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Forord 
 
I barnehager er det mye lyd, og vi trenger å bli minnet på at det kan gjøres noe for å dempe 
unødvendig støy. For ca 7 år siden hadde HLF et prosjekt rettet mot barnehager og dette 
arbeidet ønsket vi å gjenoppta.  
 
Dette prosjektet har skolert flere ivrige HLFere til å ta kontakt med kommunene og arrangere 
møter med barnehageansatte. I tillegg til at de frivillige har besøkt barnehager, har de også 
kjøpt inn og lånt ut lydmålere for å hjelpe barnehagene til å bli mer bevisste på lydnivået.  
 
Mange har fått oppslag i aviser og på den måten synliggjort HLF sitt arbeid. Det er 
enkeltmennesker sitt engasjement og drivkraft, sammen med HLF sitt støtteapparat som gjør 
det mulig å nå ut i slikt omfang. Avisoppslagene viser at når enkeltmennesker engasjerer seg 
gir det store ringvirkninger. Det er også flott å kunne drive frem et støyforebyggende produkt 
som er etterspurt.  
 
Denne gangen vil prosjektet leve videre gjennom nettsiden som er laget, og kunnskapen vil 
være mer tilgjengelig også etter kampanjeperioden. Den største endringen vil være om en del 
av barnehagelærerutdanningen implementerer dette prosjektet og bidrar til nytt 
veiledningsmateriell for barnehageansatte og barnehagelærerstudenter. 
 
Vi håper barnehagene tar i bruk materialet som er laget og får gleden av en mindre støyende 
hverdag. 
 

En stor takk til de som har bidratt i prosjektet  
 
Det er mange å takke for at dette prosjektet ble gjennomført på en god måte. Vi trekker frem 
noen og blant dem er: 
Arve Paulsen som ble med tidlig i prosessen.  Han driver et kommunikasjonsbyrå, og kom 
med gode ideer og var med å stake ut kursen.  
Kikkut – et reklamebyrå, tok oppdraget med den kunstneriske biten. De utformet materialet 
og var spesielt viktige i utformingen av nettsiden. 
Grete Kristoffersen, HLF sentralstyremedlem og ansatt i barnehage, var til uvurderlig hjelp 
når det gjaldt å vurdere hva barnehagene trenger. Hun er også hørselshemmet og vet hvordan 
det bør tilrettelegges for å få ned støynivået. Hun har på en god måte vært en representant for 
prosjektet. 
Tonje Dypsland, ansatt ved Fakultetet for helse og sosialvitenskap, HiST, var en stor 
bidragsyter til innholdet i godlydibarnehagen.no. Hun er en dyktig foredragsholder som vi 
fikk glede av å bruke både for egne kurs og hos Fagforbundet. Hun var en god støttespiller 
gjennom hele prosjektet.  
Bjørn Jonassen, seniorrådgiver og audiopedagog Statped sørøst, var også en god støttespiller 
gjennom sine tilbakemeldinger på innholdet. 
Tone Elisabeth Morsund, seniorrådgiver i Statped, tok utfordringen med å holde kurs på kort varsel 
og ga deltakerne mye informasjon på en tillitsvekkende og god måte. 
Fagforbundet v/Ingri Bjørnevik var positive til prosjektet og vi fikk til et godt samarbeid 
hvor vi fikk dele kunnskapen vår blant deres medlemmer.  
Utdanningsforbundet kunne igjen gå god for vårt produkt og dele det med sine medlemmer. 
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Polinor v/ Heidi Helgerud – hadde ansvaret for produksjon og distribusjon av materialet og 
utførte jobben på en glimrende måte. 
HLF sine lokal- og fylkeslag, med sine frivillige og arbeidsomme medarbeidere, har gjort og 
vil gjøre en glimrende innsats ovenfor barnehagene. De gir informasjon og oppmuntrer 
ansatte i barnehager og skoler til å dempe støyen og ta vare på hørselen. 
HLF Sekretariatet ved bl.andre Kim Stensnes og Jorunn Fredheim som administrerte et av 
kursene og var gode ambassadører. Anders Hegre som frontet budskapet på TV2 i God 
Morgen Norge. Christopher Lyngaas, Steinar Birkeland, Anja Hegg og Ellen Sagen har 
kommet med ideer og hjulpet til i prosessen med dette prosjektet. 
 
ExtraStiftelsen – uten deres støtte ville vi ikke kunne startet og gjennomført dette prosjektet. 
 
