
Tidskode og oversikt over innholdet til forelesningen til Paal Richard 
Peterson, "10 fordeler med å være døv": 
 
(NB! Det som står med fet skrift i innholdsmargen er det samme som overskriftene på 
CD- rom.) 
Tidskoder for 
Ressursvideoen 

Innhold Kommentar til foredraget og 
forslag til diskusjoner 

 
0:00:10- 
0:03:07 

Presentasjon av seg selv: 
- Paal R. presenterer seg selv, forteller bl.a. 
at han er fra Oslo og at han har tatt 
utdanning innenfor statsvitenskap, ferdig 
med hovedfag(cand.polit) 
- jobber på Døvesmedia (hovedkontor på 
Ål) 
- han pendler med tog mellom Oslo og Ål. 

- Elevene kan diskutere 
hvordan man presenterer seg 
selv når man skal holde 
forelesning for ukjente 
publikum, og hvilke 
opplysninger som er relevante.

 
0:03:07- 
0:09:39 

Innledning til forelesningen: 
- Paal R. presenterer temaet for 
forelesningen ved å trekke inn eksempler 
fra samfunnet. 
- bruker media (avisoverskrifter) som 
eksempler.  
- han bruker ganske mye ironi mens han 
presenterer avisartiklene. 
 
Artiklene han presenterer: 
1.artikkel 
"Reddet fra stillheten" (aftenposten 2000), 
en artikkel om et barn som har fått CI og er 
blitt "reddet" og fått et liv utenfor 
stillhetens glasskule. 
2.artikkel 
"Dømt til et liv som døv" (2002) Gavin, en 
liten babygutt fra USA. Mødrene hans 
valgte en far som har døve i familie(flere 
generasjoner). Valgte denne mannen til 
kunstrisk befruktning for å øke 
sansynnligheter for at barnet deres ville bli 
døv. 
 
3.artikkel 
"Reddes fra å bli døv" En artikkel om 
hørselscreening av små nyfødte babyer. 
Hvis testen viser at barnet hører dårlig, vil 
barnet få hjelp fort slik at barnet kan reddes 
til "å leve normalt". 

- Elevene kan få se hvordan 
man kan trekke inn konkrete 
eksempler før man skal 
presentere sitt eget tema på en 
forelesning.  
- Paal R. bruker en del ironi og 
sarkasme her. Fint for elevene 
å se hvordan man bruker ironi 
i en forelesning.  
- Paal kommuniserer direkte 
med publikumet og stiller dem 
spørsmål og får svar. 

 
0:09:39-0:11:10 

Fordel nr 1: 
- med å være døv er stillheten. 
- når du sitter i lesesalen, slipper du å høre 
støyet fra matpakkepapir, brus som bruser, 
pastiller som faller ned på gulvet. 

- Paal R. har direkte kontakt 
med publikumet mens han 
foreleser, stiller spørsmål og 
får svar fra publikumet. 



- døve får 100% stillhet hele tiden, 
mens hørende må dra helt til fjells eller ut i 
naturen for å oppleve stillheten. 

 
0:11:10- 
0:12.10 

Fordel nr 2: 
- døve må ha lyset på når de har sex. 
- tegnspråk er et visuelt- gestuelt språk, 
mens norsk er verbalt- auditivt språk. 
Dermed er døve avhengig av å ha lyset på 
for å kunne kommunisere. 

 
 

 
0:12:10- 
0:16:08 

Fordel nr 3: 
- døve er funksjonshemmede når program 
på tv ikke er tekstet, eller når toget bytter 
spor og de ikke får med seg info fra 
høytaleren.. 
- det samme gjelder det også for blinde når 
de skal ut og handle og tror de kjøper 
syltetøy, men så viser det seg å være 
ketchup. 
- rullestolbruker som skal på toalettet som 
er i 2.etg, uten heis... 
- forskjellige grupper møter forskjellige 
hindringer 
- rullestolbruker og blinde er fysisk 
handikappet, mens døve er 
informasjonshandikappet (i hørende 
verden). 
- fordelen for døve er at de kan ”miste” 
funksjonshemningen når flere døve møtes, 
for da kommuniserer alle på tegnspråk! 

- Eksemplifisering og 
sammenligning med andre 
grupper med 
funksjonshemmede. 

 
0:16:08- 
0:24:25 

Drøfting, hva er normalt: 
- diskurs = drøfting, diskusjon  
- 1. Diskurs: Hva er normal? 
- normalitet og avvik 
- døve er medisinisk sett avvik på grunn av 
mangel på hørsel. Sett i forhold til hørende. 
- definisjonen for hva som er normal 
utvides stadig. F.eks. TS var ikke normalt 
for 20 år siden, i dag er TS mer "normalt" 
og akseptabelt. 
- 2.diskurs: Likhet og ulikhet 
- funksjonshemmede har rett på å få ulike 
ting tilrettelagt slik at de kan fungere mest 
mulig normalt i samfunnet.  
- forskjellen mellom døve og hørende var 
større før, mindre i dag. Døve får bedre 
tilgang på ulike hjelpemidler. F.eks. bedre 
tekster på tv, mobil (SMS), tolker osv. 
- tolkekanalen på NRK1 (mellom kl.18-
ca.22), Norge eneste i verden. 

