir ansett som en naturlig del av livet, er
det flere ulemper knyttet til denne innstillingen. Det å få barn med psykisk sykdom kan eksempelvis forstås som straff fra Gud. Foreldrene tar på seg skylden - «jeg må ha gjort noe galt». Eller annen form for
overtro tar form i et forsøk på å skape mening - ”jeg så på fullmånen den dagen jeg ble gravid, det var sikkert derfor jeg fikk sykt barn...” Mystikk og trolldom er ofte knyttet til alvorlige psykiske lidelser som schizofreni, bipolar lidelse og dyp depresjon.
For mange i minoritetsbefolkningen kan det være viktig å skjule sykdommen. Foreldrene kan være styrt
av mekanismer som skam, skyld, angst, benektelse, bagatellisering, eksternalisering og fragmentering.
Konsekvensene av dette kan være isolasjon og begrenset kontakt med det sosiale nettverket. Et resultat
kan være at barnet blir preget av angst for straff og konsekvenser, i tillegg til skam og skyld. De kan også
føle sterk lojalitet til foreldre, eller utvikle en normalitetsopplevelse.

Hjelperens rolle
I møte med mennesker fra andre minoriteter kan fagfolk oppleve mange utfordringer. Det er
noen holdepunkter som kan være retningsgivende for samarbeidet:
 Bidra med konkret informasjon

 Bryte taushet og hemmeligholdelse

 Være tydelig på den voksnes ansvar

 Møte barnets ambivalente følelser til foreldrene
 Fokusere på barnets ressurser

 Nedtone løsningsfokus i de første møtene og ha nok «klagerom»
 Arbeide for å skape og opprettholde empati
 Relasjonsbygging – allianse
 Investere mer tid i starten

 Være oppmerksom på kulturelle barrierer

 Utvise kulturell sensitivitet: ”Hvordan var det i Norge før i tiden?”

Aktuell litteratur:
Allertsen, Linda M. og Trygve Kalve (2006): Innvandrerbarn i barnevernet 2004
Rapporter 2006/19 • Statistisk sentralbyrå 2006
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA rapport 5/2008:
Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep
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Oppsummering av konferansen:
en filosofisk dialog om rettigheter og anerkjennelse1
v/ førstelektor Bjørn Aksel Flatås, Hibu
Bjørn Aksel Flatås er førstelektor i filosofi ved Høgskolen i Buskerud, hvor han blant annet underviser på studiene ’Master in Human rights and
multiculturalism’ og ’Vold og overgrep i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk’. Han er utdannet filosof ved Universitetet i Bergen i
1999, hvor han også er PHD student i filosofi. Hans avhandling diskuterer sentrale etiske og epistemologiske problemstillinger knyttet til menneskerettighetsundervisning, og hvordan disse kan bidra til å utforme en filosofi om menneskerettighetene som er didaktisk orientert. Flatås har arbeidet
med menneskerettighetsundervisning i flere år, blant annet som studieleder ved Falstadsenteret fra 2001-2006. Flatås sitt interessefelt er knyttet til
følgende områder: menneskerettigheter, krenkelser, ondskap, profesjonalitet, profesjonsetikk, didaktikk og subjektivering og senmodernitet.

v/førsteamanuensis Patrick Kermit, HiSt/NTNU Samfunnsforskning AS
Patrick Kermit er førsteamanuensis og da konferansen ble avholdt var han studieleder ved Program for Tegnspråk og Tolking, Høgskolen i Sør-Trøndelag i
Trondheim. Han har permisjon fra HiSt og arbeider nå ved NTNU Samfunnsforskning AS. Han har skrevet doktorgrad om etiske aspekter ved cochleaimplantering av døve barn (det vil si innoperering av hørselsrestaurerende teknologi) og forsket på profesjonssosiologiske og profesjonsetiske aspekter ved
tolkeyrket, både i forhold til tegnspråktolker og andre språktolker. Kermit har nylig deltatt i et forskningsprosjekt om døve og rettssikkerhet, finansiert av
Fritz Moens Forskningsfond. I rapporten “Tegn, tillit og troverdighet - om rettssikkerheten for døve og hørselshemmede” (http://nordlandsforskning.no/
publikasjoner/rapporter/1211-rettssikkerhet) beskrives viktige forhold som sikrer god tolketjeneste, ikke bare for døve, men også for andre språkgrupper.

De to filosofene Flatås og Kermit fikk den krevende oppgaven å oppsummere konferansen, og valgte ut fra sin fagbakgrunn å rette søkelyset på spørsmål som «burde ha vært stilt» på konferansen. De baserte sin oppsummering på å identifisere
aktuelle epistemologiske spørsmål med utgangspunkt i følgende stikkordsliste:

Kompleksitet – Forenkling
Likhet – Ulikhet
Nærhet – Fremmedhet
Kultur – Kropp
Sosialfag – Forvaltning
Røtter – Rihzom (en ”jordstengel”)
Respekt – Ydmykhet
Moralsk rett – Juridisk rett
1 Sammendraget er skrevet av Elisabeth Nilsen
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Individ – Kollektiv
Verdighet – Ære
Ydmykhet – Ydmykelse
Anerkjennelse – Krenkelse
Anerkjennelse – Rettigheter
Identitet – Autensitet
Anerkjennelse - Redistribuering

Foredrag i plenum

Refleksjon om identitet
De aller fleste av foreleserne berørte spørsmålet om identitet, og det ble sagt mye viktig om dette på konferansen. Mange av innleggene fokuserte på to størrelser når temaet kom på banen- nemlig identitet i forhold til kultur og samfunn. Hvordan kan vi i tillegg fokusere på kroppen som en sentral forståelsesramme
for identitet? Dette blir et logisk spørsmål - for eksempel i forhold til forståelse av identitet knyttet til
språk og sykdom. Veldig ofte er det slik at når vi føler oss krenket, kjenner ubehag, at vi faktisk husker at
vi har en kropp. Hvis vi blir alvorlig syk, så blir sykdommen en del av identiteten. Identitet knytter seg helt
opplagt til språk - men for å uttrykke det banalt, så «bor» språket i kroppen vår. En sentral utfordring i
forståelsen av identitet er bevisstheten om at den menneskelige eksistens er i kontinuerlig forandring, og
ikke kan forstås som en statisk størrelse.

Kompleksitet og forenkling

Flere av innleggene har hatt fokus på kjennetegn ved en kollektiv og en individualistisk kulturforståelse.
Mange foredragsholderne poengterte at dette blir en overforenkling og at dette ikke vil gi en tilstrekkelig
nyansert forståelse av identitet. Begreper kan gi en ryddighet, men samtidig mister man noe av kompleksiteten ved det samfunnet vi er en del av.

Denne konferansen har samlet to fagområder, «deaf studies» og «migrasjonsforskning». Deaf studies er
gjerne knyttet til en tradisjon som ser funksjonshemming først og fremst som et sosialt fenomen og er i
liten grad opptatt av «ører som ikke virker». Tilsvarende er det sosiale aspektet også sentralt innen migrasjonsforskning. Vi som arbeider med temaer knyttet til disse to fagområdene, vil sannsynligvis alltid
se verden i lys av kategorier som vi selv kan håndtere. Det er interessant når vi bringer flere felt sammen
og man klarer å forene ulike begreper som det fysiske og det sosiale - og fenomener som befinner seg ett
sted «i mellom», eksempelvis språket. Ved å forene ulike fagområder, blir det tydeliggjort at dette også bør
høyne en bevissthet omkring kompleksiteten til de ulike temaene som har blitt tatt opp.

Retten til ulikhet og forholdet mellom nærhet og fremmedhet

«Retten til ulikhet» ble understreket av flere av foredragsholderne. Hva slags rett er det da snakk om? Rettigheter slik de utformes som enten moralske eller juridiske størrelser, handler ofte om å slå fast en minimumsstandard. Det har også blitt brukt ord som «flerkultur», «flerspråklig», og dette er begreper som kan
være anvendbare, men de er samtidig preget av usunn fornuft. Dette kan belyses ved å rette fokus på noen
av dikotomiene som er satt opp i stikkordslisten, nemlig forholdet mellom nærhet - fremmedhet og likhetulikhet. På konferansen ble disse områdene belyst ved at man indirekte også snakker om «den andre». En
av de første filosofene som benyttet dette begrepet, var Simone de Beauvoir ved å rette søkelyset på «det
andre kjønn». Hun brukte ikke begrepet om en minoritet, men belyste livssituasjonen slik den er hvis man
ikke blir tillatt å se på seg selv og si «at jeg er en». Vi snakker også om «annethet» når vi snakker om døve
eller om de gruppene vi har hatt fokus på under denne konferansen.

Profesjoner og makt
I forlengelsen av å betrakte grupper som «de andre» bør vi også stille oss det spørsmålet om «hvem er
da vi»? Det er ikke likegyldig hvem «vi» er når vi møter «de andre». Det er derfor nærliggende at vi også
har fokus på hvordan fagpersoner konstruerer virkelighetsoppfatninger om «de andre». Profesjoner kan
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forståes som en form for kollektiv, hvor vi sjelden kun representerer oss selv. Det blir dermed umulig å
komme forbi det ubehagelige spørsmålet om makt eller herredømme. Grunnen til at det er ubehagelig, er
at vi da får fokus på «våre praksiser». En profesjon kjennetegnes med et samfunnsoppdrag, og med dette
følger også makt, ettersom man som medlem av dette kollektivet har lov til å utføre visse handlinger. På et
individuelt nivå er det den enkelte profesjonsutøvers ansvar å alltid fortolke og omsette i praksis sin egen
bedømmelse. Det vil også kunne oppstå tilfeller hvor enkeltpersoner kan utøve makt på tvers av de oppgavene man er satt til å skjøtte. Når noen ikke får oppfylt rettighetene sine, så må man spørre seg om dette
er fordi det kollektive svikter eller om dette kan sees som et uttrykk for en praksis som enkeltindivider
bærer ansvaret for?
Flatås og Kermit rettet også søkelyset på en aktuell dikotomi knyttet til utøvelse av profesjonsetikk og
idealet om byråkratisk nøytralitet, nemlig forholdet mellom empati og objektivitet/saklighet. Som profesjonsutøver har man en etikk som ligger til grunn for utøvelse av praksis, hvor mange fagfolk mener det
er viktig å møte mennesker med empati. Samtidig er profesjonsutøvere en del av en forvaltning hvor det
også finnes forvaltningsetiske praksiser. Det forvaltningsetiske vil forlange at det ikke er empati man skal
møte «den andre» med, men heller objektivitet og saklighet.
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Minoritet og nedsatt funksjonsevne
- hvordan jobber vi videre?1
v/Manuela Ramin-Osmundsen2, leder for Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon (SOHEMI), leder av Likeverd og
Mangfold, Akershus universitetssykehus (Ahus),
Manuela Ramin-Osmundsen arbeider nå på Akershus Universitetssykehus (Ahus) på fulltid siden høsten 2009. Hun leder Ahus’ arbeid med Likeverd
og Mangfold. Her arbeider hun for at Ahus skal tilby gode tjenester til alle pasienter, også pasienter med innvandrerbakgrunn. Målet er at fokuset på
minoritetshelse og pasienter med innvandrerbakgrunn skal inngå i Ahus hverdag og vanlige drift, og at innsatsen skal etterleves i praksis.
Før hun kom til Ahus var hun prosjektleder i Helse Sør-Øst og hadde ansvar for det samme temaet, men mer strategisk og overordnet. Hun har 10
års allsidig erfaring som leder og 15 års erfaring med temaene migrasjon, innvandring, integrering, diskriminering, mangfold og likestilling i Utlendingsdirektoratet (UDI), Senter
mot etnisk diskriminering (SMED), Utenriksdepartementet (UD) og Barne- og Likestillingsdepartementet. Manuela har også et verv i Helsedirektoratet. Hun leder SOHEMI som er
Helsedirektoratets rådgivende organ/gruppe innenfor migrasjon.

Kulturelle internaliserte oppfatninger
Temaer knyttet til minoritetshelse reiser mange spørsmål og dilemmaer, og det er fortsatt mye nybrottsarbeid som gjenstår. Økt fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger er sentralt i dette arbeidet. Kunnskap, ferdigheter og holdninger er historisk betinget. Det er ofte lett å tenke for oss som lever i vår tid at
«slik har det alltid vært». Når man lever i vår kontekst, kan man bli opprørt når man ser andres måte å
oppdra barn. Lov- og regelverk i forhold til forbud om å slå barn er imidlertid forholdsvis ungt i Norge,
men dette er blitt internalisert og farger vår måte å tenke på. Dette er kun ett eksempel på hvordan vi
benytter våre kulturelle internaliserte oppfatninger når vi ser på andre familier. Vi er med andre ord en
del av vår samtid, og dette preger vår måte å oppfatte ting på. Det er dermed ikke gitt at andre mennesker
med en annen referanseramme tenker likt og har de samme kulturelle referanser på hva som er god helse
eller ernæring, hvordan man kan forebygge eller hvor lett det er å snakke om sin egen psykiske helse.

Integrering av minoritetshelse

Å integrere betyr at fokuset på minoritetshelse må bli en del av hverdagen til instansene som har ansvar
for helserelaterte spørsmål. I arbeidet med minoritetshelse er det svært viktig å belyse dette arbeidet ut
fra tre dimensjoner:
• Individ

• System

• Omgivelsene

Tiltak som iverksettes bør gå langs disse tre dimensjonene, selv om Ahus for eksempel ikke har ansvar
for å igangsette tiltak som påvirker omgivelsene (f eks bygge sykkelstier for å bidra til mer mosjon blant
1 Sammendraget er skrevet av Elisabeth Nilsen
2 Siden 1. november 2011 leder Manuela Ramin-Osmundsen avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk på Ahus, HR.
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innbyggere i vårt opptaksområde). Ahus kan derimot tilrettelegge for tiltak på systemnivå eller på individnivå, mens samferdselsdepartementet eller kommunene vil ha ansvar for å bygge sykkelstier. Enhver
ansatt på en helseinstitusjon har mulighet til å jobbe med eller bidra i disse spørsmålene, og systemet har
et ansvar til å tilrettelegge for at dette skal være mulig. Alle, som for eksempel helsepersonell, men også
renholdere, kjøkkenpersonalet, ledere, økonomiansvarlige, har mulighet til å jobbe med feltet i lys av et
brukerfokus, medarbeiderfokus osv.
Temaet minoritetshelse er også et maktperspektiv. Det handler om å rette
opp uønskede forskjeller. Vi må rydde plass på ”majoritetsarenaene” slik
at ”minoritetene” kan få innpass. Selve fundamentet for dette arbeidet er
knyttet til rettigheter om likeverd. Dette høres enkelt ut, men det er i praksis komplisert. Hvis man ikke lovfester rettigheter og jobber konkret med
disse, vil man automatisk ta hensyn til majoriteten. Det er lettere å gjennomføre tiltak som mange har behov for enn tiltak som vil hjelpe få mennesker. Det er som regel «kjøttvekta» som teller.

Behovet for kategoriseringer og faktaopplysninger

Minoritetshelse er ikke bare kultur, men også tall og fakta. Ahus er det lokale sykehuset som har flest innvandrere. Kunnskapen om minoritetshelse
er viktig når vi planlegger tilbudet ved sykehuset. Mange innvandrere
oppfatter seg ikke som gamle når de er 70+, men når de er 45+. Passivitet
og manglende aktivitet kan også være med på å akselerere aldringsprosessen. Når man dimensjonerer Ahus sine tilbud, må man ta høyde for den
eldrebølgen med innvandrere som vil komme. Rapporten Oslo Immigrant
Health Profile(2008) fra Folkehelseinstituttet begynner å bli gammel, men
den gir en nyttig oppsummering av det vi vet i forhold til somatikk, selvrapportert helse og forskjeller i forhold til somatiske sykdommer og psykiske lidelser. Det er foreløpig lite forskningsdata knyttet til minoriteter
og funksjonshemming. Dette viser at kunnskapen om minoritetshelse er
fragmentert. Det er synd.

Det er et stort mangfold blant innvandrere i Norge. Mangfoldet er sentralt, men like fullt trenger vi kategorier for å systematisere kunnskap om
forskjeller. I relasjon til «den norske» likestillings-debatten er det ikke et
poeng at man kun skal få kunnskap om hvilke lønnsforskjeller som finnes mellom menn og kvinner. Vi må
spørre oss om hvorfor det er forskjeller og hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å utjevne forskjellene.
Ingen kategorisering er perfekt, men vi må ha økt kunnskap om forskjeller for å nå målet om likebehandling, for å iverksette tiltak som retter opp uønskede avdekkede forskjeller.

Betydningen av likeverdige helsetjenester

Å sikre likeverdige helsetjenester til innvandrere og deres pårørende handler om å sikre at innvandrere:
• Er kjent med og forstår strukturer og organisering av støttetilbud

Konferanserapport | 59

Minoritet og nedsatt funksjonsevne

• Tar del i de helse- og behandlingstilbud som finnes
• Gjennomfører og nyttiggjør seg tilbudet
• Involveres i det tilbudet som gis

Likeverdige helsetjenester betyr å gi ulike tilbud basert på ulike behov slik at man kan få like godt resultat
av behandlingen. Dette handler om tilpasning; blant annet for eksempel om at denne pasientgruppen må
få informasjon på en slik måte at de oppfatter hva tilbudet innebærer. Hvis vi mener at læring og mestring
er viktig, må vi også sørge for at minoritetene også lærer å leve med sin kroniske sykdom og funksjonshemning. Foreldre må bli dyktige på å håndtere sine barn i hverdagen. Da er det ekstremt viktig å jobbe
for å bygge ned barrierer og å bygge opp forståelse og nettverk. Man må ha fokus på hvilke resultater man
oppnår - gjerne på utradisjonelle måter. Det kan ta lengre tid å oppnå resultater, og det kan for eksempel
være viktig å være bevisst på at man må ta mer direkte kontakt for å få foreldrene med. Ingen kommer om
det kun blir sendt ut en brosjyre!

Aktuelle utfordringer og muligheter i det videre arbeidet

I juni 2011 lanserte Ahus et e-læringsprogram i kommunikasjon ved bruk av tolk utviklet av Ahus i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOAk). Målgruppen for e-læringsprogrammet Kommunikasjon
via tolk i helsetjenesten er helsepersonell som har pasientkontakt og som har bruk for tolk i jobben.