 
 
Oslo, januar 2017 
 
Nina Øieren 
Prosjektleder 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
 
 

Sammendrag 
 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon og Norges 
største organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse. Vi jobber forebyggende og har 
hatt flere prosjekter rettet mot barn og unge. Det første prosjektet som vi kalte «God lyd i 
barnehagen» hadde sin inspirasjon fra lokallag og ble lansert i 2009. Da fikk landets 6000 
barnehager tilsendt pedagogisk informasjonsmateriell, og Skriketrollklubben.no ble opprettet. 
I 2011 ble dette videreført til Skole fritidsordninger og «God lyd i SFO» - prosjektet lansert.  
1200 utvalgte SFO’er fikk pedagogisk brosjyremateriell. 

 
I 2011 utførte Private Barnehagers Landsforbunds Bedriftshelsetjeneste (PBL) en 
undersøkelse som viste at samtlige barnehager hadde målinger hvor 
gjennomsnittsverdiene var høyere enn Arbeidstilsynets anbefalte maksimumsnivå for 
barnehager på 60 desibel. 
 
Dette bekrefter at det er et høyt lydnivå i barnehagene, og for å endre på dette trengs det 
informasjon om hvordan det kan gjøres.  Det er også viktig å bevisstgjøre barnehageansatte, 
barn og deres foreldre om de skadevirkninger langvarig støy kan ha. 
 
Informasjonsmaterialet som ble laget i forbindelse med «God lyd i barnehagen» i 2009 var et 
godt utgangspunkt for dette prosjektet. Mye kunne gjenbrukes, og samarbeidet med tidligere 
aktører fortsette. Vi startet også et samarbeid med Fagforbundet og HiST (Høyskolen i Sør-
Trøndelag). 
 
Det ble holdt to kurs for tillitsvalgte i HLF for å utruste de til å ta kontakt med barnehager. 
Dette arbeidet vil gjøre flere i stand til å drive forebyggende arbeid i sitt nærmiljø nå og i 
fremtiden.  
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Noen av lokallagene har i sitt oppsøkende arbeid også utført en enkel screening av hørselen til 
de ansatte. De som ble fanget opp anbefales videre utredning i helsevesenet.  
 
Et av hjelpemidlene, lydmåleren Lydia som blir produsert for HLF er trukket frem i 
informasjonsmaterialet. Denne måleren skal hjelpe de ansatte og barna med å observere når 
lydnivået blir for høyt og de bør dempe seg.  
 
For å gjøre dette prosjektet mer varig er det laget en ressursside på nettet om hørselshemming 
og tilrettelegging i barnehagen som heter godlydibarnehagen.no. Skriketrollklubben.no som 
ble opprettet i forrige prosjekt er nå lagt inn under den nye nettsiden. 
 

Målsetting 
 
Hovedmålet har vært å forebygge hørselsskader og utvikle kunnskap om hørsel og støy hos 
både barn og ansatte i barnehagene. Prosjektet skulle skape aktiviteter igjennom bl.a. å 
mobilisere HLFs frivillige. Ved å lære om godt lydvett skulle prosjektet bidra til friskere ører 
i det norske samfunnet. 
 

Prosjektet har hatt følgende delmål: 
 Oppdatere og videreutvikle eksisterende pedagogisk materiale og nettside 
 Sende ut materiell til 6000 barnehager 
 Lære opp frivillige om hørsel og støyutfordringene i barnehagene 
 Frivillige skal besøke sine lokale barnehager og presenterer utfordringene og det 

pedagogiske opplegget 
 Synliggjøre at HLF tar forebygging av hørselsskader på alvor 

 
 

Prosjektgjennomføring 
 

Pedagogisk pakke 
 
For å nå målene er det laget en pedagogisk pakke som inneholder: 
 

- Brosjyre til de ansatte 
   - Plakat til foreldrene 

- Plakat av øret med forklaring på baksiden 
- Plakat av Skriketrollet med en grønn og en rød side 

 
Med utgangspunktet i eksisterende brosjyremateriell og plakater, ble nytt materiale laget. 
Plakatene er laget med folie slik at de skal kunne brukes lenge. For å spare penger ble 
brosjyren på færre sider, men tanken er at den nye nettsiden skal gi mer informasjon og være 
lett tilgjengelig i et lengre perspektiv.  
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Innholdet i den pedagogiske pakken ble sendt ansatte i tre forskjellige barnehager som kunne 
komme med kommentarer og endringer før endelig materiell ble trykket.  
Den ferdige pedagogiske pakken inneholder følgende: 
 