- Elevene kan se hvordan man 
drøfter en sak. Paal R. drøfter 
hva som er normalt og ikke 
normalt, og likhet og ulikhet i 
samfunnsmessige 
perspektivet. 

0:24:25- Fordel 4: - Paal R. repeterer litt av de 



0:25:56 - nøkkelen til å ”miste” sin 
funksjonshemning er tegnspråk!  
- døve er språklig minoritet, slik som andre 
språklige minoriteter 
- sammenligner døve med tyrkere 
- døve lever i et hørende samfunn, må 
kunne kommunisere både norsk og 
tegnspråk.  
- Tospråklighet! 

punktene han har vært 
gjennom før han fortsetter 
med fordel nr.4. Viktig å 
repetere og holde den røde 
tråden i forelesningen, særlig 
hvis den er lang. 

 
0:25:56-0:28:14 

Ci- debatten og tospråklighet: 
- leger sier at barn med CI ikke bør bruke 
tegnspråk 
- vanskelig for døve å akseptere dette fordi 
tegnspråk er så viktig for dem. 
- viktig for døve å få mulighet til å være 
sammen med både hørende og døve. Må 
lære seg både tegnspråk og norsk. 
- spesialpedagoger advarer mot 
tospråklighet, de mener barn kan bli 
forvirret.  
- Paal R. ikke enig, mener at de 
undervurderer barnas evne til å oppfatte 
språk. 

 

 
0:28.14:- 
0:33:35 

Barns språkutvikling: 
- Rosenborg, Trondheims store stolthet 
- Nils Arne Eggen, boken Go'foten - 
nøkkelen til suksess 
- viktig å fokusere på barnets naturlige 
evner 
- synet er svært viktig for døve, tegnspråk 
et visuelt språk 
- CI leger påstår at tegnspråk hindrer 
barnets optimalt auditivt utvikling 
- hva med barnets livskvalitet og sosiale 
evner? 
- svensk undersøkelse viser at mange 
tunghørte barn som går integrert på vanlig 
skole mobbes og de trives ikke på skolen. 
- kan sammenligne barn med CI med 
tunghørte barn? 

- Paal R. bruker igjen konkrete 
eksempler i forelesningen sin. 
Han bruker boken til Nils 
Arne Eggen, Go’foten som 
eksempel. Denne 
forelesningen ble holdt på 
Lærerhøgskolen i Trondheim 
og Nils Arne Eggen var trener 
for Rosenborg. Fint å finne 
eksempler som er aktuelt for 
publikumet eller stedet som en 
skal holde forelesning for/på! 

0:33:35- 
0:34:50 

Liten repetisjon av de 4 punktene han 
har nevnt tidligere. 

- Paal R. passer på å repetere 
punktene han har vært 
gjennom for å holde på tråden 
i forelesningen. 

 
0:34:50-0:35:17 

Myte om tegnspråk:  
- tegnspråk fører til isolering av døve i 
deres lille "døve verden" der det kun brukes 
tegnspråk. De får ikke kontakt med 
samfunnet utenfor.  
- isolert i en såkalt "glass- kule" – altså et 

 



unormalt liv. 
 
0:35:17- 
00:39:40 

Paal R. sine argumentasjoner for 
hvorfor tegnspråk er viktig: 
- tolketjenesten blir stadig bedre og utvikles 
hele tiden. Lettere for døve å få tak i tolker. 
Det samme gjelder for tolkekanalen på 
NRK. Bedre info for døve på tegnspråk. 
- tegnspråk og tolk er viktig for å åpne 
veien inn til det hørende samfunnet 
- hjelper ikke for døve å trene opp hørselen 
for å "høre" bedre 
- tegnspråk gir muligheter. Fører ikke til 
isolering  
- viktig å kunne tegnspråk for å kunne 
bruke tolk. 
- selv om barn får CI, blir de ikke hørende. 
De vil fungere mer som tunghørte. 
- hvis de kan tegnspråk, kan de bruke tolk 
som støtte til info som de mister på grunn 
av sin hørselshemming. 
- viktig for barn med CI å få tegnspråk! 
 

- Paal R. argumenterer for 
hvorfor tegnspråk er viktig for 
døve, tunghørte og barn med 
CI. Han avslutter drøftningen 
med å referere tilbake til det 
han tok opp om boken til Nils 
Arne Eggen, Go'foten, 
nøkkelen til suksess. Viktig å 
fokusere på barnets naturlige 
evner.  
- En fin måte å holde på den 
røde tråden i forelesningen. 
Legg også merke til hvordan 
han underbygger sine 
argumenter her. 
 