At stortingsmelding nr. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) nesten ikke tar opp spørsmål knyttet til minoritetshelse, er helt uforståelig og en tapt mulighet. Viktige utfordringer kunne ha blitt løftet og
konkretisert i en viktig reform som omfatter alle, blant annet 12,2 prosent av befolkningen i Norge. Det
handler f. eks. om det videre arbeidet knyttet til bruk av tolk, utvikling av bedre kommunikasjonsverktøy
som lydfiler og pekebøker (det vil si ikke bare tolk), bekjempelse av diabetes, mer fokus på psykisk helse i
primær- og spesialisthelsetjenesten, tabubelagte holdninger til barn med funksjonshemminger i deler av
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minoritetsbefolkningen, kompetanseoppbygging, helseutdanning og økt brukermedvirkning. Nasjonale
myndigheter har i så måte et stort ansvar.

Foredragene dere har hørt på konferansen, har gitt mange nyttige innfallsvinkler til videre arbeid overfor
etniske minoriteter. Imidlertid er det ikke ett verktøy som passer til alle situasjoner. Det er også lett «å
snuble i begreper» og man kan fort komme i diskusjoner om semantikk. En fallgruve for hjelpeapparatet
er å rette tiltak inn mot «alle». Ofte er det behov for en tydeligere avgrensning av hvilke målgrupper som
er aktuelle, slik at man i tilstrekkelig grad kan få en reell mulighet til å stille de gode spørsmålene og identifisere de ulike behovene.
Jeg er glad for å se at flere og flere institusjoner retter et fokus på minoritetshelse. Flere nettverk av medarbeidere må bygges opp slik at den enkelte vil kunne lære gjennom utveksling av erfaringer.

Aktuell informasjon om minoritetshelse
A-hus (informasjon om e-læringsprogrammet i kommunikasjon ved bruk av tolk); http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.
asp?C=979&I=24664&D=2
Folkehelseinstituttet, Rapport 2008:7 The Oslo Immigrant Health Profile; http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_558
3&MainArea_5661=5583:0:15,1359:1:0:0:::0:0&MainLeft_5583=5603:78626::1:5585:1:::0:0
Helse sør-øst; http://www.helse-sorost.no/likeverdigehelsetjenester
Mighealth; http://www.mighealth.net/no/index.php/Hovedside
Migrasjonsforskning; http://www.migrasjonsforskning.no/
Helsedirektoratet: http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/utviklingstrekkrapport_2009__mangfold_i_helsetjenestene___er_vi_gode_
nok__426174
Konferanserapport | 61

Parallelle forelesninger

62 | Etniske minoriteter og hørseltap / nedsatt funksjonsevne

Parallelle forelesninger
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Tema 1 | Tolkens rolle og ansvarsområde
I møte mellom fagpersoner og den minoritetsspråklige er bruk av en kvalifisert og
dyktig tolk ofte alfa og omega for å ivareta en forsvarlig saksbehandling. Tolkning
handler om langt mer enn å ha et enkelt ordforråd på begge språk. For å tolke i
retten, ved et legebesøk eller i skolesammenheng, må tolken ha forståelse for fagterminologien som blir benyttet, ha en forståelse av sammenhengen i det som blir
sagt – i tillegg til å kunne tolketeknikk. På tross av at det har vært en økt satsning på
å utdanne flere tolker og undervise personell i betydningen av å benytte seg av tolk,
viser undersøkelser at det er et underforbruk av tolk i blant annet helsetjenestene.
Det er også slått fast at det eksisterer for lite informasjon rettet mot den “tredje parten” i tolkete samtaler, nemlig tolkebrukeren selv. I denne bolken ble det belyst hvilket formelt rammeverk som eksisterer rundt bruk av tolk. I tillegg ønsket foreleserne
å gi innblikk i konkrete erfaringer - både fra tolkens, tolkebrukerens og fagpersoners
synsvinkel.
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Rettssikkerhet og likeverd ved språkbarrierer –
bruk av tolk og kvalitetssikring av tolketjenester

v/ seksjonsleder Liv Kolstad Zehouo
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble spurt av Nedre Gausen kompetansesenter om å holde
et innlegg om rettssikkerhet ved språkbarrierer. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og iverksetter tiltak som skal styrke tolkingens kvalitet. IMDis ansvar som nasjonal fagmyndighet gjelder tolking til og fra norsk talespråk og andre talespråk. Dette er også utgangspunktet for IMDis innlegg.
Jeg antar likevel at problemstillingene i dette innlegget også vil være relevante for tegnspråktolking.
Hva er rettssikkerhet? I snever forstand defineres begrepet som retten til en rettferdig prosess i de tilfellene man blir anklaget for en forbrytelse. I videre forstand omfatter begrepet myndighetsutøvelse generelt. Rettssikkerhet er da vår beskyttelse mot de overgrep som samfunnet – representert ved statsmakten
– kan påføre oss ved vilkårlig myndighetsutøvelse.
Hva er det så som beskytter oss mot vilkårlig myndighetsutøvelse? En overordnet forutsetning er at lover
og regler skal gjelde likt for alle landets innbyggere. Det innebærer blant annet at det skal være forutsigbarhet, rettferdighet, likhet og upartiskhet i saksbehandlingen. Retten til informasjon og veiledning og til
å uttale seg i saker som angår en selv, er også viktige prinsipper for rettssikkerhet og likeverd.
Retten til informasjon, veiledning og medbestemmelse er nedfelt i flere lover som forvaltningsloven, menneskerettighetsloven, pasientrettighetsloven, lov om sosiale tjenester i NAV, opplæringsloven, domstolloven, utlendingsloven og krisesenterloven.

Hva så med retten til informasjon og medvirkning dersom man ikke snakker norsk? Av de nevnte lovene
er det bare de tre siste som spesifiserer at bruk av tolk er nødvendig dersom brukeren, søkeren eller den
som skal delta i forhandlingen, ikke snakker norsk. Pasientrettighetsloven sier ingenting om bruk av tolk,
men fastslår at pasienten har rett til informasjon og medvirkning, og at informasjonen skal tilpasses pasientens språkbakgrunn. I de andre lovene er bruk av tolk eller tilpasning til brukerens språkbakgrunn ikke
nevnt. Likevel vil tolking ofte være nødvendig for å gjøre offentlige tjenestemenn og fagpersoner i stand til
å informere, veilede og høre partene på tross av språkbarrierer.
Fra media kjenner vi til flere tilfeller hvor rettssikkerheten svekkes i saker hvor det er en språkbarriere.
Drammens Tidende kunne i april i 2011 fortelle om en kvinne som feilaktig ble meldt til barnevernet
fordi skolen ikke brukte tolk i kommunikasjon med hjemmet og mistolket ulike hendelser som alvorlig
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omsorgssvikt.1 Et annet eksempel er kvinnen som holdt på å bli sterilisert fordi tolken hadde feiloversatt
kvinnens ønske om prevensjon. 2

IMDis undersøkelser viser at det er et stort underforbruk av tolk i ulike deler av offentlig sektor.3 De
samme undersøkelsene viser også at fagpersoner selv er bekymret for rettssikkerheten ved manglende
tolkebruk. Men å bestille tolk er alene ikke nok. Tolkens ferdigheter vil også ha innvirkning på rettssikkerheten.

Hvilke ferdigheter trenger så tolken for å ivareta brukerens rettssikkerhet? Eksempelet med kvinnen som
holdt på å bli sterilisert, viser oss at tolkens tospråklige ferdigheter er helt avgjørende. Bruk av tolker uten
nødvendige ferdigheter er dessverre også et utbredt problem. IMDi har gjennom flere år testet ordforrådet til personer som ønsker å jobbe som tolk i offentlig sektor. Testen vi bruker er en skriftlig ordforrådstest som tar en stikkprøve av kandidatens ordforråd på norsk og tolkespråket. Resultatene er urovekkende. Blant kandidater som har tolkeerfaring fra politiet og rettsvesenet er det rundt 60 % som ikke
klarer den enkle testen.
I tillegg til svært gode tospråklige ferdigheter må tolken også ha tolketekniske ferdigheter for å kunne
overføre det som blir sagt på en best mulig måte. Tolkens forståelse for yrkesetikken er også av avgjørende betydning for at brukerens rettssikkerhet skal bli ivaretatt. Tolkens yrkesetikk er definert i Retningslinjer for god tolkeskikk4. Essensen i yrkesetikken er 1) at tolken skal tolke alt, og 2) at tolken skal opptre
nøytralt. Retningslinjene bygger på menneskerettighetenes prinsipp om friheten til å hevde meninger
uten innblanding. At en tolk er til stede i samtalen, skal ikke frata individets rett til å uttrykke seg fritt og
selvstendig.

Hvordan skal så tolkebrukeren forsikre seg om at tolken har de nødvendige ferdigheter? IMDis oppfordring til offentlige tolkebrukere er at man alltid må stille krav om dokumenterte tolkefaglige kvalifikasjoner. For å gi tolkebrukere innsyn i tolkenes kvalifikasjoner, har vi opprettet Nasjonalt tolkeregister. Registeret er allment tilgjengelig på www.tolkeportalen.no

For å ivareta individets rett til å hevde meninger uten innblanding, er det dessuten viktig at den offentlige
tolkebrukeren vet hva som er tolkens oppgave. Mange tolkebrukere har en forventning til tolken som strider med tolkens yrkesetikk. I IMDis undersøkelser svarer en stor andel av respondentene at de synes det
er greit at tolken bidrar med tilleggsinformasjon om en families bakgrunn eller spesielle situasjon. Mange
tolker opplever også at den offentlige tolkebrukeren ber om tolkens synspunkt på det som blir sagt. Dette
er en sterk umyndiggjøring av brukeren og svekker brukerens rettssikkerhet.
Det er også viktig at den offentlige parten kjenner til sitt eget ansvar i en tolket samtale. Forventninger
hos den offentlige parten om at tolken skal “forklare det norske systemet” til brukeren, er heller ikke
uvanlig. I slike tilfeller gir den offentlige parten fra seg ansvaret for kommunikasjon og mister kontroll
over hvilken informasjon brukeren får.
1 Drammens Tidende 02.04.2011: Hjelpeløs uten tolk.
2 Aftenposten 04.10.2008: “Prevensjon” ble til “sterilisering”.
3 IMDi-rapporter 6-2007: Fastleger og tolketjenester, 5-2008: Bruk av tolk i barnevernet, 6-2009: Bruk av tolk i straffesakskjeden og 2-2011: Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo.
4 Se http://www.tolkeportalen.no/For-tolker/Tolkens-yrkesetikk/.
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Oppsummert kan vi si at for å ivareta rettssikkerhet og likeverd ved språkbarrierer, må den offentlige
parten ta ansvar for kommunikasjonen – ved å bruke tolk, stille krav til tolkens kompetanse og ta grep om
innholdet i samtalen.
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Kriterier for profesjonell tolkning – sett i lys av møte mellom
morsmålstolk/tegnspråktolk, fremmedspråklige innvandrere
og hjelpeapparatet

v/ seniorforsker Patrick Kermit
NTNU Samfunnsforskning AS.

Innledning
Utgangspunktet for denne presentasjonen er nyere forskning omkring tolking som
jeg har vært med på, og som er presentert i rapporten «Tegn, tillit og troverdighet – om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede» (Olsen, Mjøen et al. 2011).
I denne teksten argumenterer vi for påstanden at måten tolketjenester organiseres på, har mer å si for kvaliteten den enkelte opplever på tolking man får, enn de
individuelle ferdighetene til den enkelte tolk. Dette kan høres urimelig ut, men er
begrunnet i flere forhold jeg skal komme inn på her. Selv om den nevnte rapporten først og fremst fokuserer på tegnspråktolking, trekker jeg på den kompetansen
jeg har opparbeidet meg som fagansvarlig for utdanningstilbud til tolker som ofte
benyttes av IMDI og UDI.

68 | Etniske minoriteter og hørseltap / nedsatt funksjonsevne

Parallelle forelesninger

Problemstillinger
Det er tre spørsmål jeg vil forholde meg til:
•
•

•

Hva vil det si å være ”profesjonell tolk”?

Hva er forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-)språk?
Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever både tegnspråktolker og tolker
som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-)språk?

Profesjonell tolk?

Det er en lang forskningstradisjon knyttet til hva det vil si å være «profesjonell». Jeg skal ikke gå dypt
inn på dette i denne teksten, men mer påpeke at når tolker selv skal redegjøre for hva det vil si å opptre
profesjonelt, er det ofte såkalte yrkesetiske retningslinjer det henvises til. Det er interessant i denne sammenhengen at slike retningslinjer for tolker over hele verden – både tegnspråktolkers og andre tolkers –
nesten alltid har følgende fire punkter felles:
•
•
•
•

Diskresjon (taushetsplikt)

Lojalitet mot budskapet: å oversette alt som sies slik det sies.

Upartiskhet: å ikke ta parti for noen av partene involvert og for øvrig opptre uavhengig av disse.
Dedikasjon: å ikke påta seg andre oppgaver eller roller enn oppgaven og rollen som tolk.

Det er ikke spesielt merkelig at disse punktene går igjen, for de har alle det til felles at de er nødvendige
forutsetninger for at en tolk skal kunne oppnå tillit hos sine brukere (Kermit 2007). Diskresjon og taushetsplikt garanterer at tolken ikke røper det han eller hun får vite. Lojalitet mot budskapet skal sikre at
det er brukerne som snakker sammen mest mulig som om de ikke trengte tolk. Det samme gjelder upartiskhet og dedikasjon. Tolken skal ikke påvirke eller forstyrre kommunikasjonssituasjonen, men aktivt
søke å minimalisere den påvirkningen tolkens tilstedeværelse innebærer.

Yrkesetiske retningslinjer (eller kodekser) er likevel bare ett av flere aspekter ved det å være profesjonell.
Særlig sosiologisk forskning påpeker mange andre interessante aspekter. Her belyses noe av det mest
grunnleggende som bestemmer hva en profesjon er og hva det betyr å være profesjonell.

Profesjoner kjennetegnes fremfor noe ved det at de har et bestemt samfunnsoppdrag, en oppgave man
har fått delegert av demokratisk valgte myndigheter. Med denne oppgaven følger myndighet og forpliktelser, og en profesjon har gjerne monopol på å ivareta sitt bestemte samfunnsoppdrag. Denne ivaretakelsen
er heller ikke bare noe den enkelte profesjonsutøver har et individuelt ansvar for. Profesjonsutøveren
inngår i et faglig fellesskap som i sin tur organiseres og organiserer seg på en måte som står i forhold til
ivaretakelsen av samfunnsoppdraget. Ett viktig aspekt ved denne organiseringen er at det som regel kreves en bestemt type utdanning som sertifiserer for yrket, og at man gjerne har en eller annen form for autorisasjon. I et historisk perspektiv kan man se at slike utdanninger har hatt en tendens til å øke i lengde
og omfang. I tillegg kan det opprettes videreutdanninger som tilpasses spesialiserte oppgaver innenfor
profesjonens ansvarsområde. Profesjoner kan ved dette oppnå høy status, noe som blant annet kan ha noe
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å si for hvordan lønnsnivået til profesjonens medlemmer utvikles over tid. Endelig er også utarbeidelsen
av yrkesetiske retningslinjer viktig. Det er blant annet ved hjelp av disse at profesjonene styrker seg som
faglige sammenslutninger og utad fremstår som uniformerte. Det siste innebærer for eksempel at dersom
man skal på sykehus, så signaliseres det til pasientene at alle sykepleiere er likestilt ved det at alle skal
ivareta de samme oppgavene tilnærmet like godt.

Forskjellen på tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt
(vanligvis minoritets-)språk?
Hvis vi fortar en sammenligning mellom tegnspråktolker og andre tolker i Norge på områdene nevnt
ovenfor, kommer det noen interessante forskjeller til syne. Jeg har satt disse opp i skjemaet nedenfor:
Tegnspråktolker
Yrkesetiske retningslinjer

”Andre” tolker

Nesten identisk (med et viktig tillegg: tegnspråktolkene har selv vedtatt sin kodeks, andre
tolker er pålagt sin kodeks i form av et departementalt rundskriv fra daværende KD.)

Definert samfunnsoppdrag

JA: Døve har definerte rettigheter til

JA og NEI: Svakt definerte rettigheter

tolk
Organisering

Nasjonal offentlig tjeneste

Kommunale tolketjenester i større byer. Et stort
uregulert privat marked

Monopolisering av arbeidsopp-

JA

NEI (til dels fri konkurranse)

Utdanning

3-årig høgskoleutdanning

Varierende

Historisk statusheving

JA

NEI

Historisk bedring av lønn- og

JA

NEI (for det meste)

gaver

arbeidsvilkår

Figuren gjenspeiler det jeg var inne på i innledningen: tegnspråktolker har de siste tretti årene gjennomgått store endringsprosesser som har ledet til at de i dag har de fleste kjennetegn av å være en profesjon.
Dette har ikke minst vært mulig fordi døve mennesker allerede på slutten av 1970-tallet begynte å få
lovfestede rettigheter til tolk. Andre tolker kan ikke vise til en slik utvikling. Rettighetene for eksempel
asylsøkere og flyktninger har til tolk, er svakt definerte i lovverket. Bare de største norske bykommunene
har kommunale tolketjenester, og disse må konkurrere blant annet på pris med en rekke private aktører.
Hvem som kan kalle seg tolk, er det heller ingen klare kriterier for, selv om det er gjort et stort arbeid for
å innføre kvalitetssikring, ikke minst ved opprettelsen av den såkalte Tolkeportalen (www.tolkeportalen.
no). Det figuren ikke sier noe som helst om, er hvor dyktig den enkelte tolk er som oversetter mellom
språk. Likevel indikerer figuren at de tolkene som ikke er tegnspråktolker, står overfor langt flere hindringer i utøvelsen av sitt profesjonelle ansvar enn tegnspråktolkene gjør.
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Hvilke utfordringer står tolkebrukere overfor i møter som krever både tegnspråktolker og tolker som tolker mellom norsk og et talt (vanligvis minoritets-)språk?
Særlig døve asylsøkere og flyktninger kan oppleve situasjonen at når de skal ha kontakt med ulike offentlige instanser, benyttes det ikke bare én, men to tolker; en tegnspråktolk og en tolk som tolker mellom
norsk og det språket som tales der den døve kommer fra. Vi har nesten ingen forskning som forteller hva
som skjer i disse situasjonene, men basert på det jeg har nevnt ovenfor og praksiseksempler jeg enten har
erfart selv eller blitt fortalt, er det mulig å peke på noen prinsipielle utfordringer:
Det første berører det man kan kalle «herredømme- og avmaktsbetraktninger». I et møte mellom en sosionom, en klient og en tolk har både sosionomen og tolken bestemte typer myndighet klienten ikke har.
Klienten er dermed den klart avmektigste i situasjonen. Det mange ikke tenker på, er at en uavhengig tolk
både kan og bør se på både klienten og sosionomen som likestilte som tolkebrukere. Dermed er sosionomen på en spesiell måte underlagt tolkens profesjonelle herredømme som tolkebruker. Dette er ganske
selvfølgelig for tegnspråktolker som arbeider for en uavhengig offentlig tolketjeneste, men trenger slett
ikke være like selvfølgelig for andre tolker fordi de for eksempel kan være i et arbeidstaker-arbeidsgiverforhold til sosionomen.