 Et brev til mottakeren om hva som ligger i pakken 
 En brosjyre til de ansatte i barnehagen med tips og råd til hvordan de kan formidle 

budskapet, med faktabokser og øvelser 
 En plakat til foreldrene som informerer om at støy kan skade barnas hørsel og hva en 

lydmåler er (henges opp i f.eks inngangspartiet) 
 En plakat med Skriketrollet som kan brukes aktivt for å formidle hvilket lydnivå det er 

i rommet. Den kan henges opp for å minne ansatte og barn på hva de har lært og tas 
frem når det leses historier om skriketrollet. (historiene finnes på nettsiden) 

 En plakat av øret med en forklaring på baksiden, som gjør det enkelt å vise samtidig 
som man forteller (leser) om ørets funksjoner 

 
 

Kurs og foredrag 
 

 
 
De første som fikk ferdig materiell var deltakerne på kurset som ble holdt for tillitsvalgte i 
september. Det var et dagskurs som ga dem informasjon om hvordan man kan tilrettelegge for 
et best mulig lydmiljø i barnehagen. En kort innføring i hvordan øret fungerer og hvordan 
lydmåleren og skriketrollet kan brukes som hjelpemidler for å redusere støyen. 
Kursdeltakerne skulle inspireres til å ta kontakt med barnehagene. 
 
For å styrke den langvarige effekten gjennom opplæring av frivillige og ansatte i barnehagene 
fikk vi overført midler til å holde et kurs til i 2016. 
 
Det er laget en studieplan for HLF med innhold fra kursene som skal gjøre det mulig for 
tillitsvalgte å holde kurs for andre om temaet, god lyd i barnehagen.  
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Gjennom læringskafe og foredrag på forskjellige arrangementer har innholdet blitt formidlet. 
 
Eksempler på dette er: 
 

 HLF Ringsaker sin konferanse i april 
 Fylkeslederkonferanse for HLF i september med læringskafe 
 Fylkeslederkonferanse for HLF i oktober 
 PBL og Fagforbundet sin konferanse Trondheim i november 
 Foreldre og barnutvalget sitt kurs i Rogaland i april 2016 
 Møte med lærere og studenter ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, 

Universitetet i Stavanger, 2016 
 

 

Nettside 
 
En viktig del av prosjektet er nettsiden, godlydibarnehagen.no., som ble lansert i oktober. 
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Her er oversikten over titler og undertitler på de forskjellige landingssidene.  
 

 OM HØRSEL 
o Hvordan fungerer øret? 
o Årsaker til hørselstap 
o Barn og hørsel 
o Hva er lyd? 

 TILRETTELEGGING 
o Bygning og rom 
o Samhandling 
o Lydmåleren Lydia 
o Hørselshemmede barn 

 LEKER OG ØVELSER 
o Leker og øvelser 

 HVA SIER LOVEN? 
o Hva sier loven? 

 OM OSS 
o HLF 
o Foreldre- og barnutvalget 

 SKRIKETROLLET 
o Hvem er Skriketrollet? 
o Skriketrollets historier 

 
Det var viktig at nettsiden skulle være enkel og oversiktlig. Barnehageansatte som har liten tid 
skal kunne få informasjon som er lettlest, samtidig som man kan bli henvist til å fordype seg 
videre. Aktuelle filmer er lagt ut for å vise f.eks hvordan øret fungerer.  
 
Innholdet på nettsiden kan endres, men strukturen er lagt. Det ble bestemt at 
skriketrollklubben.no skulle legges ned og implementeres i siden. Skriketrollet har derfor fått 
en egen fane med innhold.   
 

Kampanje 
 
Gjennomføring av kampanjen God lyd – nasjonal hørselsdugnad 
 
Den pedagogiske pakken ble medio oktober distribuert til: 
6000 barnehager 
200 lokallag 
19 fylkeslag 
 

 Informasjonsskriv om prosjektet til alle tillitsvalgte i mars, oktober og november.  
 I prosjektperioden ble det gitt informasjon på allmøter, ledermøter og andre aktuelle 

steder 
 Leserbrev til tillitsvalgte 
 Nyhetsbrev til nær 20.000 medlemmer  
 Fagforbundet informerte sine medlemmer gjennom sitt nettverk 
 Lansering på TV2, God Morgen Norge med generalsekretær Anders Hegre og hans 