 
0:39:40- 
0:44:16 

Fordel nr 5: 
- døve har mulighet til å være en del av 
både døvekultur og hørende kultur. 
- døve en språklig minoritet 
- finnes ulike elementer som kan sees på 
som døvekultur  
- er en del uenigheter om hva som kan sees 
på som døve kultur 
- laget en definisjon på Døve kultur på 
Lillehammer 1982, Nordisk døvekultur 
festivalen: 
"Døvekultur er det livsmønster som 
betinges av eller er avhengig av det visuelle 
språk, tegnspråket" 
 

- Legg merke til den fine 
kommunikasjonen Paal R. har 
med publikumet her. 

 
00:44:16-
00:45:28 

Paal sin drøfting av fordelen med å være 
tokulturell: 
- umulig å tilhøre kun en kultur, eks. 
døvekultur. Blir naturlig påvirket av 
"hørende"kultur. Eks landskamp, John 
Carew som scorer. Alle heier på han 
uansett om døv eller hørende, vi er en del 
av det norske folket. 

 

 
0:45:28-
00:51:00 

Sammenligner døve med samer: 
- både døveskole og skole for samer har 
historie som internatskole 
- samers kultur og språk ble undertrykket, 
på samme måte som døvekultur og 

- Direkte kommunikasjon med 
publikumet! Fin bruk av 
tavlen! 



tegnspråk 
- ikke lov å bruke TS i undervisningen, 
samme måte for samer 
- ikke alt lik mellom døve og samer, eks 
samer ønsker eget sameland 
- samer etnisk minoritet, døve også? 

 
0:51:00- 
00:59:50 

Fordel nr 6: 
- døve reiser rundt i verden, kosmopolitt 
- kjenner mange andre døve i verden 
- ulike internasjonale treff for døve, OL 
(deaflympics) 
- tegnspråk ikke internasjonalt! 
- "Esperanto" 
- døve er en transnasjonal gruppe 
- kontakt med døve i utlandet mer viktig 
enn kontakt med det norske samf. 
- større døvemiljø internasjonalt enn 
hjemme 
- døve sammenlignet med homofile – 
ønsker å komme seg ut (internasjonalt)for å 
treffe andre. 
- 90% av døve har hørende foreldre - 
samme med homofile, 90% har heterofile 
foreldre. 

 

 
0:59:50-
01:04:05 

Diskurs "Oss og dem": 
- døve i de siste 20-30 årene blitt mer 
bevisste på sine rettigheter 
Sterkt døvemiljø, "eget samfunn" 
USA 50-60- tallet, kvinner, homofile og 
svarte kjempet for sine rettigheter (black 
power) 
- deaf power 
- 1960 - endelig begynte forsking på 
tegnspråk 

- Paal R. legger her vekt på 
positiv og negative sider ved å 
ha tilhørighet i en gruppe. 

 
01:04:05- 
01:07:50 

Fordel nr.7: 
- hvis en har godt nettverk, betyr lettere å få 
jobb 
- større prosentvis arbeidsledighet hos døve 
enn hos hørende (stor samfunnet) 
Størst arbeidsledighet hos døvblitte 
døve som er født døv velger jobb som ikke 
er avhengig av hørselen 
- godt nettverk og tegnspråk kompetanse, 
kjenner døve, lettere få jobb gjennom 
kjente 

 

 
01:07:50- 
01:09:00 

Fordel 8:  
- slipper å høre på ubehagelige 
mobilsamtaler på bussen. 
 
 

 



 
01:09:00- 
01:10:15 

 
Fordel 9: 
-slipper å høre på kjedelige TV-program, 
som for eksempel danseprogrammer. 
 

 

01:10:15- 
01:12:22 

Fordel 10: 
- døve har økonomisk fordeler!  
- kan trekke fra på skatten når de trenger 
ekstra utstyr pga hørselstapet deres. 

 

01:12:22-
01:17:13 

Avslutningen:  
- Paal R. oppsummerer forelesningen sin 
ved å gjenta de 10 punktene. Han trekker 
deretter fram avisartikler der det er skrevet 
noe positivt om døve og tegnspråk. En 
artikkel han presenterer her er ”Unge døve 
ser lys på fremtiden” Aftenposten 1.sept 
2002. En undersøkelse av døve ungdommer 
mellom 14-18 år i Oslo området viste at 
unge døve var mer optimistiske på 
fremtiden og opplevde ikke mye 
kommunikasjons problemer i fam. De 
hadde også store mål om høyere 
utdannelse. Norsk tegnspråk teateret har 
også hatt en god del positive omtale i 
avisene. Paal R. avslutter forelesningen 
med en argumentasjon for hva samfunnet 
må gjøre for å endre på det negative synet 
som kommer fram i avisene.  
 
 

- Når Paal R. gjentar de 10 
punktene, blir punkt nr. 2 
omtalt på en diskret måte – 
hvordan fungerer det? 
- Paal R. avslutter 
forelesningen med et tilbud 
som kan virke litt ekstremt 
(bruker ironi godt her), 
forelesningen blir satt på 
spissen - hvordan fungerer 
det? 

 
 