For det andre har det betydning at tegnspråktolker er vant til å oppleve seg selv som medlemmer av et
kollegialt fellesskap hvor man kan diskutere måten man jobber på og veie gode løsninger opp mot mindre
gode. Tegnspråktolkene har mulighet til å opparbeide seg profesjonell trygghet som medlemmer i dette
fellesskapet. Dermed står de ofte godt rustet dersom de opplever at de blir utfordret eller at noen ber dem
forklare hvordan de arbeider. For andre tolker er en slik støtte i et kollegialt fellesskap ingen selvfølge.
Noen har det som ansatte på kommunale tolketjenester eller private bedrifter, andre har det slett ikke.
For det tredje kan det være stor ulikhet i utdanningsnivået til tegnspråktolker og andre tolker. De første
har i regelen minst tre års høyere utdanning, andre tolker kan ha betydelig mer, men også betydelig mindre. En tolkesituasjon som et intensjonsfellesskap eller en arena for motstridende interesser?

Det som da kanskje – i alle fall i teorien – er en hovedutfordring når en tegnspråktolk og en tolk i et annet
språk kommer sammen for å løse et felles oppdrag, kan da sies å bestå i det å inngå et samarbeid preget
av likeverdig gjensidig anerkjennelse og solidaritet. Overfor tolkebrukerne må man representere det samme, for overfor tolkebrukerne er man det samme – tolk – bare at man har ulike tolkespråk.

Litteratur
Kermit, P. (2007). Aristotelian Ethics and Modern Professional Interpreting. The Critical Link 4: Professionalisation of Interpreting in the Community - Selected papers from the fourth international conference on interpreting in legal, health and social service settings, Stockholm,
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Tema 2 | Helse og helsetjenester i et multietnisk Norge
Minoritetshelse kan belyses fra flere innfallsvinkler. Helsetjenestens møte med
innvandrere, folkehelseutfordringer, psykisk helse og likeverdige helsetjenester er
noen sentrale vinklinger knyttet til minoritetshelse. I denne bolken ønsket vi gjennom Helsedirektoratets innlegg å gi en overordnet oversikt over aktuelle problemstillinger og utfordringer vi står overfor når det gjelder migrasjon og helse. I tillegg
ønsket vi at innleggene skulle ta et dypdykk ned i temaet ved å rette fokus på mer
spesifikke diagnoser blant mennesker med minoritetsbakgrunn.
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Statped i møte med helsetjenesten
– erfaringer fra samarbeidet

v/ rådgiver Hilde Hegna
Nedre Gausen kompetansesenter (fylkeskontoret i Telemark)

Innenfor hørselsområdet er kompetansesentrenes samarbeid med helsetjenesten av stor betydning.
Konferanseinnlegget og denne artikkelen beskriver deler av dette samarbeidet og presenterer noen erfaringer når det gjelder minoritetsspråklige familier. Erfaringene er hentet fra Nedre Gausen kompetansesenters region. Nedre Gausen kompetansesenter ligger i Holmestrand og er en del av det statlige
spesialpedagogiske støttesystemet, Statped. Kompetansesenteret gir tjenester i forhold til barn, unge
og voksne med hørselstap. Senterets tjenestetilbud består blant annet av rådgivning til foreldre, veiledning av barnehage- og skolepersonale, bistand i forhold til tilrettelegging i barnehager og skoler og
ulike kurstilbud rettet både mot foreldre, barnet/ungdommen selv og ulike grupper av fagpersoner.
Senteret dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I hvert av fylkene
er det et fylkeskontor (Audiopedagogtjeneste). Artikkelforfatteren har siden 2004 vært fylkesaudiopedagog i Telemark, en stilling som innebærer utstrakt samarbeid med ulike deler av helsetjenesten i
fylket.
I samarbeidet med helsetjenesten er det primært to grupper Nedre Gausen kompetansesenter/ Audiopedagogtjenestene forholder seg til; Hørselssentralene ved sykehusene i vår region og helsesøstertjenestene/helsesøstre.

Samarbeid med Hørselssentralen

Hørselssentralen er en avdeling ved sykehuset som blant annet gjennomfører hørseltesting og undersøkelser og diagnostiserer hørselstap. Ved Hørselssentralen er flere faggrupper representert, vanligvis
øre-nese-halsspesialister, audioingeniører, audiografer og audiopedagoger. Samarbeid med Hørselssentralen er derfor i stor grad tverrfaglig og gir gode muligheter for å dekke ulike sider ved hørselshabilitering og for tilrettelegging i barnehage og skole. Ved Hørselssentralen tilpasses høreapparater,
og det gjennomføres halvårlige eller årlige rekontroller for barn/ungdom som har fått konstatert
hørselstap. Det er også Hørselssentralen som viderehenviser barn til cochleaimplantat-utredning ved
Rikshospitalet, og Hørselssentralen har en sentral rolle i hørselsscreeningen av nyfødte.

Hørselsscreening av nyfødte

I Telemark ble hørselsscreening av nyfødte innført i januar 2007. Screeningen bidrar til en registrering av nyfødte barn med hørselstap og gir unike muligheter for tidlig innsats og habilitering. Når
Hørselssentralen konstaterer hørselstap hos nyfødte, tas det kontakt med Straks-teamet ved Nedre
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Gausen kompetansesenter. Straks-teamet kontakter deretter foreldrene og tilbyr en samtale i løpet
av et par uker. Samtalen kan finne sted både hjemme hos familien eller på kompetansesenteret, men
svært ofte gjennomføres det første møtet med foreldrene ved Hørselssentralen. Til stede på møtet er
da foreldre og representanter både fra hørselssentral og kompetansesenter. Vi har god erfaring med
slike tverrfaglige møter med foreldre. Da møter foreldrene ulike faggrupper samtidig, og det legges et
viktig grunnlag for videre oppfølging og samarbeid. I startfasen har barn og foreldre relativt hyppig
kontakt med Hørselssentralen, og de fleste har også relativt tett kontakt med kompetansesenteret i
denne perioden. Å samkjøre informasjon og tiltak blir derfor ekstra viktig. Det er fast rutine at Hørselssentralen sender all relevant hørselsdokumentasjon til Nedre Gausen kompetansesenter, og Hørselssentralen får vanligvis både muntlig og skriftlig tilbakemelding fra kompetansesenteret når det
gjelder den videre oppfølgingen.
Erfaringen så langt er at en relativt stor andel av de barna som fanges opp ved nyfødtscreening, er fra
minoritetsspråklige familier. Det er grunn til å tro at disse barna ellers ville blitt fanget opp på et langt
senere tidspunkt, og flere av dem ville antakelig ikke blitt fanget opp i det hele tatt. Hørselstap er ofte
vanskelig å oppdage, og det er en reell fare for at tegnene på nedsatt hørsel hos disse barna forklares
ut fra forhold knyttet til at de er minoritetsspråklige.
Når foreldre får vite at barnet deres har nedsatt hørsel, vil de fleste i starten være opptatt av årsaken
til hørselstapet. Erfaringen er at mange minoritetsspråklige foreldre er svært opptatt av årsak, og
de har ofte spørsmål knyttet til om hørselstapet kan gå over eller behandles. Foreldrene trenger tid
til å akseptere hørselstapet, og en ser at informasjon må gis mange ganger både fra hørselssentral,
kompetansesenter og eventuelle andre instanser. Det er ofte flere instanser involvert når det gjelder
barn med nedsatt hørsel; barnehage/skole, PP-tjeneste, helsestasjon/helsesøster, hørselssentral, hjelpemiddelsentral og kompetansesenter/Audiopedagogtjeneste. Generelt kan det være en utfordring
for foreldre å finne fram i et hjelpeapparat de ikke kjenner så godt, og for mange minoritetsspråklige
foreldre er denne utfordringen enda større. Språkbarrierer kan også vanskeliggjøre oversikten over,
tilgangen til og kontakten med hjelpeapparatet.

Barn og ungdom med nedsatt hørsel

Når Hørselssentralen har diagnostisert hørselstap hos barn eller ungdom, er det fast rutine at Hørselssentralen oversender melding om hørselstap og aktuell hørselsdokumentasjon til kompetansesenteret. Kompetansesenteret/Audiopedagogtjenesten følger opp denne henvendelsen og gir muntlig
og skriftlig tilbakemelding til Hørselssentralen fra den videre oppfølgingen. Hørselssentralen, Hjelpemiddelsentralen og Audiopedagogtjenesten har bl.a. jevnlige samarbeidsmøter (minst én gang i
måneden) i tillegg til hyppig kontakt per e-post og telefon. Hørselssentralen sender også hørselsdokumentasjon til kompetansesenteret fra nye kontroller barnet/ungdommen har vært til. Hvis Hørselssentralen mottar informasjon som bør følges opp, gis det beskjed om dette.
Erfaringen er at en stor andel barn fra minoritetsspråklige familier fanges opp relativt sent, gjerne etter at de har startet på skolen. Foreldrene er, som nevnt for de yngre barna, ofte opptatt av årsaken til
hørselstapet og av mulighetene for behandling. Ofte trenger både foreldrene og barnet/ungdommen
selv tid til å akseptere hørselstapet og høreapparattilvenningen kan ta noe mer tid. Det sistnevnte er
også tilfellet når det gjelder å få på plass hørselstekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparat. Vi ser
at veien til kurs ved kompetansesenteret ofte er lenger for barn/ungdom og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn. Dette kan delvis forklares ut fra barrierer knyttet til informasjonstilgang og til det
å finne fram i lite kjente systemer.
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Helsesøstre

Helsesøstre er en viktig samarbeidspartner for kompetansesenteret når det gjelder barn med nedsatt
hørsel. Som regel har helsesøstre tett kontakt med barn og foreldre, spesielt i de første leveårene.
Helsesøstre har også en vesentlig rolle når det gjelder å avdekke hørselstap som ikke fanges opp ved
nyfødtscreening. Vi møter ofte helsesøstre som koordinatorer for individuell plan for barn i førskolealder og som deltakere på ansvarsgruppemøter eller andre typer samarbeidsmøter. Et annet eksempel
på møtepunkter med helsesøstre, er at rådgivere fra Nedre Gausen kompetansesenter underviser på
helsesøsterutdanningen ved Høgskolen i Telemark, HiT. Imidlertid er det lite utviklede rutiner for
samarbeid og informasjonsutveksling mellom kompetansesenter og helsesøstertjeneste/ helsesøstre.

Videreutvikling av samarbeidet med helsetjenesten

Opprettholdelse av det tette samarbeidet med Hørselssentralene er vesentlig og krever jevnlig kontakt og oppfølging. Det gis i stor grad muntlige tilbakemeldinger til Hørselssentralen, men det kan
vurderes om kompetansesenteret bør øke graden av skriftlige tilbakemeldinger. Kompetansesenteret
kan med fordel også øke fokuset på helsesøstertjenesten/helsesøstre som samarbeidspartnere og som
viktige aktører når det gjelder å avdekke hørselstap som ikke fanges opp ved nyfødtscreening. Det
bør i større grad utvikles rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling med helsesøstre. Et annet
viktig område er videreutvikling av rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling med Rikshospitalet omkring cochleaimplantat, CI. Når det gjelder minoritetsspråklige familier, bør kompetansesenteret ha en høy grad av bevissthet omkring bruk av tolk ved ulike møter, og kurstilbudet bør tilpasses
slik at vi i større grad når minoritetsspråklige familier.
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Migrasjon og helse – aktuelle problemstillinger og utfordringer
v/ seniorrådgiver Kirsten Mostad Pedersen
Helsedirektoratet, Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Migrasjon og helse – utfordringer og utviklingstrekk

Migrasjonsbildet er tredoblet fra 1960 - 2006, fra 75 mill til 200 mill. Tidligere var de fleste menn, nå er
50 % kvinner. Årsaker til at mennesker flytter er forskjellig; flukt, forfølgelse, katastrofer. De fleste for
å finne arbeid og skaffe utdanning.
I Norge i dag er det drøye 600 000 med innvandrerbakgrunn. Mer enn hver 4. innbygger i Oslo er
innvandrer, eller har innvandrerforeldre. Innvandrere er en heterogen gruppe. Arbeidsinnvandrere
dominerer; polakker og svensker. Norge tar i mot flyktninger, samtidig er det en stadig tilstrømming
av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere. Det er store ulikheter innenfor etniske grupper når
det gjelder utdanning, økonomi, traumebelastninger osv.

Helsebildet varierer, og det er ulike sykdomsmønster

Mens 86% av landets befolkning oppfatter sin helse som god eller meget god, er i gjennomsnitt 67%
av innvandrerbefolkning av samme oppfatning. Innvandrerkvinner vurderer sin helse mindre positivt enn innvandrermenn (Blom, 2010). Sosiale ulikheter i helse gjenspeiles også blant innvandrere.
Deler av innvandrerbefolkningen har lav utdanning og dårlig økonomi. Overvekt, fedme og dårligere
psykisk helse er blant helseutfordringene for disse gruppene.
Kvinner fra Sri Lanka hvor det knapt forekommer røykere, og kvinner fra Vietnam og Pakistan har
også svært lav andel røykere (4%). På den andre siden røyker halvparten av menn fra Tyrkia og 20%
av menn fra Sri Lanka.
27% av sørasiatiske kvinner i Groruddalen har diabetes, 14% av mennene. Disse gruppene får diabetes i 40-årene, 10 år før etniske nordmenn. Sykdomsbildet endres for helsetjenestene – ressecivt
arvelige sykdommer som thalassemia og andre hemoglobinpatier ses i enkelte grupper. Infeksjonssykdomer; HIV, Aids og tbc, hepatitt B er hyppigere. Innvandrere og flyktninger fra det sentrale og
østlige Afrika, samt Sør-øst Asia utgjør den største gruppen nydiagnostiserte HIV i 2010. Menn utgjør
kjønnsmajoriteten blant norske hiv positive, kvinner dominerer blant utenlandske.
Kjønnslemlestelse utgjør et helseproblem hos kvinner, primært fra et belte tvers over Afrika rundt Sahara. Blant kvinner fra Iran, Sri Lanka, Vietnam, Serbia og Montenegro finner man en samlet abortrate
for alle aldersgruppene på 10,6 per 1000 kvinne. Til sammenligning hadde etnisk norske kvinner i
samme tidsperiode en abortrate på 4,7 og kvinner fra Pakistan og Somalia en abortrate på 5,8.
Det er påvist en svært høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fertil alder fra bl.a. Pakistan.
I faser av livet hvor man vokser mye, som i spedbarnsalder, er det særlig viktig å sikre god vitamin
D-status. I Norge anbefales at spedbarn fra 4 ukers alder får vitamin D-tilskudd i form av tran. Barn
som ikke får tran, bør gis vitamin D-dråper. Vitamin D-tilskudd anbefales og deles ut gratis på helsestasjonene til innvandrerbarn. Plikten til å yte likeverdige tjenester er blant annet forankret i lov om
kommunehelsetjenester og helseforetaksloven, begge § 1.
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Informasjon på eget språk finnes både innenfor diagnoseforeningene, IMDI og Helsedirektoratet. Det
finnes også veiledningstelefoner (kreftforeningen).
Bruk av tolk kan være nødvendig for kommunikasjonen. Kommunikasjon handler også om kultursensitivitet. Det kan være kulturelle barrierer som for eksempel å miste ansikt forbundet med den
informasjonen man forsøker gi. Helsearbeideren må ta ansvar for å forstå brukerens / pasientens perspektiv, men også ansvar for å sikre seg at brukeren/ pasienten har forstått.
Tjenestene må ta inn over seg mangfoldet i befolkningen. Det vil være nødvendig å sette inn ressurser
på at tjenestene skal være likeverdige for alle grupper i befolkningen. Likeverdige tjenester er ikke det
samme som like tjenester.

Riktig bruk av kvalifisert tolk er en forutsetning for forsvarlig helsehjelp og kvalitet i
helsetjenesten
Det er dokumentert et behov for bedre forvaltningspraksis for bruk og bestilling av tolk (rapport fra
tverretatlig arbeidsgruppe, IMDi, 2009)

Manglende tolkebruk og bruk av ikke-kvalifiserte tolker utbredt i offentlig sektor er et rettssikkerhetsproblem. Det er ingen overordnede retningslinjer for bruk av tolk i offentlig tjenesteyting. Det er
for lite bruk av kvalifisert tolk i helsetjenestene. Familiemedlemmer og barn brukes i mange tilfeller i
stedet.
Samtidig er det mye usikkerhet om ansvar for betaling av tolketjenester. Tolketjenester anses ikke som
en integrert del av helsetjenestene og tas ikke høyde for i budsjettplanlegging.
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for bruk av tolk for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Denne finnes på direktoratets hjemmeside.

Helsetjenester til personer uten lovlig opphold i Norge

Personer uten lovlig opphold har rett til nødvendig helsehjelp. Deres barn har rett til helsestasjon og
skolehelsetjeneste og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet. De har ikke rett til fastlege.
Det vises for øvrig til Prioriteringsforskriften. Arbeidsinnvandrere har ikke rett til fastlege med oppholdstillatelse under 6 mnd. Men mange oppholder seg lengre i Norge.