datter Maja 3. november. Med innslag fra besøk i Bråten barnehage 2. november 

http://godlydibarnehagen.no/om_horsel/hvordan-fungerer-oret/
http://godlydibarnehagen.no/om_horsel/hvordan-fungerer-oret/
http://godlydibarnehagen.no/om_horsel/arsaker-til-horselstap/
http://godlydibarnehagen.no/om_horsel/barn-og-horsel/
http://godlydibarnehagen.no/hva_sier_loven/hva-er-lyd/
http://godlydibarnehagen.no/tilrettelegging/lydmaler-lydia/
http://godlydibarnehagen.no/tilrettelegging/bygning-og-rom/
http://godlydibarnehagen.no/tilrettelegging/samhandling/
http://godlydibarnehagen.no/tilrettelegging/lydmaler-lydia/
http://godlydibarnehagen.no/tips_og_rad/horselshemmet-barn/
http://godlydibarnehagen.no/tips_og_rad/leker-og-ovelser/
http://godlydibarnehagen.no/tips_og_rad/leker-og-ovelser/
http://godlydibarnehagen.no/hva_sier_loven/hva-sier-loven/
http://godlydibarnehagen.no/hva_sier_loven/hva-sier-loven/
http://godlydibarnehagen.no/om_oss/hlf/
http://godlydibarnehagen.no/om_oss/hlf/
http://godlydibarnehagen.no/om_oss/foreldre-og-barn-utvalget/
http://godlydibarnehagen.no/skriketrollet/hvem-er-skriketrollet/
http://godlydibarnehagen.no/skriketrollet/hvem-er-skriketrollet/
http://godlydibarnehagen.no/skriketrollet/skriketrollets-historier/
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 Bildekonkurranser ”Vinn en lydmåler”. Oppfordring til lokallag om å besøke 
barnehager og ta bilde av skriketrollet sammen med barn. De som hadde det beste 
bildet ble belønnet med lydmåleren, Lydia  

 Forebyggingsbrosjyre til alle lokallag om hvordan de kan gå frem når de skal besøke 
barnehager  

 Pressedekning i landsdekkende og lokale aviser over hele landet 
 Oppslag i fagtidsskrift 
 Nettsidene til bl.a. Private barnehagers landsforbund, Universell utforming og 

Fagforbundet 
 Annonser på nettsiden barnehage.no 
 HLF’s lokallag har samlet inn penger til 

lydmålere som de har gitt til barnehager og 
kommuner 

 HLF’s lokallag har hatt møter og informert om God lyd prosjektet til barnehageansatte 
og lærere 

 

 
 
Besøk i Ullern barnehage 
 
 
 

Spørreundersøkelse 
 
Det ble sendt ut en spørreundersøkelse på nettet i forkant av kampanjen til 245 barnehager 
som var medlemmer i skriketrollklubben og 190 tilfeldige barnehager fordelt på 19 fylker. 
Svarprosenten var på 30,2 %. Her er noen av resultatene: 

 80 % av de som svarte på undersøkelsen var styrer i barnehagen 
 90 % mente at støy var, av og til eller oftere, et problem i barnehagen 
 Nærmere 80 % opplevde at støy gjør barna slitne 
 64 % har hatt støymåling i barnehagen 
 Over 50 % har aldri blitt hørselstestet 
 20 % hadde barn med nedsatt hørsel eller tinnitus i barnehagen 
 Nærmere 50 % av ansatte hadde nedsatt hørsel eller tinnitus 
 Over 50 % hadde hatt temaet støy oppe i løpet av de siste 6 mnd  
 Nesten 100 % hadde gjort støydempende tiltak 
 20 % hadde barn med nedsatt hørsel eller tinnitus 
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Denne undersøkelsen er gjort blant de som har gjort en aktiv handling ved å melde seg inn i 
skriketrollklubben + 10 tilfeldige barnehager i hvert fylke.  Det viser at mange har en 
hørselsutfordring både blant barn og voksne, og at de ønsker å gjøre noe aktivt for å bedre sin 
situasjon.    

Resultater og resultatvurdering 
 

Måloppnåelse 
 Vi ønsket at innholdet og språket i brosjyrematerialet og på nettsidene skulle være 

enkelt og lettlest. Dette mener vi er oppnådd 
 6000 barnehager har fått informasjonsmaterialet som gir barnehageansatte pedagogisk 

hjelp til å formidle om lyd og hørsel, og hvordan de kan forebygge hørselsskader  
 Barn i barnehager har gjennom praktiske øvelser, lek og informasjon fått lære mer om 

lyd og hørsel, og hvordan de kan ta vare på hørselen sin. Mange barn har også blitt 
kjent med Skriketrollet 

