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Bakgrunn for prosjektet 
Historiefortelling er noe av det som best utvikler menneskers empati og forståelse for hverandre. Det 
er vitenskapelig påvist at gode historier utløser fysiske reaksjoner i hjernen, som kan påvirke oss til å 
handle. Et eksempel på en artikkel om dette er «Why Inspiring Stories Make Us React: The 
Neuroscience of Narrative» - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4445577/ 

Historien om trillingene Andreas, Thomas og Preben er en slik historie som kan bevege seeren. De tre 
brødrene ble født som trillinger. To av trillingene, Andreas og Thomas, var eneggede tvillinger. De var 
begge døve. Den tredje broren, Preben, var hørende.  

I oppveksten ble de to døve brødrene grovt mobbet. Heller ikke den tredje broren – som var hørende 
– slapp unna. Dessverre er det slik at funksjonshemmede er langt mer utsatt for mobbing enn 
funksjonsfriske. Det var de to brødrenes døvhet som ble brukt som påskudd av mobberne til å 
utsette dem for grov vold og trakassering over flere år. Deres historie er så grov at den omfatter 
knivstikking og selvmordsforsøk. 

Brødrenes historie er gjort kjent gjennom flere artikler i media, og de har vært med på f.eks. God 
Morgen Norge på TV2 med sin historie, og HLF har også gjort deres historie kjent og det er også en 
snutt på VGTV som er 1 minutt 24 sekund lang. HLF har også en videosnutt på hvertoreteller.no, på 
litt over 1 minutt. Men det er ikke laget noen lengre film som går i dybden og som gir oss mer 
utfyllende svar på spørsmålene som her naturlig reiser seg: Hvordan kunne dette skje? Hvordan kan 
vi hindre i at dette skjer igjen? 

Vi vet at døve/hørselshemmede barn og unge er spesielt utsatt for mobbing. Ifølge en undersøkelse 
fra 2017 (vedlagt denne søknaden) opplever 28% av hørselshemmede elever å bli mobbet flere 
ganger i måneden. Tilsvarende tall fra elevundersøkelsen 2016 viser 4,6%. Mer enn halvparten av alle 
hørselshemmede barn (55%) har opplevd å bli mobbet. 

Thomas og Andreas er overlevere. Andreas har ambisjoner om å bruke sine erfaringer for å stoppe 
mobbing og er blitt en populær foredragsholder. I dag har de det bra, og det er kanskje det som gjør 
at de nå er i stand til å fortelle sine historier. Andreas bor nå på Lier, Thomas i Trondheim og Preben i 
Vennesla. De vil stille opp og fortelle sin historie. De ønsker å bidra til å forebygge mobbing. Gjennom 
troverdige vitnesbyrd kan vi bryte ned stigmaer og fordommer. 

HLF ønsker i samarbeid med Supervisuell og TV2 Skole å lage en film som bidrar til å gjøre en 
forskjell. 

 

Målsetting for prosjektet 
Resultatmål: Følge de tre brødrene over en lengre periode, og lage en dokumentar som skal 
engasjere og påvirke spesielt barn og ungdom. Hovedfilmen ønsker vi skal være ca 30 minutter, men 
vi ønsker også å klippe ut små snutter som kan brukes i ulike sammenhenger – disse kan være på 
f.eks. 30 sekunder til ett minutt.  Slike snutter egner seg også til å bli spredt via sosiale medier. 

Vi vil også sende inn noen tilpassede snutter til sending på TV på reklamefrie dager på TV2 eller 
TVNorge. (Supervisuell har tidligere produsert flere slike snutter som er vist både på TV2 og TVNorge, 
og har erfaring med dette systemet.)  

TV2 Skole/Elevkanalen vil også bistå med å distribuere filmen, slik at 70-75% av landets grunn- og 
videregående skoler får tilgang til filmen – se vedlagte egenerklæring. 



Filmen vil også publiseres fritt tilgjengelig på tegn.tv, og vi vil tilby andre samarbeidspartnere som 
f.eks Redd Barna å publisere denne i sine kanaler. 

I tillegg vil vi tilby TV-kanaler som NRK og TV2 å kunne vise filmen på nett eller linjær TV. 

Effektmål: Redusere og forebygge mobbing. 
Selv om vi her fokuserer på døve/hørselshemmede, tror vi at denne effekten vil være generell og 
komme barn og unge generelt til gode, ikke bare de som er i spesielt utsatte grupper. 