Ny internasjonal helsekonvensjon vil sikre grunnleggende helsetjenester for alle

De landene med minst sykdom har flest helsepersonell og best helsetjenester. Globalt må det gjøres
en innsats – vaksinasjon, fødselshjelp, vitaminer og hygiene! Ernæring er også vesentlig for helsen,
underernæring hos mor og barn gir uhelse. Norge må forplikte seg til en etisk rekruttering som ikke
tapper fattige land for deres eget helsepersonell. Norge bør kunne bidra innen utvikling av forskning
og utdanning i fattige land.

Referanser
Blom, Svein (2010): Holdninger til innvandrere og innvandring 2010. Statistisk Sentralbyrå. Rapport 56/2010
IMDI (2009); Bedre forvaltningspraksis for bruk og bestilling av tolk. Forslag til tiltak fra tverretatlig arbeidsgruppewww.helsedirektoratet.no
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Likeverdige tilbud for alle i Diabetesforbundet.
Hva gjøres, hvordan og hvorfor?

v/ prosjektleder Shaista Ayub
Norges Diabetesforbund

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes
og andre som er interessert i diabetes. Forbundet ble stiftet i 1948 og har nå over
40.000 medlemmer (19 fylkeslag og 138 lokalforeninger)
Diabetesforbundets overordnede mål

Personer med diabetes skal ikke få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom. Stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner.
Ett av Diabetesforbundets satsningsområder i 2011 er ”diabetes og personer med innvandrerbakgrunn”. Det er ansatt en prosjektleder i 60 % stilling for å lede dette arbeidet.

Hovedmål med prosjektet

Personer med flerkulturell bakgrunn som har diabetes eller høy risiko for å få det, får tilrettelagte læringstilbud og aktiviteter.

Delmål
•

Økt kunnskap om diabetes hos personer med bakgrunn som har diabetes eller har høy
risiko for å få det.

•

Økt bevissthet og kunnskap om hvordan nå/arbeide med / inkludere personer med flerkulturell bakgrunn blant tillitsvalgte og helsepersonell i Diabetesforbundet.

•

Gi tillitsvalgte og helsepersonell verktøy som stimulerer til god kommunikasjon og veiledning med personer med minoritetsbakgrunn.

Målgruppe
•

Personer med innvandrerbakgrunn

•

Ansatte i Diabetesforbundet

•

Helsepersonell og andre som er interessert i diabetes
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Diabetesforbundet ønsker å utvikle tilpassede læringstilbud og aktiviteter for personer med diabetes,
eller som har høy risiko for å få det fordi innvandrere rapporterer høy terskel for å benytte seg av eller dra nytte av helsetjenester grunnet mangel på kunnskap, mangel på tilstrekkelig informasjon og
materiell. Det er få med innvandrerbakgrunn som er aktive medlemmer i forbundet, og de deltar lite
på vanlige aktiviteter og tilbud. Diabetesforbundet får stadig henvendelser fra helsepersonell og tillitsvalgte som etterlyser hjelpemidler som informasjonsmateriell på andre språk.
En intern kartlegging gjennomført blant tillitsvalgte og helsepersonell som er medlemmer i diabetesforbundet, viser at dette temaet er meget relevant og aktuelt. De fleste som svarer uttrykker mangel
på kompetanse om tematikken, og ønsker mer kunnskap på ulike måter. Derfor er målet også å styrke
tillitsvalgtes, helsepersonellets og ansattes evne til å ivareta likeverdige helsetilbud.
Fra Diabetesforbundet ønsker tillitsvalgte og helsepersonell både kompetanseheving og ulike ”verktøy” (som for eksempel brosjyremateriell på forskjellige språk, vervemateriell osv) som kan gis til
brukere. Flere uttrykker også viktigheten av at en person sentralt i forbundet er kontaktperson slik at
en enkelt kan søke råd og få hjelp når det trengs.
For at dette realistisk kan la seg gjennomføre, iverksettes det enkeltprosjekter i hovedprosjektet som
støttes av forskjellige finansieringskilder.

Tiltak
•

•

•

Personer med innvandrerbakgrunn som har diabetes eller som har høy risiko for å få det, får
tilrettelagte læringstilbud og aktiviteter i form av:
•

faktaark om diabetes på urdu og somali

•

DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk. Det vil også bli utgitt skriftlig materiell på
disse språkene

•

motivasjonsgrupper for personer med innvandrerbakgrunn videreutvikles på frisklivssentre i aktuelle byer

•

Forbundet møter også brukerne der de er ved å ha stand

Tillitsvalgte får kunnskap og tilbud til å komme i gang med tilbud for personer med minoritetsbakgrunn:
•

deltakelse på regionstelefonmøter og besøke fylkeslag som ønsker det

•

hjelpe til med å søke økonomiske midler

•

drive nettverksbygging mellom innvandrerorganisasjoner/ ressurspersoner og miljøer
og tillitsvalgte

•

temaet blir inkludert på fylkesvise/ regionale samlinger og Diabeteskonferansen

Ansatte i Diabetesforbundet går igjennom Mangfoldsspeilet, et måle- og prosessverktøy slik at
alle våre tjenester ivaretar mangfold og likeverdighetsprinsippet i alt vi gjør

For mer informasjon se: www.diabetes.no/innvandrere
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Tema 3 | Funksjonsnedsettelse og språkmiljø
Det er blitt forsket på tospråklige og flerspråklige barn både i Norge og utlandet. I
denne temabolken ble hørselstap og flerspråkproblematikk belyst. Det ble vist til
eksisterende – og mangel på – internasjonal forskning og kartlegging. Foreldrene
kan være barnets viktigste ressursperson i utviklingen generelt. Foreleserne rettet
også fokus mot veiledning til foreldrene som ressurspersoner knyttet til barnets
språkutvikling.
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Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov på området
hørselsnedsettelse og flerspråklighet

Professor Arnfinn Muruvik Vonen
Universitetet i Oslo

Forsker Emel Türker-van der Heiden
Skådalen kompetansesenter

1. Innledning
Denne presentasjonen tar seg av litteraturoversikt over nasjonalt og internasjonalt forskning og studier
som er blitt gjort om hørselshemmede barn og voksne med minoritetsbakgrunn og flerspråklighet. Vi
fokuserer på familier med innvandrerbakgrunn. Vi er spesielt interesserte i flerspråklighet og språkbruk hos minoritetsspråklige familier med hørselshemmede barn. Det finnes utfordringer når det gjelder
språkvalg og -bruk hos minoritetsspråklige med hørselshemming. I motsetning til majoritetsspråklige,
har minoritetsspråklige med seg et annet språk hjemmefra i tillegg til majoritetsspråket som snakkes i
landet de har innvandret til.

2. Forskning om hørselsnedsettelse og flerspråklighet
a) I Norge og i Norden
Det finnes studier som har tatt for seg minoritetsspråklige med andre typer funksjonshemming i familien enn hørselshemming (vi kan nevne for eksempel Nordby 2000, Oppedal 2004, Sørheim 2000a,
Sørheim 2000b og Fladstad og Berg 2008).
I Norge finnes det få arbeid som er rettet inn mot språklige minoriteter med hørselshemming.
Vi kan dele forskningen som er utført under to titler i følge fokuset/temaet;
•

Forskning om hørselshemmede personer med minoritetsbakgrunn: med fokus på identitet, kultur, etnisk bakgrunn, kjønn og/eller utdanning.

•

Forskning om hørselshemmede personer med minoritetsbakgrunn: med fokus på språkbruk og
språkvalg.

Ett av de første arbeidene om minoritetsspråklige og hørselshemming i Norge er blitt gjort av Lise Kristoffersen og Erling Storhaug. De har skrevet en hovedoppgave med tittelen Flyktning og hørselshemmet
i Norge (1995).
Blant Skådalen kompetansesenters publikasjoner finner vi boka Tospråklighet og lesing/skriving hos døve
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barn: En kartlegging av grunnskoleelever og deres språklige situasjon av Knut Arnesen et al. (2002: nummer
16). Dette arbeidet gir oss data om en liten andel av minoritetspråklige døve barn og deres familier og
deres valg av språk. Rapporten går ikke inn på dette som et eget tema.
Elisabeth Mikkelsen (2005) er en av de få som har undersøkt forholdene for hørselshemmede med
etnisk minoritetsbakgrunn. Hennes hovedoppgave tar for seg samhandlingen mellom skole og hjem
rundt hørselshemmede elever med etnisk minoritetsbakgrunn. Nedre Gausen kompetansesenter ved
Mikkelsen (2006) har publisert en brosjyre som heter Hørselshemmet og etnisk minoritetsbakgrunn og en
opplysnings-DVD ved Anne Hem Langli og Elisabeth Mikkelsen (2009) om hørselshemming for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn, hvor de intervjuer tre familier med barn som har varierende
grader av hørselshemming.
I 2008 leverte Inger Lise Kristiansen sin masteroppgave Språket ditt hvor hun skrev om hvordan et seks
år gammelt barn med minoritetsspråklig bakgrunn med CI (implantert da han var fem år gammel)
kommuniserer med andre barn i barnehagen, og hva denne interaksjonen betyr for barnets utvikling
av kommunikativ kompetanse.
Ola Hendar og Camilla Stub Lundberg (2010-2011) ved Skådalen kompetansesenter har laget en rapport, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, om skoleprestasjoner hos hørselshemmede. En variabel
er minoritetsspråklige elevers prestasjoner på skolen. Kortrapporten ligger i nettsidene på Udir.no under tittelen Svakare læringsutbytte hos elevar med hørselshemming.
b) Internasjonal forskning
Internasjonal forskning kan også deles i to når det gjelder forskning gjort om hørselshemmede minoritetsspråklige; 1) Studier med fokus på identitet, kultur, etnisitet, kjønn og/eller utdanning; og 2) Studier
med fokus på språkbruk og språkvalg.

Studier med fokus på identitet, kultur, etnisitet, kjønn og/eller utdanning
Veldig mange av disse studiene er gjennomført i USA, og de har fokusert på etniske grupper med bakgrunn fra Asia, Sør Amerika, Afrika, Asian Americans, Hispanic Americans and African Americans, for
eksempel Cohen, Fischgrund og Redding 1990, Foster og Kinuthia 2003, Steinberg et al. 2003.
I artikkelen som Foster og Kinuthia (2003) har skrevet, gis det oversikt over studier som er gjort på
80-tallet og 90-tallet, blant annet av Delgado (1981), Anderson og Grace (1991) som har jobbet med
emner som identitet og døvhet.
En siste studie som vi vil nevne, er fra England av Ahmad et al. (1998). De har skrevet en bok med tittelen Deafness and Ethnicity: Services, Policy and Politics, og som tittelen tilsier har de skrevet om døvhet
og etnisitet og den komplekse forbindelsen mellom brukere og organisasjoner og identitets-politikken.

Studier med fokus på språkbruk og språkvalg
Chamba et al. (1998) har skrevet om utdanning av asiatiske hørselshemmede barn i England, særlig
hørselshemmede barn med bakgrunn fra India, Pakistan og Bangladesh. Selv om hovedfokuset var
utdanning, har de også tatt opp emner som språk, kommunikasjon og identitet.
Steinberg et al. (2003) har skrevet om hvordan foreldre med Hispanic/søramerikansk bakgrunn med
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hørselshemmede barn i USA tar avgjørelser for barna sine. De har sett på hvordan deres språk, kultur,
minoritetsstatus og relevant informasjon og støtteapparatet har påvirket deres avgjørelser. For eksempel, mens eksperter har anbefalt dem å bruke en kombinasjon av engelsk og ASL med barna deres, uttrykte foreldrene ofte håp om at barna deres også skulle lære spansk.
Barbara Gerner de Garcia (1995) har skrevet en artikkel med tittelen “Communication and Language
Use in Spanish-Speaking Families with Deaf Children” og har spesifikt jobbet med tre familier i USA.
Hun skriver at “Communication is the prerequisite for meaningful interaction between any deaf child
and his or her family” (ibid.: 221) og legger til at kommunikasjon i en hørende familie med et døvt barn
er kompleks siden de lever et trespråklig/multikulturelt liv. Det vil si: det er komplekst for oss forskere
å beskrive, men ikke vanskeligere å mestre for barn.
Willoughby (2009) fokuserer på faktorene som har påvirket familiene til å bruke spesifikke strategier
når det gjelder språkvalg og språkbruk med sine døve familiemedlemmer og hvordan disse beslutningene de har tatt, har påvirket bevaring av språket eller ført til språkskifte.
Tidligere forskning viser at det har vært stort press på innvandrerfamilier for at de skulle bruke bare
engelsk eller et tegnspråk med sine døve barn (Gregory et al. 1995, Chamba 1998), men i sin artikkel
viser Willoughby at det ikke er så riktig eller enkelt å gi slike råd, tatt i betraktning familienes språkferdigheter på forskjellige nivå, og familienes forskjellige sosiale situasjoner. Hun mener at det ikke finnes
én riktig eller feil vei å følge, hun vil vise oss hvilke beslutninger disse familiene har tatt og hvorfor.

3. Konklusjon
Vi trenger mer forskning for å forstå hva som skjer i familier med et døvt barn når det gjelder kommunikasjon mellom barnet og familien, og for å gi bedre veiledning til familier med flerspråklig bakgrunn.
Av den grunn har Skådalen kompetansesenter nylig satt i gang et pilotprosjekt «Hørselshemmede barn
i minoritetsspråklige familier. Forskningsstatus og kartlegging av språkbruk». Prosjektets hovedmål
er å kartlegge språkbruken blant familiemedlemmer og hørselshemmede barn og behovet for videre
veiledning hos familier med minoritetsbakgrunn.
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Lytte- og taleveiledning til foreldre og fagpersoner rundt små
barn med hørselstap

Seniorrådgiver Anne Hem Langli
Nedre Gausen kompetansesenter

Rådgiver Tone Elisabeth Morsund
Nedre Gausen kompetansesenter

Tidlig innsats er et satsingsområde innenfor Statped, og anses som vesentlig i all hjelp til barn med
ulike funksjonsnedsettelser. Tidlig innsats når det gjelder å oppdage og gi hjelp til barn med nedsatt
hørsel, deres foreldre og nærpersoner er ett av flere viktige arbeidsområder i vårt arbeid på Nedre
Gausen kompetansesenter. I de senere år har vi erfart at vi har møtt flere etnisk minoritetsspråklige
familier i denne sammenhengen. Familier med ulik bakgrunn, både språklig, kulturelt, religiøst og
ikke minst når det gjelder erfaringer med hørselstap og konsekvenser av en slik funksjonsnedsettelse.
Disse erfaringene har gjort at vi har sett et behov for å endre noe av vår praksis, samtidig som det har
vært viktig å veilede foreldre og nærpersoner om hvordan de kan hjelpe barnet til å utvikle gode lytte-, tale- og språklige ferdigheter, på lik linje med alle andre som mottar denne formen for veiledning.
Videre i artikkelen vil fokuset naturlig nok være på etnisk minoritetsspråklige foreldre.

Avklarende møte og etablering av relasjon

Når vi mottar søknad fra kommunene om lytte- og taleveiledning, så kan vi oppleve at foreldrene
ikke har et helt klart bilde på hva en slik tjeneste innebærer. Et første avklarende møte er da en god
start. I tillegg til å gi rom for avklaringer knyttet til forutsetninger, behov, ønsket form for hjelp og dialog om videre samarbeid, gir dette også grunnlag for å ta opp praktiske forhold. Eksempler på slike
forhold kan være hvor veiledningen skal foregå (i barnehage, på Nedre Gausen kompetansesenter eller hjemme), hvor hyppig, hvem som skal delta, og ikke minst om det er behov for fremmedspråktolk
under veiledningen.
Erfaringsmessig opplever vi at det ofte er best med tolk til stede på veiledningen. Selvfølgelig avhenger dette av foreldrenes norskferdigheter, og den mulighet de har til å gi uttrykk for og forstå det som
sies på en uanstrengt måte. I de situasjoner der vi erfarer at tolk må til for at forståelse og deltagelse
avhenger av dette, ser vi det som vår oppgave å påpeke dette både for foreldrenes, for barnehagens
og for senterets del. Vi har imidlertid opplevd enkeltveiledninger i hjemmet der det har vært viktig å
vise i praksis med eksempler, at disse også kan fungere uten tolk når de blir fulgt opp med tolket veiledning i etterkant.
Disse første møtene bidrar til å etablere en god relasjon med familiene, gir innblikk i deres ulike historier, barnets forutsetninger og behov, samt tanker om det videre samarbeidet. Viktigheten av å bygge
tillit til oss som fagpersoner, til andre samarbeidsinstanser og til lytte- og taleveiledningens form og
innhold, er helt essensielt for å skulle kunne gi barnet best mulige utviklingsmuligheter auditivt og
språklig. I denne sammenhengen erfarer vi hvor viktig det er for alle partene i samarbeidet å kunne
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forstå og oppfatte informasjonen som gis, og sammen kunne reflektere over den, i hovedsak med tolk
som hjelp i kommunikasjonen.

Lytte- og taleveiledning

AVT (Auditiv Verbal Tilnærming ), som er den tilnærmingen vi har til mange som får et tilbud om
lytte- og taleveiledning fra oss, er en foreldreveiledningsmodell. Dette innebærer at vi ofte kommer
hjem til familien og veileder i hjemmet, der det gis veiledning til en eller begge foreldrene. Hvis barnet går i barnehage, kan også deler av eller all veiledning gis der. Da deltar både personalet fra barnehagen og foreldrene sammen. I tillegg til bruk av tolk opplever vi ofte at det er viktig med god tid når
vi er ute og veileder foreldre fra andre kulturer og med annen bakgrunn.

Utvikling av lytteferdigheter

Tidligere var fokuset når en skulle lære barn med hørselstap talespråk å være mest mulig visuell. I de
senere år har vi erfart at barnet, ved å øve og bli gjort bevisst på omgivelses- og talelyder, i langt større grad kan utnytte hørselssansen til å utvikle talespråket på en god måte. «Det vi hører, det sier vi»,
er utgangspunktet for en slik tilnærming. Synet innenfor det internasjonale fagfeltet har endret seg
mye med tanke på hvordan en nå i større grad kan stimulere barnets talespråklige utvikling basert på
lytting. I tillegg har også den tekniske utviklingen gitt mange nye muligheter.
En faktor som er helt avgjørende når en skal stimulere barnets tale- og språklige utvikling via hørselen, er at barnets lytteforhold optimaliseres i alle situasjoner. Her handler det både om at det tekniske
utstyret er tilpasset, samt at barnet omgis av voksne som vet hvordan de kan legge til rette på en best
mulig måte, slik at verbal informasjon blir oppfattet og etter hvert forstått.
En slik tilnærming kan virke fremmed for mange foreldre til barn både fra Norge og andre kulturer.
Det er derfor viktig at vi som rådgivere tidlig begynner på dialogen om hva foreldrene bør tenke på
av støykilder som kan elimineres eller reduseres hjemme, og hvilke løsninger som kan være funksjonelle for den enkelte familie. Den individuelle tilnærmingen bidrar til at vi sammen finner løsninger
som kan hjelpe barnet til å få gode lytteforhold, og dermed mulighet til å delta i det som sies/gjøres
i langt større grad. Informasjon om hvordan en ved å bruke enkelte teknikker og strategier kan gjøre
talen mer hørbar for barnet, og dermed lettere å oppfatte, er praktiske tips som foreldre gir tilbakemeldinger om at er overførbare til de fleste situasjoner i hverdagen. Eksempler på dette er: å eliminere
bakgrunnsstøy, nærhet til mikrofonen på høreapparat/cochlea implantat når en snakker, gi repetisjoner, snakke med en tydelig stemme – litt langsommere enn normalt, bruke god prosodi og tilpasse
ytring til barnets språklige forutsetninger.
For at barnet skal oppøve en forståelse for det som det hører, må det først gjøres oppmerksom på
det som sies, det må lære seg til å diskriminere lyder fra hverandre og identifisere de ulike språklige
«pakkene» av språklyder, begrep, fraser og setninger. Dette er en utviklingsgang som vi snakker mye
om underveis i veiledningen med foreldrene, og som det er viktig å bruke tid på å skape en forståelse
for hos foreldrene, slik at forventninger til barnets utvikling kan stå i forhold til barnets forutsetninger.
Dette gjelder både innenfor lytting og språk, og i den sammenheng er jo kartlegging og oppfølging av
det enkelte barns språklige forutsetninger og utvikling en av veiledningens hovedmålsettinger.

Kartlegging og utvikling av språkferdigheter

Å følge barnets utvikling med hensyn til språklige ferdigheter som omfatter både det barnet forstår
og det barnet produserer, er en vesentlig oppgave i veiledningen. Hyppighet, spesielt i starten, gir oss
mulighet til å se barnet ofte. Det gir grunnlag for at foreldrene kan spørre oss direkte om ting de lurer
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på, at vi kan repetere og eksemplifisere ting vi har sett eller snakket om før, og mulighet til å reflektere
over nye målsetninger og muligheter sammen. Jevnlig kartlegging innenfor områdene lytting, tale,
språk, kognisjon og kommunikasjon gir en forståelse av barnets utvikling slik vi observerer barnet, og
slik foreldrene (og personalet i barnehagen) opplever barnet innenfor mange viktige utviklingsområder. Kartlegging av språkfunksjon på morsmålet og hvilke talespråklyder som brukes i morsmålet og
på norsk, er også viktig å se på når en skal kartlegge språket. Ved å delta i en slik felles kartlegging av
blant annet språket, etablerer også foreldrene god kunnskap om sitt barn på flere områder, noe som
kan trygge dem i møte med andre instanser når dette er tema.

Å stimulere barnets språklige utvikling i hverdagsaktiviteter, står sentralt i veiledningen. I slike sammenhenger er vi opptatt av at barnet lærer språk best «i meningsfulle situasjoner» både hjemme og i
barnehagen, i lek med andre barn eller kjente voksne. Barnet har behov for gode og tydelige språkmodeller i alle situasjoner. Hjemme er foreldrene de beste språkmodellene for barnet sitt, og vi anbefaler
at foreldrene bruker det språket som de er mest fortrolig med (primært eget morsmål). I barnehagen
og ellers i samfunnet blir barnet eksponert norsk talespråk i mange situasjoner, og med gode språkmodeller på norsk.

Foreldre som ressurs

Foreldrene vi møter er alle opptatt av å gjøre det beste for barnet sitt. Deres bidrag til eget barns utvikling av lytte-, tale- og språklige ferdigheter er stort og viktig, og tilbakemeldingene fra foreldrene
er entydige på at de opplever det som meningsfullt å få lov til å være «eksperter» på eget barn. Lytteog taleveiledningens form gir rom for dette. Å etablere dialog omkring blant annet de temaene vi har
sett på her er viktig, både for å skape forståelse, etablere tillit, og ikke minst hjelpe foreldrene til å
stole på seg selv som ressurser i barnets liv.

Avsluttende kommentar

Avslutningsvis ønsker vi å oppsummere kort det som her er nevnt om våre møter med etnisk minoritetsspråklig foreldre. Vi opplever at disse foreldrene er like ulike som alle andre foreldre, samtidig
som vi allikevel ser noen fellesnevnere som vi opplever som viktig å formidle videre. Først og fremst
viktigheten av å sette av god tid helt fra
første møte. God tid gir gode muligheter
for utveksling av informasjon, for utveksling av erfaringer og ikke minst tid til felles
refleksjon. I tillegg må bruk av tolk nevnes.
Kvalitetssikring av at foreldre forstår og
har mulighet til å delta/påvirke med egne
meninger under veiledningen, og at også
barnehage og vi som rådgivere opplever
det samme, er viktig for at veiledningen
skal bli nyttig og funksjonell. Hvis disse to
forholdene blir ivaretatt fra starten av veiledningen, så vil mye være gjort i møtet med
foreldrene. Ved å være lydhør og på samme
tid informativ, vise respekt og gjennom dette
etablere tillit, vil sjansene for å kunne etablere god relasjon være til stede.
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Tema 4 | Flerspråklige barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehage og skole – utfordringer og løsninger
Det å skape inkluderende, utviklende og flerkulturelle barnehager og skoler byr på
viktige utfordringer for barnehage- og skolepersonell. Utfordringer kan gjerne være
knyttet til kommunikasjon, opplæring i språk og kultur, inkluderingsprosessen og
foreldresamarbeid. I tilknytning til dette temaet ble det satt fokus på problemer
knyttet til å oppdage mindre tydelige funksjonshemminger hos minoritetsspråklige barn, skille dette fra språkproblematikken og finne gode løsninger. Vi fikk også
belyst praktiske eksempler på utfordringer i en barnehage/skole for hørselshemmede – og gode løsninger.
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Erfaringer fra vår multietniske hverdag
Flerspråklige barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og
skole - utfordringer og løsninger1

v/ rektor Marit Dalbye
Vetland skole og ressurssenter

I dette innlegget ble det rettet fokus på kjennetegn ved hverdagen slik den fortoner seg på Vetland skole og ressurssenter og Voldsløkka barnehage.2 Det er en stor utfordring å holde et innlegg på under en halvtime når man
skal prate om vår hverdag med flerspråklige barn. Vår barnehage- og skolehverdag rommer mange nyanser og
det er et vidt spenn av erfaringer vi har gjort oss som styrer og rektor. Denne oppsummeringen vil derfor kun gi
et lite glimt av hvordan vår hverdag fortoner seg.

Kort om oss

I Oslo kommune er det cirka 250 hørselshemmede brukere mellom 0-19 år, og mange av disse er minoritetsspråklige. Per mai 2011 hadde Voldsløkka barnehage 20 hørselshemmede barn og 28 hørende
barn. 40 % av barna har en eller begge foreldrene fra et annet land. Vetland skole- og ressurssenter
tilbyr et grunnskoletilbud til 67 elever (fra høsten 2011 76 elever). 64 % av elevene har en eller begge
foresatte fra et annet land. I alt 24 av våre elever har ci og 8 er multihandikapet. 3

Hørselshemmede minoritetsspråklige elever - hvem er de?

Kjært barn har mange navn! Det er utrolig mange merkelapper som knyttes til barna, og det brukes
mange benevnelser, som eksempelvis minoritetsspråklige hørselshemmede, flyktninger, asylsøkere,
innvandrere, flerkulturelle, flerspråklige osv. En benevnelse som jeg ofte benytter selv, er «multikulturelle hørselshemmede».
For oss er det viktig at man har en bevissthet om at etniske minoriteter med hørselstap ikke er en ensartet gruppe. Det eksisterer et mangfold av språkgrupper, geografiske områder, etniske ulikheter, kulturelle og religiøse forskjeller for å nevne noen variabler. På tross av dette spennet vil vi likevel konkludere med at selv små hørselstap har relativt store konsekvenser for et fremmedspråklig barn. Et hørselstap
kan få betydelige konsekvenser for språkutvikling og språketablering.
1 Sammendraget er skrevet av Elisabeth Nilsen
2 Styrer ved Voldsløkka barnehage, Lena Norup, ble dessverre forhindret fra å delta på konferansen.
3 For mer informasjon om Voldsløkka barnehage se; http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/barn_og_ungdom/barnehager_parker/article7397-2576.html
For mer informasjon om Vetland skole- og ressurssenter se; http://www.vetland.gs.oslo.no/
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Flere av innleggene på konferansen har pekt på at i tilknytning til nedsatt funksjonsevne er skam og
hemmelighold et element i mange familier og kulturer. Jeg er overbevist om at det er et stort mørketall som hjelpeapparatet ikke klarer å fange opp. I tilknytning til hørselsrelaterte funksjonsnedsettelser er det grunn til å tro at det er mange med moderate hørselstap som ikke blir oppdaget, og som det
ikke blir snakket om!

Elevkategoriseringer

For å tydeliggjøre noe av mangfoldet som preger vår hverdag, forholder vi oss til følgende elevkategoriseringer:
•

Døve og tunghørte elever som er diagnostisert tidlig og som har fått språkstimulering og
eventuelt hjelpemidler i førskolealder,

•

Tunghørte elever som tilsynelatende fungerer «godt» språklig hjemme, men som ikke klarer seg godt i ordinær opplæring og som scorer relativt svakt på offentlige kartlegginger,

•

Elever med moderate hørselstap som har et «haltende» hjemmespråk og som mangler
grunn- og nyansebegreper,

•

Døve og sterkt tunghørte som har noe opplæring, men som er uten adekvat hjemmespråk
og morsmål,

•

Døve og sterkt tunghørte uten tidligere opplæring, uten hjemmespråk og morsmål, men
med «hjemmelagde» gester,

•

Døve og sterkt tunghørte med store, sammensatte vansker - multifunksjonshemmede.

Hørselstap og flerkulturalitet er kjennetegn ved en ny elevgruppe som har vokst frem de siste 30
årene. Det er gjort lite forskning på området, men det virker som det er en overrepresentasjon av hørselstap i denne elevgruppen. Det kan være mange årsaker til dette, og noen årsaksforhold kan eksempelvis være arvelighet, sykdommer i barneår, sykdom/skader i svangerskap eller ved fødsel og/eller
krigs- og traumeskader.

Sektorutfordringer

Våre erfaringer tilsier at det er mulig å lokalisere utfordringer på seks hovedområder. Dette er utfordringer knyttet til:
•

Språk

•

Kultur

•

Foreldre og familie

•

Tilhørighet og identitet

•

Sosialitet og samspill

•

Opplæring

Vi ser at elevtall og omfang øker, og at andelen elever med store og sammensatte vansker er høy. Utfordringer som skoler og pedagoger står overfor, kan eksempelvis være;
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•

Hva er og hva skal bli elevens/barnets førstespråk?

•

Blir tospråklighet eller flerspråklighet et realistisk språk?

•

Hvor mange språk skal et minoritetsspråklig barn lære eller forholde seg til?

•

Hva slags tilhørighet, identitet og selvoppfatning utvikler et barn som både representerer
en annen kultur og etnisk tilhørighet, andre tradisjoner, verdier og normer, men samtidig
er døv eller tunghørt?

•

Hvordan ha et fruktbart skole-hjem samarbeid, spesielt i forhold til mødrene?

•

Hva har vi av kultur og etnisk kunnskap?

•

Er det «nok» med døve-tunghørt metodikk og pedagogikk eller trenger vi å tenke utradisjonelt?

Vi har positive erfaringer med å veilede flere familier sammen. I vår oppfølging av elevene er det
viktig å huske på at familiene er like forskjellige som norske familier. Familiene er ofte opptatt av
skyld og årsak og deltar svært ujevnt og lite i skolens aktiviteter. Foreldrene trenger mye og direkte
informasjon og veiledning. Misforståelser, vegring og «nei» handler ofte om manglende informasjon.
Barnehagen og skolen har hatt et felles samarbeidsprosjekt med mødreveiledning, hvor flerkulturelle
mødre til hørselshemmede barn i Voldsløkka barnehage har møttes ca to ganger i måneden for å
snakke om alt de er opptatt av. Dette har vært et svært positivt tilbud og de mødrene som har deltatt i
denne mødreveiledningen, har fått en trygghet som vi ikke har sett tidligere. Vår konklusjon er at vår
multietniske hverdag fordrer at vi er nødt til å tenke nytt, kreativt og annerledes i møte med barnet
og familien.
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ADHD og minoritetsspråkligehet – om utredning og tiltak for
minoritetsspråklige elever med mulig ADHD

Spesialpsykolog Jan Arne Handorff
Torshov kompetansesenter

Dette tema eksemplifiseres med et gjennomført prosjekt i regi av Torshov kompetansesenter ved Meral Øzerk og Jan Arne Handorff i en to års periode (2005-07): Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige (tyrkisktalende) elever i grunnskolen.
Formål med prosjektet var å prøve ut en multimetodisk prosedyre og metodikk for utredning som
kan fange opp ADHD hos målgruppen. Vi ville også gjøre oss noen erfaringer med hvordan ADHD
(og tilleggsvansker) arter seg. I forlengelsen av utredningene gav vi også tilbud om veiledning i pedagogiske tiltak og gjorde oss noen erfaringer med effekt av tiltakene som ble iverksatt.
Utvalget av tyrkisk-norske elever som ble henvist til prosjektet, bestod av 10 elever, hvorav to gikk på
videregående skole, og to lyktes vi ikke å få utredet på en tilfredsstillende måte. Restgruppen som ble
fullstendig utredet og behandlet, bestod av 6 elever i alder 8-13 år; 5 gutter og 1 jente. Når det gjelder
diagnostisering av ADHD, ble DSM-IV-kriteriene benyttet, og vi hadde samarbeid med en medisinsk
spesialist som hjalp oss med formell diagnosesetting og utprøving av medikamentell behandling for
fire av de 6 elevene.
Hva er ”spesielt” ved utredning av ADHD hos minoritetsspråklige sammenliknet med kun norskspråklige elever? Noen hypoteser: ADHD er vanskeligere å fange opp hos minoritetsspråklige,
fordi bekymringer rundt ADHD-symptomene kan bli attribuert til andre faktorer som for eksempel
”språkvansker” eller ”forståelsesvansker”. I tillegg er det nødvendig med anamnese knyttet til utvikling av begge språk, samt erfaringer. Bruk av tolk i intervju med foresatte og under testing på morsmålet vil også være nødvendig, dersom ikke utrederen behersker vedkommende språk. Dette innebærer at en slik utredning nødvendigvis blir mer omfattende enn for de norskspråklige.
Utredningsmetodikken i prosjektet betegnes som ”det multimetodiske flerkildeprinsipp” – dvs. basert
på en kombinasjon av metoder (atferdsscreening-sjekklister, grundig anamnese, diagnostiske intervjuer, observasjoner i klassen og testing av elevene), og basert på en kombinasjon av informasjonskilder (foresatte, skole og direkte observasjoner). Anamnesen omfattet språkutvikling på både norsk
og tyrkisk. Testing omfattet kognitiv og språklig kartlegging. Flere av de verbalspråklige testene ble
gjennomført på begge språk. Den ene prosjektansvarlige, Meral Øzerk, er tyrkisk-norsk, så bruk av
ekstern tolk var ikke nødvendig i utredningene i prosjektet.
Utredningsverktøy som ble benyttet til kartlegging av ADHD i prosjektet, omfattet følgende: Til
anamnesen ble Russell A. Barkleys intervjuguide (1991) benyttet; norsk utgave ved Kvilhaug mfl.
(1998), hvor det ble tilføyet spørsmål om blant annet tospråklig utvikling, språklige nettverk og er92 | Etniske minoriteter og hørseltap / nedsatt funksjonsevne
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faringer. Til atferdsscreening ble Achenbachs TRF (lærerversjonen av ASEBA/CBCL) benyttet, samt
ADHD Rating Scale IV (norsk utgave ved Kvilhaug mfl. 1998). DSM-IV diagnostisk intervju av
ADHD og tilleggsvansker ble også benyttet. En vurderingssjekkliste for eksekutive funksjoner, BRIEF
(både foreldre- og lærerutgaven), ble benyttet. Til minuttobservasjoner i klassen ble Stony Brook Code
og Achenbachs DOF benyttet.
Følgende ”grunnpakke” av tester ble benyttet i prosjektet: WISC-III – hele testen, hvorav tre verbale
delprøver ble foretatt på begge språk (Informasjon, Likheter og Resonnering). British Picture Vocabulary Scale (BPVS), som kartlegger impressivt ordforråd (benyttet på begge språk). Ordflyt, en delprøve av NEPSY som kartlegger ekspressivt språk (ordmobilisering, semantisk og fonologisk; benyttet på
begge språk). Våletesten, som kartlegger verbal innlæring og hukommelse (benyttet på begge språk).
Hukommelse for fortelling, en delprøve i NEPSY som kartlegger hukommelse for meningsbærende
tekst som blir lest for eleven (benyttet på begge språk).
Utover denne ”grunnpakken” ble det etter behov supplert med andre tester for å kartlegge følgende
områder: Lesing og skriving; nonverbale kognitive funksjoner; visuell-motorisk integrasjon; oppmerksomhet og aktivitetsnivå og språk/begreper. Dunn & Dunns system for elevens selvvurdering
av læringsstiler (Dunn & Dunn 1999) ble også benyttet.
Diagnostiske vurderinger/konklusjoner etter utredning av hver enkelt av de seks elevene, var som
følger: Gutt, 8 år, fikk diagnosen ADHD kombinert type; i tillegg strevde han med språkvansker og
lese- og skrivevansker. Gutt, 9 år, ble ikke diagnostisert av lege, men ble av prosjektansvarlige vurdert
til å ha mulig ADHD uoppmerksomhet type, kombinert med lese- og skrivevansker. En annen gutt på
9 år fikk diagnosen ADHD kombinert type, med store sammensatte lærevansker. Gutt, 10 år, fikk ikke
diagnosen ADHD; hans vansker ble vurdert til å være mer miljøbetinget. Jente, 12 år, fikk diagnose
ADHD; hun hadde også et tregt prosesseringstempo (SCT = ”Sluggish Cognitive Tempo”), store sammensatte lærevansker og sosiale vansker. Gutt, 13 år, fikk diagnosen ADHD kombinert type; i tillegg
hadde han en del atferdsvansker og lærevansker av lettere grad.
Prosjektansvarliges tankegang er at en grundig utredning bør ligge til grunn for en forståelse og innsikt i elevens vansker og behov, som igjen er en forutsetning for å kunne planlegge og gjennomføre
gode og treffsikre pedagogiske tiltak. Men i tillegg er det en vesentlig forutsetning å ha en god kunnskap om hva ADHD er og hva det innebærer. For eksempel, ved ADHD kan atferden og fungeringen
variere mye med hvilken situasjon en befinner seg i hverdagen. Gode tiltak i forhold til ADHD går
ut på noen grunnprinsipper, basert på evidens (både forskning og omfattende kliniske erfaringer;
Barkley 2006). For eksempel: Medikamentell behandling er helt sentral (så fremt medisiner virker,
noe som bedømmes etter en systematisk utprøvingsperiode). Forutsigbarhet, struktur og tydelighet
er essensielt. Systematikk i både innlæring og avlæring; det å ta hensyn til et ”kortere tidsvindu” for
læring (i praksis går det blant annet ut på umiddelbare og hyppig feedback, fortrinnsvis av positiv
art; og kortere beskjeder av gangen). Det å stille realistiske krav som er tilpasset spesifikk senutvikling
på områder knyttet til eksekutive funksjoner og sosiale funksjoner, er viktig. Samt å bruke god tid på
repetisjoner og ”fylle hull” i kunnskaper og ferdigheter.
Noen anbefalte tiltak som gikk igjen hos flere prosjektelever, og som syntes å virke godt, var eksempelvis følgende: Å sørge for at elevene forstår verbal informasjon, blant annet beskjeder og instruksjoner. Begrepsoppbygging og temabasert undervisning på begge språk med intensivert systematikk. Å
øve på læringsstrategier supplert med tettere coaching: for eksempel å dra essenser ut av tekster, bruk
av tankekart og det å stille de rette spørsmål. Bevisst og strategisk sitteplassering og annen fysisk tilrettelegging. Bygge læringsaktiviteter på interesser og sterke sider. Mye bruk av praktiske aktiviteter
og visuell støtte som del av temabasert opplæring (teori). Dele større oppgaver inn i mindre enheter,
korte økter, tilpasset mengde og/eller sette opp klare og tydelig delmål. Å etablere faste rutiner på
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læringsaktiviteter. Å investere i repetisjoner. Sosial bistand, bevisstgjøring eller trening gjennom elevsamtaler, som også omfatter å undersøke kulturelt betingede atferdsnormer. Å gi mulighet for samtaler og avklaringer på elevens førstespråk. Bruk av ADDES idéperm (skoleversjonen) for tilrettelegging
av undervisning for elever som strever med uoppmerksomhet, hyperaktivitet og/eller impulsivitet.
Dersom en elev har sammensatte vansker, anbefales det at pedagogiske tiltak tar utgangspunkt i flere
perspektiver samtidig – og at det arbeides med de ulike vanskene parallelt. Et eleveksempel: En gutt
på 8 år som har ADHD kombinert type, språkvansker og lese- og skrivevansker. I forhold til hans
ADHD-symptomer vektlegges strukturering av dagen, hyppige tilbakemeldinger, bruk av ADDES
idéperm og sosial trening gjennom elevsamtaler og rollespill. I forhold til hans språkvansker er det
behov for systematisk begrepsopplæring blant annet gjennom tankekart og visualisering. I forhold til
hans lese- og skrivevansker har han behov for lesetrening (lære strategier, automatisering, mengdetrening). Og så videre.