Hvordan vil du måle effekten du er ute etter? 
For den voksne delen av målgruppen kan vi måle spredning i sosiale medier gjennom respons, antall 
visninger, reaksjoner m.m. Hvis budskapet er relevant for hørselshemmede og de føler «dette vil jeg 
at alle skal se og forstå» så er sjansen stor for at de deler filmen på sine egne sider. «Rekorden» til 
prosjektleder er over 7.500 Facebook-delinger på en 30-sekunders snutt med et budskap som 
«treffer» hørselshemmede.  

HLF har også et stort potensial som startpunkt for å oppnå et høyt antall delinger, siden HLF i 
skrivende stund har nærmere 26.000 følgere. I tillegg har vi uformelle grupper, som f.eks. 
«Hørselshemmet» med 6800+ medlemmer. I dette prosjektet vil antall delinger gjort av 
privatpersoner derfor være et viktig måltall for oss. Det vil indikere både spredning og være en 
indirekte måling av flere typer effekt. 

For den delen av målgruppen som er i skolealder kan vi få statistikk fra TV2 Skole på visninger 
gjennom Elevkanalen. Det samme gjelder tegn.tv og eventuelt YouTube og andre plattformer. Hvor 
mange som ser filmene, og om filmene blir sett jevnlig og kontinuerlig i en tid etter lansering er gode 
indikasjoner på resultateffekt. 

Kvalitativt vil HLF og medlemmene/brukerne etter prosjektet kunne registrere hvordan de blir møtt 
når de bruker filmene som verktøy for å skape forståelse i dialog med beslutningstakere. Gjennom 
publikumsreaksjoner kan vi få et mål på effekten som filmen har på mennesker som ser den, ved 
siden av måltall for delinger. Skaper filmene sterke reaksjoner, blir publikum berørt?  

I hvor grad skaper filmene holdningsendringer i samfunnet og bidrar til mer inkludering og mindre 
forekomst av mobbing og diskriminering av hørselshemmede? I hvor stor grad blir beslutningstakere 
påvirket gjennom denne historiefortellingen? Hvor mye mer forståelse, toleranse og inkludering vil vi 
kunne innpode hos den oppvoksende generasjonen gjennom prosjektet? Det er HLF som er best i 
stand til å måle denne kvalitative effekten over tid etter prosjektperioden gjennom sitt arbeid med 
hørselshemmede i Norge. 

For de som medvirker i filmen og andre hørselshemmede i målgruppen, vil filmene bidra til en følelse 
av å bli sett og tatt på alvor. Denne følelsen kan vi selv kjenne på som gjennomfører prosjektet. For 
oss og HLFs medlemmer for øvrig vil denne følelsen i seg selv være en del av effekten. 

Målgruppe for prosjektet 
Effektmålgruppe:  
Døve og hørselshemmede, spesielt barn og ungdom 
Resultatmålgruppe:  
1) Alle som kan se filmen, men vi legger størst vekt på barn og ungdom i skolealder. 
2) Hørselshemmedes Landsforbund som organisasjon og medlemmene som kan bruke filmene i 
kampanjer og informasjonsarbeid på nett og gjennom frivillige, samt andre som publiserer filmene. 



Frivillighet og brukermedvirkning 
Alle som medvirker foran kamera er frivillige. De medvirkende i prosjektgruppa er også frivillige, og 
samtidig også brukerrepresentanter. Brukermedvirkningen er nær total, da både de medvirkende, de 
frivillige og produksjonsteamet selv er en del av brukergruppen (hørselshemmede). 
 

Etisk vurdering 
De som medvirker som hovedpersoner er allerede eksponert i media, og har uttrykt klart ønske om å 
delta. De er også over 18 år gamle og har erfaring med å stå fram med sin historie. Vi vil også 
samråde oss med HLF om eventuelle hensyn, samt følge Vær Varsom-plakaten hvor man skal 
beskytte intervjuobjekter mot å eksponeres dersom de ikke fullt ut forstår konsekvensene. Alt 
samtykke er selvsagt kompetent. Dette er oppegående, voksne mennesker som ønsker å få ytre seg. 

Vi vil også ta hensyn til at f.eks. mobbere ikke blir navngitt dersom de ikke skriftlig samtykker i å stå 
fram og ellers få samme hensyntagelse jf.Vær Varsom-plakaten som hovedpersonene, og unngå å 
identifisere andre privatpersoner som kan risikere å bli «hengt ut» gjennom filmen. 
 

Antall i målgruppen 
Effektmålgruppe: 700 000 
Resultatmålgruppe: 1 000 000 
 

Gjennomføring og metode for prosjektet 
Prosjektet organiseres og drives som en dokumentarfilmproduksjon etterfulgt av en lanserings- og 
distribusjonskampanje. Prosjektet forankres i mediebedriften Supervisuell som drives av 
hørselshemmede. De står for det filmfaglige og praktisk gjennomføring av filmproduksjonen, mens 
lansering og distribusjon gjøres etter en plan som utarbeides med prosjektgruppa og HLF.  