REFERANSER:
Barkley, R. A. (1991). Attention-deficit hyperactivity disorder – a clinical workbook. New York: Guilford Press
Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder – a handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press
Dunn, R. & Dunn, K. (1999). The complete guide to the learning styles inservice system. Boston: Allyn & Bacon
Kvilhaug, G. mfl. (1998). AD/HD – et verktøy for kartlegging av barn og ungdom. Oslo: Novus forlag
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Minoritetsspråklige elever og veien mot kartlegging

Spesialpedagogisk leder Kirsti Grande Rønning
Fjell skole

Historikk fra Norge

Går vi 50-60 år tilbake i tid her i landet, så vi ikke mange barn med spesielle behov ute i samfunnet.
Noen bodde ”isolert” på institusjon, og andre bodde hjemme, men var ikke en del av dagliglivet.
Spesialskoler var ikke deltakere i 17.mai-toget, og barna var ikke synlige med sine ressurser, slik Dissimilis er nå.
Det kunne oppleves som skam i familien hvis man hadde fått et barn med spesielle behov, og det var
mangel på kunnskap om hva årsaken kunne være til annerledesheten.
Det å gå i ”hjelpeklasse” eller på spesialskole var stigmatiserende.

Foreldre til barn med spesielle behov

Når foreldre får et barn med spesielt behov, føler de ofte en fortvilelse og stor sorg. Det var ikke det
forventede barnet som kom, og man bekymrer seg for hva fremtiden vil bringe. Utviklingshemmede
barn vil være barn hele livet og avhengig av voksenhjelp og støtte i alle år. Dette kan gi foreldre bekymring for fremtiden og hva som vil skje når de faller fra.
Mor kan ha skyldfølelse for at hun kanskje har gjort noe galt i svangerskapet, og noen kan føle skam
over et slikt ”annerledes” barn.

Kultur/miljø

I mange kulturer/miljøer er det mangel på kunnskap om det som er annerledes. Det er skambelagt å
få et barn med spesielle behov. Noen tolker det som en straff for noe som er gjort galt tidligere. Enkelte foreldre vil ikke at det skal snakkes/informeres om ”annerledesheten”. Dersom den ikke er synlig
(for eksempel hørselstap), behøver man ikke hensynta det, mener noen.
Mange foreldre kan ha med seg negative erfaringer fra hjemlandet i forhold til barn med behov: de
tillegges ikke noe menneskelig verdi, de oppbevares under uverdige forhold på institusjoner, de får
ikke noe opplæringstilbud og sees på som opplæringsudyktige.

Kartleggingssteder

Mange foreldre kjenner ikke til de ulike kartleggingsstedene vi har til rådighet (helsesøster, logoped,
fysioterapitjenesten, PPT, Habiliteringsavdeling, BUPA, Barnevern, spesialskole, kompetansesenter).
Man må gi god forklaring på hva de ulike instansene kan hjelpe oss med. Det er viktig med nøktern
og god informasjon. Mange er engstelige når de hører ord som ”psykologi” og ”psykiatri”.
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Dialogen mot kartlegging

Den gode samtalen med foreldrene er avgjørende for å få til god kartlegging. Foreldrene må forstå
hva kartleggingen innebærer og være trygg på at dette er til det beste for barnet sitt.
Kartleggingsresultat kan også gi barnet visse rettigheter.
Samtalen bør foregå i et stille, hyggelig og ryddig rom. Det gir en avslappet stemning hvis man serverer kaffe/te og kanskje har lys på bordet. Man må vise respekt for foreldrene og møte dem på deres
synspunkter, men ikke godta deres syn hvis de misliker det skolen mener er nødvendig utredning.
Foreldrene må få kjennskap til hva kartleggingen innebærer, hvem som utfører den, hvor det skjer og
hvem som er med.
Det kan være nødvendig med flere samtaler før foreldre er trygge på at kartlegging er viktig. Foreldre
kan ha behov for å tenke seg om og la en vanskelig beslutning få modnes.
Det er viktig at skolen kan være behjelpelig med å følge foreldre og barnet, dersom de ikke vet hvor
kartleggingsstedet er. Likeledes bør ev. lærer/assistent være med hvis det gjør situasjonen trygg for
barn og foreldre. Lærer kan også være til god hjelp hvis språkbruken blir for vanskelig fra spesialistenes side.
Flere instanser bør kunne legge møter med foreldre og kartleggingen av barnet til skolens lokaler.
Dette vil ufarliggjøre møtet med institusjonen(e).
Viktig å ha skriftlig dokumentasjon fra kartleggingsprosessen. Referater fra konferanser og ansvarsgruppemøter er viktig, og man må være nøye med å få fram de ulike syn i saken, samt det videre arbeidet.
Dersom foreldrene, etter grundige samtaler og informasjon, nekter utredning, selv om skolen ser det
som helt nødvendig for barnet, må foreldrene skrive under på at de ikke ønsker videre hjelp/utredning. Slik skriftlig dokumentasjon er viktig for skolen å ha, dersom det skulle bli en sak på et senere
tidspunkt, der barnet mener det ikke har fått relevant opplæring.
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Tema 5 | Likestilling og deltakelse for flyktninger og
asylsøkere med funksjonsnedsettelser
Flyktninger og asylsøkere med særlige kommunikasjonsutfordringer er blant de
mest sårbare gruppene vi har i vårt samfunn. Empirisk forskning og praksiskompetanse er viktig for at samfunnet skal møte disse menneskene med forståelse og
respekt. I denne temabolken ble det vist til noen sentrale rettigheter flyktninger og
asylsøkere med funksjonsnedsettelser har, og hvilke utfordringer hjelpeapparatet
står overfor i møte med disse menneskene. I tillegg ble det vist til erfaringer fra
praksisfeltet.
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Erfaringer fra arbeid med en asylsøkende døv kvinne

Rådgiver Stine Hirsch
Skådalen kompetansesenter

Tegnspråkkonsulent Torill Lorentzen
Skådalen kompetansesenter

I dette innlegget rettet vi fokus på våre erfaringer fra arbeid med en døv kvinne med flyktningstatus. NN er
nesten 30 år og hun kom til Norge som flyktning våren 2009, sammen med foreldre og søsken. Hun kommer fra
Afrika, og familien har bodd i flyktningleir i over 30 år. NN er døv og har ikke noen formell skolegang før hun
kom hit. Hun hadde heller ikke noe formelt tegnspråk, men familien brukte naturlige og «hjemmelagede» tegn.
Mest sannsynlig hadde ikke NN truffet noen andre døve før hun kom til Norge. Skådalen kompetansesenter
mottok en henvendelse fra Flyktningkontoret i mai 2009 og mottok en formell søknad om tjenester i september
2009.

Tiltak

Det er Flyktningkontoret som har organisert NN sitt tilbud, og de tok kontakt med Voksenopplæringen før hun kom til Norge. Flyktningkontoret har innkalt til regelmessige møter, i perioder en
gang i måneden. Dette har vært viktig for å kvalitetssikre NN sitt tilbud.
Ganske umiddelbart etter at Flyktningkontoret hadde tatt kontakt med Skådalen kompetansesenter,
var en våre ansatte på besøk hos NN. Torill Lorentzen, rådgiver og tegnspråkkonsulent ved kursavdelingen, reiste hjem til NN en dag per uke.
NN begynte også på Voksenopplæringen høsten 2009, tre dager per uke med i alt 15 timer med kommunikasjon og tegnspråkopplæring. Skoleåret 2010/2011 har hun hatt i alt 13 timer per uke. Flyktningkontoret og Voksenopplæringen har også bistått med hjelp til busstrening, lege/tannlegebesøk
osv.
I februar 2010 deltok hele familien på et to dagers tegnspråkkurs på Skådalen kompetansesenter. Det
er også ønske om flere kurs. Vi vil prøve å få til regelmessige tegnspråkkurs, og vi vil også prøve å få
satt av tid til samtale rundt det å ha et familiemedlem som er døv. I juni 2010 deltok også hele familien på en ukes kurs på Ål folkehøyskole for døve. Der var de sammen med to andre familier, og dette
var vellykket.
I tillegg til regelmessige møter med Flyktningkontoret, har vi hatt møter med Voksenopplæringen, og
Torill har hatt regelmessig kontakt med dem for å samkjøre temaene de har tatt opp i undervisningen.
I tillegg har vi på Skådalen hatt jevnlige møter om oppfølgingen av NN.
Høsten 2010 begynte NN en dag i uken på en bedrift med døve ansatte hvor hun har språkpraksis.
Dette tilbudet er utvidet til to dager i uken, og de andre dagene er hun fortsatt på Voksenopplæringen. Dette har hun stort utbytte av.
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Oppsummering

Det har vært spennende å følge med NN, og rollen som rådgiver har vært å delta på møter, dele
kunnskap, komme med forslag til tiltak og søke om tekniske hjelpemidler. Slik vi vurderer det har
NN fått et godt tilbud. Det er mange instanser og engasjerte personer som har vært inne i bildet, og
dette har vært godt koordinert. Noen viktige forutsetninger for å kunne gi voksne døve flyktninger
og asylsøkere et godt tilbud når de kommer hit er:
 En instans som har hovedansvar for å koordinere alle tilbud og som innhenter den kunnskapen de ikke har selv. I NN sitt tilfelle var det Flyktningkontoret som gjorde dette.
 At man på et tidlig tidspunkt får ansatt en egnet voksen døv tegnspråkbruker som regelmessig, minst en gang i uken, har kontakt med brukeren og kan ivareta dennes behov på en god
måte. Det bør man bestrebe når det gjelder alle flyktninger og asylsøkere.
 For NN har det selvfølgelig vært av avgjørende betydning at Voksenopplæringen har en egen
avdeling for hørselshemmede. Her finnes mange kyndige lærere, døve, hørende og andre
medelever.
 Det er viktig at voksne flyktninger og asylsøkere som er døve, kommer til et mottak i nærheten av Oslo (eller andre storbyer der det er et miljø med døve). Dette har vært tatt opp med
UDI og bør tas opp regelmessig.
 Det er viktig å være oppmerksom på at Ål folkehøyskole for døve kan skreddersy kurs for familier med voksne døve familiemedlemmer.
 Betydningen av mellomtolk. Vi så at etter hvert som NN og Torill ble bedre kjent, kunne Torill
også fungere som en mellomtolk.
De fleste minoritetsspråklige døve som kommer til Norge, har problemer med å forstå en vanlig tegnspråktolk, og tolken har problemer med å avlese den døve personen. Løsningen kan ofte være en døv
tegnspråkbruker som kan fungere som mellomtolk. Vi har vært i kontakt med tolkeutdanningen om
dette, og de er klar over at dette er en utfordring. Mellomtolking skal bli et tema når tolkeutdanningen flytter til Høyskolen, og det er ønskelig med et kurs for mellomtolker. Vi regner med at det vil bli
et økende behov for mellomtolking.
Det skal bli spennende å følge NN videre. Hun har fått innvilget støttekontakt og er kommet i gang
med dette. Torill har avsluttet sin del av arbeidet ved jul 2010. De to årene Flyktningkontoret har ansvar for NN er over, og det skal søkes om et ekstra år.
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Flyktninger og asylsøkere med særlige kommunikasjonsutfordringer. Eksisterende barrierer og diskriminerende forhold som
hindrer aktiv samfunnsdeltakelse

v/ rådgiver og prosjektleder Andreas Struve
Signo kompetansesenter
Voksne flyktninger med kommunikasjonsutfordringer, i særdeleshet hørselshemmede, er en uensartet gruppe. Vi møter mennesker med høy utdanning og analfabeter, døve med og uten tegnspråk og
hørselshemmede med varierende grad av talespråkkompetanse fra hjemlandet. Forskjellene gjør dem
sårbare for standardløsninger. Alternativet til standardløsninger er ikke motløshet og tilbaketrekking,
men individuelle og koordinerte tilbud. Mye tyder på at ulikhetene er store når det gjelder oppveksterfaringer og individuelle forutsetninger, lokal kompetanse i hjelpeapparatet, støttesystemets evne til
å oppdage og se hver enkelt, kvalitet i tolkningen og hvor heldig hver enkelt er til å treffe på ildsjeler
og ubyråkratiske tjenere. Det viser seg å være et felt med mange instanser, hvor utfordringen er å få
helhetlige, sammenhengende og perspektivrike tilbud.

INNRAMMING

Artikkelen bygger på et samarbeidsprosjekt mellom Signo kompetansesenter og NTNU/Samfunnsforskning, gjennomført fra sommeren 2010 til høsten 2011. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet
som ønsker kunnskap om barrierer og diskriminerende forhold som hindrer aktiv samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgangen til kunnskap er grunnlagt på en kvantitativ
og en kvalitativ del. Den kvantitative delen består av en spørreundersøkelse til 111 asylmottak (68
svarte). Den kvalitative delen innebærer fordypningssamtaler med aktører i Trondheim, Kristiansand
og Oslo.

HVILKEN KLOKSKAP GIR TALLENES TALE?

Forforståelsen, tuftet på andre kunnskapsgrunnlag enn dette prosjektet, sier noe om en overrepresentasjon av hørselshemmede i innvandrergruppen sammenlignet med befolkning for øvrig. (Se Briskeby skole– og kompetansesenters hørselsscreening av 556 fremmedspråklige personer fra 1993, hvor
man avdekket et hørselstap hos 20 % av utvalget. Se også tall fra Vetland skole for 2011, som viser at
48 % av elevene (67 totalt) har foreldre fra fjerne land, 64 % har en eller to foreldre fra et annet land.)
Spørreundersøkelsen vår indikerer ikke samme tendens: De fleste mottak svarer å ha mindre enn
10 % funksjonshemmede. Dessuten oppgir 35 % av mottakene at de huser hørselshemmede. Det betyr
få hørselshemmede i asylsøkerpopulasjonen sammenlignet med en forforståelse som opererer med
betydelig større tall. I under 20 % har mottakene sikker kunnskap om hørselshemming ved ankomst.
Det gis uttrykk for ulike vurderinger om det er sannsynlig å oppdage hørselshemming underveis,
selv om rutinene for å bli oppdaget beskrives som gode.
Hva er det som kan tyde på at tallenes tale også transporterer mørketall? 55 % av mottakspersonalet
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angir at hørselshemning ikke er kjent ved ankomst, 28% sier det er liten sjanse for å bli oppdaget, 32%
svarer det er vanskelig å oppdage, og 29 % har liten tro på at systemet oppdager hørselshemming.
Selv om antall hørselshemmede er mindre enn forventet, kan de som finnes ha store utfordringer.
21 % sier at mottaket er tilstrekkelig tilrettelagt for hørselshemmede, 37 % svarer at de har tilrettelagt i
liten grad.

INNSYN: ”VI SER DE KAN FLYTE I ÅREVIS”

Spørreundersøkelsen og samtalene med hjelpeapparatet avdekker en rekke med utfordringer, hvor
kompleksiteten i virkeligheten neppe tillater enkle svar. Selv om 41 % i mottaksapparatet svarer at
det er stor sannsynlighet for at hørselshemming oppdages i mottaket, bekymres man samtidig for
at informasjon om brukeren blir borte mellom etatene underveis. Egentlig er rutinene slik, at mottak
ikke skal vite noe om helsetilstanden til den enkelte. Samtidig peker man på at utlendighetens vanlige
språkbarrierer skygger for andre kommunikasjonshemmende tilstander som hørselshemming. Derfor
foreslår man systematisk hørselstesting.
Returperspektivet som nasjonalt, politisk mål kan gi mistanke om å vedlikeholde barrierer. Samtidig
kan gode helse- og behandlingstilbud bidra til å umenneskeliggjøre returperspektivet. (Et eksempel
det berettes om er et barn som får implantert CI før endelig vedtak om opphold, hvor oppfølging av
CI i hjemlandet ikke finnes.)
Rettssikkerheten er truet når kommunikasjonen svikter. Det setter asylsøkere med hørselshemming i
en særlig utsatt posisjon. Derfor er tolking viktig, og at NAVs tolketjeneste får en formell legitimasjon
til å tolke for asylsøkere, selv om disse ikke har medlemskap i folketrygden. På innholdssiden ligger
det åpenbart barrierer i å finne språkkoder som sikrer forståelsen mellom norsk tegnspråk, utenlandsk tegnspråk, aktivt ikoniske tegn og tale - og skriftspråk.
Det er særlig to grupper informantene uttrykker bekymring for: de med liten eller ingen skolebakgrunn og de tunghørte. De med liten eller ingen skolebakgrunn får ikke god nok individuell oppfølging. Tiltakene synes ikke alltid å henge sammen. I Oslo for eksempel etterlyser man en helhetsorientert modell for kvalifisering med rom for å snekre sammen individuelle løsninger, hvor etater, tiltak
og forståelser bindes sammen.
Når det gjelder tunghørte asylsøkere, kan det se ut som at hørselshemming ofte oppdages sent. Følgene kan være alvorlige. Manglende tilpasning gjør at enkelte ikke lykkes og får en tung vei inn i samfunnet. Det kan se ut som at kommunikasjonsproblemer blir forstått ut fra en språklig, fremmedkulturell kontekst, ikke fordi vedkommende hører dårlig. Systematisk hørselstesting vil kunne forebygge
slike misforståelser.
Det kan se ut som at praksis er ulikt de ulike stedene, både kvantitativt og kvalitativt. Noen kvalifiserende tilbud er basert på avklaringspenger fra NAV, noen har sitt grunnlag i introduksjonsloven.
Spesielt tilrettelagte introduksjonsprogrammer for hørselshemmede blir etterlyst. Noen som ikke
kommer inn i et introduksjonsprogram etter introduksjonsloven, får sitt opplæringstilbud i form av
spesialundervisning, hjemlet i Opplæringsloven. Man peker på at det er to lovverk som utløser rettigheter, men i praksis kan det se ut som at de erstatter hverandre. Denne situasjonen skaper en forskjellsbehandling, avhengig av hvordan man tolker og praktiserer lovgrunnlaget, og hvor i landet den
enkelte befinner seg.

UTSYN
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funn, synes å være en kompleks, systemisk utfordring som krever mye av mange. Gjennomføring av
introduksjonsprogrammet er definert som en rett og en plikt. Det gir to (i særlige tilfeller tre) års fulltids opplæring i norsk, samfunnskunnskap og yrkeskvalifiserende praksis.
Introduksjonsprogrammet gir noen særlige utfordringer til hørselshemmede. Noen er ikke innenfor
introduksjonsprogrammet og kommer inn under NAV systemet, noen klarer ikke å fullføre, og noen
havner rett i trygdesystemet. Tilbudet må være tilrettelagt for den enkelte og ta hensyn til hele livssituasjonen. Derfor vil det være tilrådelig å videreutvikle modeller for skreddersydde, individuelle
tilbud i et tegnspråklig miljø innenfor kompetansemiljøer for hørselshemmede. Vi har planer om å
gjennomføre et praksisprosjekt. Her vil vi gjennomføre individuelt tilrettelagt kvalifisering innenfor
rammen av introduksjonsloven. Slik vil vi øke innsikten i voksne hørselshemmede asylsøkeres inkluderingsprosesser.

Referanser
Likestilling og deltakelse for flyktninger og asylsøkere med særlige kommunikasjonsutfordringer. Sluttrapport. Signo kompetansesenter, i
samarbeid med NTNU-Samfunnsforskning. Andebu 2011.

Bilde av Tom Christian Blix som holdt innlegget under konferansen. Andreas Struve har skrevet oppsummeringen.
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Tema 6 | Tidlig innsats overfor barn og unge med etnisk
minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse
NOVA Rapport 12/10 – Språk, stimulans og læringslyst (fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser at tiltak må iverksettes allerede i førskole- og barneskolealder dersom frafallet i den videregående skolen skal kunne
begrenses, i tillegg til tiltak i senere faser. I denne bolken ble det rettet fokus på
virkningsfulle tiltak i tidlig alder. Fagpersoner fra Statped redegjorde for hva tidlig
innsats innebærer i praksis overfor barn med etnisk minoritetsbakgrunn som også
har en funksjonsnedsettelse.
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Kunnskap som grunnlag for dialog og samarbeid
– våre erfaringer med utarbeiding og bruk av DVD-en
“Når barnet har nedsatt hørsel”1

Fateh
Muhammad
Mirza2

Seniorrådgiver
Anne Hem Langli
Nedre Gausen
kompetansesenter

Rådgiver
Elisabeth Nilsen
Nedre Gausen
kompetansesenter

DVD-en «Når barnet har nedsatt hørsel» har vært et positivt supplement i forbindelse med veiledning til foreldre med minoritetsbakgrunn som har barn med hørselstap. I denne oppsummeringen vil vi rette fokus på
erfaringer med utarbeiding av DVD-en og hva som kan være viktig å ta stilling til ved utarbeidelse av informasjonsmateriell.

Behovet for informasjonsmateriell

Det synes å være et stort behov for informasjonsmateriell tilpasset etnisk minoritetsspråklige foreldre
med hørselshemmede barn i skolealder. På tross av dette synes det å være utarbeidet svært lite av
slikt materiell. Et ønske om å kunne bidra til at aktuell informasjon om hørselshemming, skole og
norsk kultur og hverdag skulle nå denne brukergruppen, var utgangspunktet for at vi valgte å utarbeide en informasjonsfilm. DVD-en Når barnet har nedsatt hørsel ble ferdigstilt i 2009. Gjennom arbeidet med dette prosjektet fikk vi mye kunnskap om ulike aspekter knyttet til hvordan informasjonsmateriell til foreldre med minoritetsbakgrunn kan utformes. I denne oppsummeringen vil vi derfor
konsentrere oss om å gi noen råd og tips i forbindelse med dette.3

Jobb frem en fornuftig avgrensning av både målgrupper og innhold

Et godt informasjonsmateriell har en klar avgrensning både når det gjelder målgruppe og innhold.
Man kan ikke nå alle, og man kan ikke få med all informasjon som man synes er viktig! Målgruppen for filmen ble definert som etnisk minoritetsspråklige foreldre til hørselshemmede barn i grunnskolealder.
Det ble arrangert idemyldringsmøter hvor både fagfolk og brukerrepresentanter var til stede, slik at
det ble skapt en økt bevissthet om hvilke temaer som ble ansett som viktig å ha med i filmen. Like
fullt er det viktig å huske etterarbeidet etter gjennomførte idemyldringsmøter. Ideer må konkretiseres,
og igjen blir avgrensninger nødvendige slik at ikke omfanget av informasjonen blir for voluminøst.
Dette blir blant annet aktualisert i tilfeller hvor man utarbeider et konkret manus for filmproduksjon.
Styringsgruppa valgte i samråd med produsent4 at filmen ikke skulle baseres på manus, men på histo1 Sammendraget er skrevet av Elisabeth Nilsen
2 En av fedrene i filmen, Fateh Muhammad Mirza, var med under innlegget på konferansen.
3 Prosjektets opprinnelige tittel var InformasjonsDVD for foreldre, men tittelen ble endret underveis. Prosjektet ble støttet med midler fra Helse og Rehabilitering, HLF er prosjekteier og Anne Hem
Langli var prosjektleder.
4 Sørlandet kompetansesenter ved Sveinung Wiig Andersen var produsent for filmen.
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riene til de aktuelle familiene som ble med i filmen. På denne måten kunne man sikre at familiene selv
fikk fortalt hva de mente var viktig. Prosjektgruppas innflytelse over hvilke temaer som ble belyst i
filmen, ble påvirket av denne beslutningen. Som prosjektgruppe kan det oppleves som «vanskelig» å
miste noe av denne kontrollen, men vi valgte å løse dette ved at det ble klippet inn en fagpersons uttalelser der hvor dette var naturlig i settingen.

Opprett kontakt med ressurspersoner for utforming av materiellet

For å komme i kontakt med aktuelle filmdeltakere, var vi avhengig av et godt samarbeid med senterets faglige nettverk. Det var gjennom kontakt med fagfolk både innen og utenfor Statped at vi ble
kjent med filmdeltakerne våre. Det er en stor styrke at vi i dette prosjektet knyttet til oss tre familier
med minoritetsbakgrunn. Dette har bidratt til at andre foreldre får en god mulighet til kjenne seg
igjen i historier som blir fortalt og erfaringer som blir delt i filmen. Som prosjektgruppe føler man et
stort ansvar overfor de familiene som har sagt ja til å delta i et slikt filmprosjekt. De forteller om erfaringer og situasjoner som ikke alltid har vært lette å håndtere for en familie. Vi er svært takknemlig
for at familiene ønsket å være med i filmen, og familienes bidrag har vært helt avgjørende for resultatet. Fateh M. Mirza, som er en av fedrene i filmen, har vi også hatt kontakt med senere for blant annet
å få innspill til aktuelle oppfølgingsprosjekter.

Tilpass informasjonsmateriellet til flere morsmål

Informasjonsmateriellet får en langt større gjennomslagskraft hvis det er oversatt til foreldrenes morsmål. Begrensninger knyttet til økonomi bidrar gjerne til at man må foreta valg om hvilke morsmål
som er mest aktuelle for den brukergruppa man ønsker å nå. I vårt tilfelle hadde vi i første omgang
midler til å oversette til to språk, i tillegg til norsk. Det var i denne sammenhengen naturlig å se foreldregruppen av etnisk minoritetsspråklige på eget senter, i skoler og kompetansesentra innenfor hørselsområdet i landet for øvrig. Etter telefon og e-postkontakt med representanter fra de ulike sentra
og skoler, syntes det som om de to språkene som ville nå flest foreldre, var urdu og arabisk. Da den
norske filmversjonen ble vurdert som ferdig, ble tolk på urdu og arabisk kontaktet. De leste inn versjoner som i etterkant ble utgangspunktet for de to talte morsmålsvariantene. Tilsvarende ble ferdig
tekst på coverne sendt til oversettelse på de to valgte språkene.
I ettertid opplevde vi mange situasjoner hvor vi så nytten av å ha flere språklige versjoner av filmen,
og vi opplevde raskt et behov for å ha filmen tilgjengelig på enda flere talte morsmål. Dette var også
et sentralt utgangspunkt for å søke om midler til dette oppfølgingsprosjektet som fagkonferansen
i Drammen er en del av, hvor vi da fikk anledning til å oversette DVD-en til tre nye talte språk. Per
dags dato finnes DVD-en oversatt til urdu, arabisk, engelsk (tale og tekst), somali og kurdisk. Vi kunne med fordel også ha oversatt DVD-en til enda flere talte språk. Eksempelvis ville det ha vært nyttig
hvis vi hadde utarbeidet dette informasjonsmateriellet på samisk.

Vær bevisst på hvordan informasjonsmateriellet utformes og hvordan det kan og
bør distribueres

Før vi startet filmingen av familiene, underskrev familiene på et samtykke om å være med i filmen, i tillegg til at vi forpliktet oss overfor foreldrene til en begrenset distribusjon av filmen. Med begrenset distribusjon betyr at vi kun kan selge filmen til fagfolk som jobber med tematikken og dele ut til foreldre med
minoritetsbakgrunn. Utgangspunktet for å lage filmen har fra starten av vært at den skal være et supplement til øvrig rådgivning fra Statped. Filmen er ikke ment som en informasjonsfilm som skal stå alene
som hjelpetiltak rettet mot etnisk minoritetsspråklige foreldre, men som et supplement til de rettigheter
til hjelp og støtte som alle foreldre har krav på når de oppdager at de har et hørselshemmet barn.
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Vi opplever at filmen gir informasjon som kan gi noen svar, men vel så viktig er at den stimulerer
foreldrene til å formulere spørsmål som er viktige for deres familie. Dette betyr også at en god oppfølging overfor disse familiene innebærer at det er en fagperson tilgjengelig for å besvare eventuelle
spørsmål. Det er derfor naturlig at filmen vises i forbindelse med veiledning slik at fagfolk kan fange
opp spørsmål og kommentarer fra foreldregruppen.
I sum innebærer dette at vi har hatt rammer som har styrt distribusjonen av informasjonsmateriellet.
Dette har ikke vært uproblematisk, og vi har kommet opp i situasjoner hvor vi har måttet tydeliggjøre
at det i prosjektet er lagt føringer på en begrenset bruk og distribusjon av filmen. Hvilke rammer man
kan og bør ha omkring distribusjon av materiellet som utvikles, er svært sentrale spørsmål som man
må ha en bevissthet omkring fra starten av. Valg i forhold til innhold og form i materiellet som utvikles er med på å styre hvilke rammer som bør bli gitt i forbindelse med videre distribusjon og bruk av
materiellet. Hvis vi eksempelvis hadde valgt å benytte skuespillere eller valgt en annen publikasjonsform, ville dette mest sannsynlig ha hatt innvirkning på rammer for videre distribusjon og bruk av
informasjonsmateriellet. Det er viktig at disse vurderingene blir avklart med de berørte partene, og at
man i samråd kommer frem til gode løsninger.

Finn de gode arenaene for bruk av informasjonsmateriellet

Vår konklusjon er at denne type informasjonsmateriell som er rettet mot minoritetsspråklige, ikke bør
ha som intensjon «å stå på egne ben». Vår erfaring er at det er en styrke hvis informasjonsmateriellet, i
vårt tilfelle DVD-en, blir vist på gode arenaer hvor det blir gitt rom for refleksjon og ettertanke. Det er
derfor viktig at en slik film blir tatt med som en naturlig del av fagfolkenes veiledning overfor den enkelte familie. I forlengelsen av dette DVD-prosjektet fikk senteret prosjektstøtte via Extrastiftelsen til å
gjennomføre brukersamlinger med foreldre med minoritetsbakgrunn.5 Dette har gitt oss mange nyttige erfaringer i hvordan det kan være hensiktsmessig å bruke film som informasjonsmateriell når flere
mennesker med minoritetsbakgrunn er samlet. Vi hadde aldri klart å gjennomføre disse samlingene i
Stavanger, Trondheim og Oslo hvis ikke kollegaer i Statped på disse stedene hadde lagt det praktiske
til rette for å samle foreldregrupper på denne måten. Vi vil konkludere med at disse brukersamlingene har vært svært gode arenaer for utveksling av informasjon, men at det har krevd et utstrakt
samarbeid blant mange aktører for praktisk å kunne gjennomføre samlingene. Flere språkgrupper var
til stede på samlingene, og filmen ble vist på de aktuelle talte morsmålene. Tilbakemeldingene fra foreldrene tyder på at det er mange positive
erfaringer som følge av disse samlingene,
og at et godt informasjonsmateriell bidrar
til å skape en økt forståelse om den aktuelle
tematikken.

Referanser
For mer informasjon om de omtalte prosjektene;
http://www.hlf.no/Om-HLF/Prosjekter/Pagaendeprosjekter/Horselstap-i-minoritetsspraklige-hjem/

5 Prosjektet Hørselstap i minoritetsspråklige hjem ble startet i 2010. I dette prosjektet har vi da oversatt DVD-en ”Når barnet har nedsatt hørsel” til tre nye talte språk, gjennomført tre
brukersamlinger, fagkonferanse i Drammen i tillegg til denne konferanserapporten.
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Ikke vent, se og sett i gang! Flerkulturelle og flerspråklige
erfaringer og ferdigheter som grunnlag for riktig pedagogikk
uansett alder

Spesialrådgiver Finnborg Scheving
Torshov kompetansesenter

Tidlig innsats
Stortingsmelding nr. 16. 2006…og ingen stod igjen, og Meld. St.18 2010 - 2011 Læring og fellesskap understreker viktigheten av å komme tidlig i gang med tiltak i barnehagen for å redusere behov for spesialundervisning i skolen. Det er blant annet forslag om å gjennomføre kartlegging av språk hos alle barn fra tre
års alder. Dette kan i seg selv være et bra tiltak, men kartleggingsverktøy som finnes i dag, er ikke tilpasset
de barna jeg vil diskutere i denne artikkelen; flerkulturelle og flerspråklige barn med nedsatt funksjonsevne. Noen av disse barna vet vi om fra fødselen av, andre oppdages i løpet av de første månedene gjennom
medisinsk instans, mange oppdages ikke før de har vært i barnehagen en stund (ofte ved 3-5 års alder,)
mens andre oppdages ved skolestart eller senere. Hvilke funksjoner som er nedsatt, kan være svært varierende, og det er store utfordringer knyttet til utredning.