TV2 Skole/Elevkanalen vil bistå i å dristribuere prosjektet til en viktig del av målgruppen – barn i 
grunn- og videregående skole. Skolerådgiver Anne Elin Kleva i Redd Barna har også sagt ja til å delta i 
prosjektgruppe med sin erfaring fra arbeid mot mobbing. Resultatene av prosjektet blir gjort 
tilgjengelig for HLF og andre som verktøy for å spre kunnskap og forståelse.  

Se også fremdriftsplanen (neste avsnitt). 

 
Fremdriftsplan 
Januar 2021:  

Prosjektoppstart. Opprette prosjektgruppe og referansegruppe i samarbeid med HLF, TV2 
Skole og Redd Barna. Innledende samtaler med hovedaktørene og lage en overordnet 
produksjonsplan. 

April 2021:  

Opptak med forløpende logging/grovredigering 
Feedback med prosjektgruppa. 
Pitch mot TV-kanalers eksternredaksjoner. 



Mars 2022: 

Postproduksjon og ferdigstilling. 

August 2022: 

Utarbeide plan for lansering, distribusjon og informasjonskampanje i samarbeid med 
prosjektgruppa/HLF. 

Lansering. 
Distribusjon starter. Informasjonskampanje med distribusjon i sosiale medier. 

Spre filmsnuttene til alle interessenter som verktøy. Systematisk møtevirksomhet med 
visning av filmene, både til samarbeidspartnere/interesseorganisasjoner og eksterne aktører 
man ønsker å påvirke. 

Evaluering, intern workshop om bruk av materiale o.l. 

 

Desember 2022: 

 HLF viderefører bruken av filmene og følger opp informasjons- og opplysningsarbeidet. 

 Filmene er fritt tilgjengelige på nett og i sosiale medier. 
 Publisert på tegn.tv og TV2 Skole/Elevkanalen og eventuelt flere steder. 

HLF og hørselshemmede privatpersoner og deres pårørende vil ha et sett med filmer som 
fungerer som verktøy for å få fram sitt budskap, som de f.eks. kan bruke fritt i sosiale medier 
eller i møter, på konferanser eller foredrag. 

Sluttrapportering. 

 

Prosjektets verdi for målgruppen 
For målgruppen har det stor verdi at den øvrige befolkningen får økt forståelse for 
døve/hørselshemmede. Effektmålgruppen selv får en film som anerkjenner deres utfordringer. HLFs 
undersøkelse «Hørselshemmede elever i grunnskolen» (vedlagt denne søknaden) viser at 
hørselshemmede barn er svært mye mer utsatt for mobbing.  

Det å synliggjøre at døve/hørselshemmede blir mobbet og utsatt for diskriminering er derfor viktig 
for mange i effektmålgruppen. Det er myndiggjørende å kunne vise til at dette er noe som faktisk 
skjer hørselshemmede i stor grad – og kanskje gjøre at man i større grad blir tatt på alvor når man 
sier fra. 

Vi håper filmen vil bidra til å redusere mobbing og diskriminering iblant barn, unge og voksne 
gjennom at filmen brukes i holdningsskapende arbeid og det systematiske arbeidet med å skape 
trygge miljøer for hørselshemmede, spesielt på skolen. Vi håper at prosjektet vil gjøre det generelt 
lettere å være hørselshemmet i samfunnet, noe som reduserer de psykiske (og av og til fysiske) 
belastningene de i dag opplever.  

I et folkehelseperspektiv kan filmen være et bidrag til bedre psykisk helse, mestring og trivsel for 
hørselshemmede. 
 



Samfunnsmessig verdi  
Økt kunnskap endrer holdninger; stigma bygges ned og inkluderingsmuskelen aktiveres blant «folk 
flest» for personer med hørselshemming. Vi satser spesielt på skolen som arena her. Får man gode 
holdninger tidlig i livet, varer de gjerne ut livet. Da oppstår en økt bevissthet om hørselshemmede 
som gruppe i samfunnet, og det bidrar til å bedre hørselshemmedes stilling i samfunnet. 

For samfunnet som helhet er det positivt med alle tiltak som påvirker til en mer inkluderende 
tankegang. 
 