Ann Kristin Larsen (2006) mener at personer som jobber med flerkulturelle mennesker, må ha tverrkulturell kompetanse. I det legger hun evne til å forstå, samhandle og kommunisere med mennesker med ulik
sosial og kulturell bakgrunn. Hun mener at innsikt i egne holdninger, kunnskaper om kultur og kulturens
betydning også vil være nødvendig for å utvikle slik kompetanse.
Hva som blir igangsatt av vurdering og tiltak, vil være avhengig av holdningene til flerkulturelle mennesker, og tverrkulturell kompetanse hos fagpersoner som kommer i kontakt med barnet og foresatte. Noen
kvier seg for å snakke med foreldrene på grunn av språkvansker og vansker med å bruke tolk, samt usikkerhet på hvordan man skal møte foreldrenes reaksjoner. Barnets foreldre kan også ha meninger om barnets utvikling og atferd som virker fremmed for dem som melder bekymring for barnets utvikling.
Hva kan vi gjøre for å oppdage vansker tidlig? Min erfaring fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo
var at når helsepersonale og barnehageansatte hadde mistanke om at barn av flerkulturelle foreldre ikke
utviklet seg som forventet, vegret de seg for å ta det opp. Ofte var det på grunn av at foreldrene kom fra
en annen kultur og ikke forstod norsk, og at dette var krevende for fagpersonen. Det er viktig at helse- og
barnehage- og skolepersonell tar mistanke om forsinket eller avvikende utvikling på alvor. Det skal i ut108 | Etniske minoriteter og hørseltap / nedsatt funksjonsevne
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gangspunktet være de samme forventninger til ferdigheter i tidlig utvikling hos flerkulturelle barn som
det er til alle andre barn. Dersom vedkommende ikke har tilstrekkelige kunnskaper om barns utvikling,
og eventuelle avvik, trenger han/hun å snakke med andre. De fleste kommuner har bra samarbeid mellom
kommunale tjenester for barn og ungdom, hvor det ville være naturlig å drøfte slike bekymringssaker. Det
må være en plan i kommunen for hva som skal gjøres hvis f.eks. helsesøster/lege får mistanke om nedsatt
funksjonsevne ved kontroll. Samarbeid mellom de aktuelle instansene i kommunen er pålagt, men det
mangler ofte avklaring av faste rutiner.

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Barnehagen skal (Lov om barnehager 2005 s.1) være en pedagogisk virksomhet. Innholdet skal være allsidig og variert og utformet slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling
av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær (Rammeplanen s. 21).
For meg er pedagogisk virksomhet et sted der pedagogisk personale systematisk og bevisst tilrettelegger
handlinger og miljø for å sikre læring (utvikling). Dette gjelder både i forhold til det enkelte barnet, men
også for hele barnegruppen. Vurderingene vil fokusere på hvilke tilrettelegging som er mest effektiv i forhold til læring og utvikling. Fokus er ikke bare på hva barnet lærer i ulike situasjoner, men også hvordan
det kan bruke det som er lært i andre læringssituasjoner.

Kartlegging av barns ferdigheter

Når en i barnehagen får mistanke om at barn ikke utvikler seg som forventet, vil det være lurt å observere
barnet over tid for å få oversikt over hva forsinkelsen går ut på. Observasjoner underveis, etter at barnet
begynner i barnehagen, for å følge med på barnets utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter, vil
være nødvendig for å kunne tilrettelegge de pedagogiske tiltakene best mulig slik at barnet får støtte i sin
utvikling. Før observasjonene settes i gang, er det lurt å tenke igjennom hva hensikten med observasjonene er (Egeberg 2002). Hva skal du observere, hva skal du med det du finner ut? Det kan for eksempel
være aktuelt å observere barnet med tanke på å få oversikt over hva slags kommunikasjonssituasjoner
barnet deltar i, hvordan det bruker førstespråket eller norsk, hva barnet er interessert i og hva slags hjelp
og tilrettelegging som får barnet til å bruke språkene mer. De første månedene er det viktig å undersøke
hva barnet forstår av språket i barnehagen. Deltar det i lek, hvilke leker, og hvordan kommuniserer det i
leken? Hva får barnet med seg av fortellinger og det som blir lest, alene og i samling? Hvilke bøker liker
barnet? Etter hvert som språkferdighetene øker, er det viktig å observere hvordan barnet klarer seg i
samtaler som går ut over her og nå situasjoner, om det kan fortelle, beskrive, forklare og argumentere.
Hvordan klarer barnet seg i ulike type lek? Observasjonene må også inkludere hva slags hjelp barnet trenger for å klare seg. Barn som ikke kan, enten det er kommunikasjonsferdigheter eller språkferdigheter,
må vurderes i forhold til at de er i en læringsprosess. Hensikten med kartleggingen må derfor være at den
brukes som utgangspunkt for tilrettelegging og samspill med barnet i det pedagogiske arbeidet.

Barnets erfaringer

Barnets språk og erfaringer blir ofte vurdert ut i fra normer som er laget for norskspråklige barn. I vurdering av barnets utvikling vil det være viktig å vurdere barnets erfaringer på førstespråket i utvikling av
kommunikasjon og språk, sosiale ferdigheter og lek. Barn har erfaringer det skal bygges videre på! Erfa-
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ringer hjemmefra; hva er man opptatt av, kommunikasjon, hvordan man forholder seg til andre, spising,
bruk av språk, lek osv. Repertoar av erfaringer; lite erfaringer, da må det bygges opp nyttige erfaringer. Vi
bygger videre på de erfaringene vi ser at barnet kommer med i kommunikasjon, samspill og aktiviteter.

Flerkulturelle foreldre må tas på alvor

Enten det er helsepersonell, eller barnehageansatte som tar opp bekymring om barns utvikling med foresatte, må hensikten med kontakten alltid være å styrke familien i sin foreldrerolle. For å få vite noe om
barnets erfaringer/utvikling, er det i første omgang foreldrene som kan gi informasjon om dette. Samarbeid med foreldrene om hva, og hvilke erfaringer som er viktig for barnets utvikling, må derfor tas opp
med foreldrene. Hva forventer vi av foreldrene? Observasjoner av barnet sammen med sine foreldre vil gi
viktig informasjon om barnets erfaringer/ferdigheter innen utviklingsområdene.

Foreldrenes første møte med barnehagen

Det første møtet med barnehagen kan være utfordrende for barn som har en annen språklig bakgrunn og
måter å delta i samspill på. Barnehagen kan være det første stedet barnet møter mennesker som snakker
et annet språk enn det barnet kjenner. Barnet kan ha annen eller manglende erfaring i å delta i samspill
og lek både med andre barn og voksne. Barnet møter en barnehagekultur med andre utfordringer, krav og
forventninger enn det de kjenner fra før. Er barnet motivert for å lære nytt språk og å bli en del av barnegruppen i barnehagen? Hvis foreldrene aldri har vært i en barnehage og ikke kjenner barnehagens virksomhet, kan det være vanskelig for dem å forberede barnet. Rammeplanen (2006) understreker viktigheten av at spørsmål som angår barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet,
drøftes med foreldrene (s. 14). I førstesamtalen vil det være god mulighet for å snakke med foreldrene om
pedagogisk innhold og metoder (blant annet om flerspråklig opplæring) og forventninger til foreldre, men
ikke minst å høre foreldrenes forventninger og forståelse for barnehagens virksomhet. Hvordan familien
klarer å støtte opp om barnets opplevelse av de nye situasjonene, er viktig for barnet, og samtidig må barnehagen støtte foreldrene ved å gi god informasjon om aktiviteter, lek og kommunikasjon i barnehagen
slik at foreldrene kan hjelpe barnet ved å snakke om dette på hjemmespråket. Bruk av tolk i første samtalen må derfor vurderes nøye for å sikre gjensidig informasjon.
På samme måte kan det være utfordrende for pedagogisk leder i barnehagen å møte et barn som har et
annet språk, og en annen erfaringsbakgrunn som hun/han ikke kjenner. For å kunne tilrettelegge det
pedagogiske arbeidet for barnet og barnets deltaking i barnegruppen, trengs det kartlegging av barnets
basiskunnskaper. Dette både når det gjelder barnets førstespråk, kognitive-, sosiale-, motoriske- og lekferdigheter. Dette skal være grunnlaget for at det pedagogiske arbeidet i barnehagen kan gi barnet støtte
for sin utvikling.

Det må legges opp til at første kontakt med barnehagen viser at vi ser på foreldrene som viktige for sitt
barn, samt at barnets læring er et felles mål. Forståelig dialog med foreldrene i forhold til hva som er
barnehagens pedagogiske innhold. Lek, sang, bøker, hvorfor holder vi på med det? Språk: ett språk flere
språk/språk for barn med nedsatt funksjonsevne. Hva gjør barnehagen hvis de ser at barnet ikke utvikler
seg som forventet?
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Sluttord
Både myndigheter og fagfolk er i dag opptatt av tidlig innsats, noe som krever kunnskap om kartlegging
og gode tiltak. Oppfølging av dette og tidlig identifisering av flerspråklige barn som trenger hjelp, krever et godt samarbeid mellom fagfolk, og ikke minst foreldrene. Et slikt samarbeid er nøkkelen til at både
vurderingen og tiltakene skal fungere til det beste for barna. Klare mål for og rutiner i det pedagogiske
arbeidet i barnehagen vil også bedre muligheter for tidlige tiltak når det trengs. Både helsepersonell, barnehageansatte og PPT må derfor samarbeide om gode rutiner for å sikre at flerkulturelle barn og familier
får oppfølging.
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Tidlig innsats og tverrfaglige relasjoner – erfaringer fra
Statpeds “straksteam” i møte med sykehus og foreldre med
etnisk minoritetsbakgrunn

Seniorrådgiver Unni Line Ottersen
Nedre Gausen kompetansesenter

Avdelingsleder Berit Fulsaas
Nedre Gausen kompetansesenter

Straks er et tilbud til foreldre til barn med et nyoppdaget hørselstap. Foreldre tilbys åpen og nyansert informasjon om barn med nedsatt hørsel sitt behov, utvikling og pedagogiske tilbud. Kompetansesentrene tilbyr samtaler med foreldre så snart melding er gitt til senteret. Tilbudet er tilpasset den enkelte families behov og har et
spesielt fokus på barn med nedsatt hørsel sin kommunikasjon og språkutvikling.

Utgangspunktet for Straks

I 2006 kom det retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om undersøkelse av syn, hørsel og språk
hos barn. Sykehusene ble oppfordret til å starte med hørselsscreening av alle nyfødte innen 1.1.20076.
Utdanningsdirektoratet utfordret Statped til å følge opp og ha et tilbud etter hørselscreening. Helse
og utdanning ble på denne måten oppfordret til en ny type av samarbeid. Nedre Gausen kompetansesenter etablerte i januar 2007 et Straksteam og inviterte sykehusene i vår region (Buskerud, Vestfold,
Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder) til et samarbeid. Dette førte til at det ble utarbeidet nye rutiner
både i Statped og på sykehusene.

Straks i familier med etnisk minoritetsbakgrunn

En tydelig effekt av nyfødtscreening av hørsel er, at Statped ved sitt Straksteam kommer tidlig i kontakt med familier som har fått barn med påvist nedsatt hørsel. Vi ser en klar økning av henvisninger
fra familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Denne foreldregruppen kom vi, før screeningene ble satt
i gang, først i kontakt med etter at barnet hadde begynt i barnehagen eller på skolen. Den tidlige diagnostiseringen og kontakten med Straksteamet gir mulighet for tidlig innsats fra både det statlige og
det kommunale hjelpeapparatet.
Straksteamet består av erfarne rådgivere fra Nedre Gausen og audiografer fra sykehusene med lang
erfaring fra sitt fagområde. Denne tverrfagligheten har vært et godt grunnlag for å samtale med foreldre som opplever sorg i forbindelse med at deres barn har fått påvist et hørselstap. Mange har hatt
behov for å snakke om skam og om skyld.

Kommunikasjon og språk, modalitet

Foreldrene stiller ofte spørsmål om hvordan de skal kommunisere med det nyfødte barnet som har

6 Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (2006). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. URL: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/IS1235_11453a.pdf
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nedsatt hørsel. Vårt utgangspunkt har vært at foreldrene snakker sitt morsmål som de gjør til de andre barna i familien. På den måten blir de språklige forbilder for alle sine barn. Etter det første året,
når de fleste barn begynner i barnehagen, vil barnehagen jobbe spesialpedagogisk med å bygge opp
barnets norskkompetanse. Dette kan skje via tale alene eller med tegn som støtte. I den første tiden,
hvor barnet ikke er i barnehagen, kan rådgiver fra kompetansesenteret være sammen med familien
for å gjøre dem oppmerksomme på ulike strategier som kan være nyttige i samspillet med barnet som
har nedsatt hørsel.
For de foreldrene som har sett behovet for og akseptert en visuell kommunikasjonsform (tegnspråk/
norsk med tegnstøtte), har de fått opplæring på kompetansesenteret, eller ved hjelp av nettverkskurs
arrangert av kommunen. Denne gruppen har til nå været relativt liten.

I møte med foreldrene

I møte med foreldrene dukker det opp mange spørsmål som har med deres situasjon og barnets utvikling å gjøre. Noen av spørsmålene er som følger:
•

Hvorfor har dette skjedd oss?

•

Er det noe som går over?

•

Vil barnet vårt lære seg å snakke?

•

Må barnet vårt bruke høreapparat?

•

Hjelpeapparatet og rettigheter?

Disse spørsmålene kan belyses ved en case. Vi fikk henvist et barn med nedsatt hørsel. Barnet var
født og bodde i Norge og hadde afrikansk bakgrunn. Hørselsavdelingen på sykehuset hadde hatt et
møte med mor før vi ble koplet inn i saken. Det var derfor praktisk å ha det første Straksmøtet på sykehuset. Den første utfordringen vi møtte, var å få avtalt tid og sted. I nært samarbeid med sykehuset
ble vi enige om å legge Straksmøtene dit. Vi møtte mor og barn da de fikk utlevert høreapparat for
første gang. Mor ønsket ikke tolk og kommuniserte på fransk og engelsk. Vi utvekslet informasjon om
mange ulike tema i dette første møtet. Mor hadde spørsmål om barnet kunne lære seg å snakke, og
om hørselen ville bli bra igjen med å operere, eller ved å medisinere. Hun lurte også på om bruken av
høreapparat var midlertidig.
I dette møtet oppsto det mange misforståelser. Vi konkluderte etter møtet med at vi ønsket tolk på
neste møte, noe mor var enig i. Vi gav også uttrykk for at det var ønskelig at far var med neste gang.
Neste møte ble som avtalt holdt på sykehuset, og denne gangen med tolk. Far hadde ikke mulighet til
å møte. I dette møtet oppklarte vi mange misforståelser. Ikke minst om at det øret barnet ikke hadde
fått høreapparat på, var døvt og ikke hørende. Mor ønsket at Straksteamet skulle komme for å orientere om det å ha nedsatt hørsel i barnehagen der barnet hadde fått plass. Hun var opptatt av hva de
som foreldre og barnehagen skulle gjøre for å hjelpe barnet med språkutviklingen.
Straksteamet hadde informasjonsmøte i barnehagen, og det resulterte i at foreldrene og kommunen
søkte om tjenester fra kompetansesenteret. I prosessen i og mellom møtene vi hadde med mor, opplevde vi en endring i mor sin aksept av hørselstapet til barnet. Fra å lete etter årsaker til at barnet hadde fått nedsatt hørsel, endret gradvis mor sitt fokus til å se løsninger på hvordan det kunne arbeides
med å utnytte den hørselen barnet hadde.
Erfaringer fra Straksarbeidet har vist at foreldre fra etniske minoriteter har hatt behov for mange møter. Dette for at de skal sitte igjen med tilstrekkelig informasjon, slik at de skal få vite hva som finnes
av tilbud til deres barn.
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Bruk av tolk i møte med foreldre

Bruk av tolk har vært et uunnværlig hjelpemiddel, men det har også gitt oss noen utfordringer. Utfordringene i bruk av tolk har bestått i:
•

at tolken snakker en annen dialekt enn foreldrene er vant til,

•

kjemien mellom foreldre/tolk har ikke vært god,

•

tolken har gått ut av tolkerollen og fremmet sin mening,

•

et usynlig hierarkisk ”system” hvor far instruerer tolken og hvor tolken ikke tolker før far
tillater det, har gjort samtalene/dialogen med foreldrene vanskelig.

I de fleste møtene med familier hvor vi har brukt tolk, har tolken vært profesjonell. En god tolk har
vært med på å skape et godt samarbeid videre med familiene.

Veien videre

I den tiden vi har arbeidet med Straks, ser vi at foreldregruppen med minoritetsspråklig bakgrunn
heller ønsker flere møter med Straksteamet lokalt enn å reise til senteret på for eksempel foreldrekurs.
Vårt mål videre vil være at foreldrene skal oppdage at begge disse tilbudene har fokus på muligheter
på ulike nivåer. Det kan være barnets generelle muligheter når det vokser opp i Norge, det kan være
lovverk og rettigheter, det kan være pedagogisk tilrettelegging i barnehagen, det kan være tekniske
tilrettelegging hjemme og eller i barnehagen. Å få et barn med spesielle behov krever at en må sette
seg inn i gjeldende regler, rettigheter og det norske byråkratiet. Det betyr også at foreldrene må forholde seg til et stort hjelpeapparat og til mange ulike faggrupper. Mange foreldre har gitt uttrykk for
at samarbeidet mellom sykehuset og Statped har gjort det enklere å forstå barnets utfordringer fordi
de opplever en helhetstenkning rundt sitt barn.
Å opprette gjensidig tillit hos familier fra etniske minoriteter er tidkrevende. Mye kan relateres til
både språk- og kulturforskjeller. Ved å bruke god tid på det innledende samarbeidet, vil en få mulighet til å bli kjent med familien for å kunne snakke om aksept – skam skyld og til å oppdage og se muligheter.
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