Forventede resultater 
Synliggjøring gjennom filmer som berører, engasjerer og påvirker. Filmene skal brukes som verktøy 
av hørselshemmede selv som privatpersoner, organisasjoner som HLF og andre (for eksempel 
Briskeby kompetansesenter og Norges Døveforbund). Vi legger ingen begrensinger for andre å dele 
filmene så mye de vil, hvor de vil.  

Vi vil tilrettelegge slik at det er enkelt å sende lenke, ta med digital kopi eller sende filmen til andre, 
fysisk og digitalt. Spredning i sosiale medier og på TV på reklamefrie dager, for å endre holdninger og 
synliggjøre utfordringene som hørselshemmede har. Bred distribusjon til grunn- og videregående 
skole gjennom samarbeid med TV2 Elevkanalen. Publisering på tegn.tv og andre samarbeidspartnere. 
Prosjektet har allerede et godt grunnlag for bred distribusjon. 
 

Håndtering av resultatene/overføringsverdi/videreføring  
Vi vil sørge for at filmene foreligger lett tilgjengelig på ulike plattformer for HLF og alle medlemmer 
samt alle andre samarbeidende/allierte organisasjoner. Med lett tilgjengelig på ulike plattformer 
mener vi at filmene skal kunne hentes som videofiler, deles via sosiale medier, ligge tilgjengelig på 
web (f.eks. youtube, tegn.tv, hlf.no og så videre), deles via dropbox lenker o.l., fungere på ulike 
plattformer (PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner). Vi tror at prosjektet har stor overføringsverdi for 
andre grupper som har lignende utfordringer som døve/hørselshemmede, og gi inspirasjon til å 
gjennomføre lignende prosjekter. 

Vi vil også tilby TV-kanaler å vise hovedfilmen. Filmene vil ligge fritt tilgjengelig på tegn.tv som er en 
nettkanal for filmer på tegnspråk eller som har relevans for døve/hørselshemmede. Tegn.tv drives av 
Supervisuell med støtte fra Nasjonalbiblioteket. I tillegg vil TV2 Elevkanalen ta inn filmen slik at alle 
skoler i landet har tilgang til filmen. 

Som 30-sekunders snutter på reklamefrie dager har vi også potensiale til å få vist filmene på 
nasjonale reklamefinansierte TV-kanaler fire ganger i året, noe Supervisuell har gjennomført tidligere 
med andre snutter knyttet til hørselshemming. 

Prosjektet vil altså resultere i konkrete produkter som vil brukes lenge etter prosjektperioden, dette 
sikrer videreføring i mange år framover. 
 

Forutsetninger for å lykkes  
For et godt resultat er det avgjørende at de som produserer filmene ikke bare har kunnskaper om det 
filmtekniske, men også god kjennskap og forståelse for målgruppen. Her har vi kunnskap på begge 
felt integrert i prosjektet; døve og hørselshemmede skal selv delta både foran og bak kamera. 



Produksjonsteamet er profesjonelle filmprodusenter som også kjenner målgruppen fra sitt private 
liv. De fleste i Supervisuell er selv døve/hørselshemmede. Denne tverrfagligheten er vanskelig å 
oppnå andre steder. Dette gjør at prosjektet har større muligheter til å lykkes enn dersom man valgte 
ut et tilfeldig produksjonsselskap uten kunnskap om målgruppen til å gjøre jobben, med en 
prosjektledelse som ikke selv kjenner til døve/hørselshemmede.  

En avgjørende faktor for at prosjektet skal regnes som vellykket, er at resultatet blir godt formidlet til 
mange. Hørselshemmedes Landsforbund kan bidra til formidlingen som en stor interesseorganisasjon 
med 67.000 medlemmer og en egen kommunikasjonsavdeling som kan bidra til landsdekkende 
kampanjer. Hørselshemmedes Landsforbund har også god kontakt med norske medier, og kan bidra 
til å skape medieoppmerksomhet rundt sluttresultatet som øker prosjektets synlighet i 
allmennbefolkningen. 

TV2 Skole/Elevkanalen har allerede på plass en stor distribusjonsflate som dekker 70-75% av alle 
grunn- og videregående skoler i Norge (se vedlagte bekreftelse). Dette sikrer at svært mange barn og 
unge får tilgang til dette.  

Vi vil også ha en referansegruppe med personer som har faglig erfaring med å forebygge mobbing. 
Både HLF og TV2 Skole vil komme med innspill her. En av de som allerede har sagt ja er skolerådgiver 
Anne Elin Kleva i Redd Barna. Hun vil bistå som faglig ressurs med sin erfaring fra arbeid med å 
forebygge mobbing – under produksjonen av filmen, distribusjonsarbeidet og i hvordan materiellet 
kan tas i bruk på en god måte i skolen. 