 Flere barnehager har fått/kjøpt/lånt lydmålere og veiledning til å bruke disse 
 Godlydibarnehagen.no bidrar til at tilgjengeligheten til informasjon opprettholdes 
 Frivillige har gått på kurs og fått opplæring om hørsel og støyutfordringene i 

barnehagene 
 Frivillige har besøkt barnehager og presentert utfordringene og det pedagogiske 

opplegget 
 Synliggjøring av HLF som jobber for barnehageansattes arbeidsmiljø og barns 

oppvekstsvilkår 
 Styrket HLF sitt omdømme 

Andre resultater som ble oppnådd 
 Foreldre har fått informasjon om hvordan de kan ta vare på barnas hørsel 
 Kontakt med engasjerte fagpersoner som kan bidra videre i samarbeid med HLF i 

arbeidet for å få et bedre lydnivå i barnehagene 
 Holdningsendringer skjer ofte over lengre tid og er ikke målt i dette prosjektet. Vi ser 

at mange er positive til å sette fokus på å dempe støynivået i barnehagene 
 

Hva kunne vært gjort bedre? 
Det kunne blitt dannet en ressursgruppe som kunne jobbet videre sammen om dette temaet. 
 
    

Økonomi 
Søknad om midler ble innvilget fra Extrastiftelsen og tildelt prosjektet, kr 630.000,-. I 2015 
ble det brukt kr 462.183 til planlagte aktiviteter. Det ble søkt om og innvilget overføring av 
resterende midler til å holde et nytt kurs for frivillige i 2016. Det første kurset ble holdt i egne 
lokaler i Oslo og på lavbudsjett. For å kunne gi tilbudet til større deler av landet, ble det andre 
kurset planlagt holdt i Trondheim. Men på grunn av endringer i bemanningsressurser ble det 
holdt på Radisson Gardermoen. Prosjektet holdt seg innenfor budsjettrammen. 



 11

Konklusjon 
 
Prosjektet har satt fokus på lydnivået i barnehagene og gitt de ansatte virkemidler og 
aktiviteter som stimulerer til et bedre lydmiljø. Ved å mobilisere frivillige i lokallagene har 
også ansatte fått kunnskap om HLF og hvor de kan få ytterligere informasjon.  
Budsjettet er holdt. 
 

Videre planer 
 

 Fortsette å inspirere lokallag til å besøke eller ringe barnehager for å følge opp Aksjon 
God lyd. 

 Samarbeide videre med Fagforbundet og andre aktører for å forbedre lydnivået i 
barnehagene.  

 Fortsette salget av Lydia som virkemiddel til å få ned støynivået 
 Dele ut Skriketroll og skrive flere historier som kan bli brukt i barnehagene 
 Utvikle og vedlikeholde nettsiden, godlydibarnehagen.no 
 Spørreundersøkelse  – evaluering av resultatene av prosjektet 
 Samarbeide med Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger 

og HLF Sandnes og Sola som ser på muligheten til å starte et prosjekt hvor man skal: 
Styrke kunnskap om lyd og støy i barnehagelærerutdanningen 
Vurder læringseffekten av lyd og støy som element i særoppgaver 
Undersøk hvordan HLF frivillige kan bidra som informanter i arbeid med 

særoppgaver 
(Videre) utvikle og publisere innførings-materiell om hørsel, lyd, akustikk og 

støy i barnehagen  
 

En god start med møte 19. desember 2016 mellom HLF sentralt, HLF Sandnes og Sola 
og Institutt for  Barnehagelærerutdanningen ved UiS. Utdeling av Lydia og skriketroll 
til studenter som skal bruke hjelpemidlene i sine bacheloroppgaver. 

 
Kristin Grøsvik, 
Elisabeth Jarstø, 
Elisabeth Barstad, 
Nina Øieren, Signe 
Lund Gjerstad, 
Brian Oliver, Rudy 
Garred 
Foran, fra venstre: 
Daniel Michael 
Gudbrandsen, 
Runar Tjomlid, 
Ruth Helen Nilsen 

Foto: Steinar Birkeland 
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Utvalgte oppslag om Aksjon God lyd  
 
Lanseringen på TV2 i God Morgen Norge var en flott start på aksjonen og gav mye oppmerksomhet. 
Generalsekretær Anders Hegre var i studio med datter sin Mia som snart skal begynne i barnehagen. I 
forkant var HLF sammen med TV2 i Bråten barnehage og filmet. Dette ble delt på sosiale medier. 
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Det har blitt en bred dekning av kampanjen i aviser/blader landet rundt. 
Her er noen eksempler 
 
 

1. Din Hørsel nr 6/2015 
2. Fjordingen 23.10.2015 
3. Strandbuen 23.10.2015  
4. Aura Avis 29.10.2015 
5. Vest-Telemark Blad 29.10.2015 
6. Driva 30.10.2015 
7. Helgelendingen 31.10.2015 
8. Firdra 02.11.2015 
9. TV2 Utdrag 03.11 
10. Fagbladet 10/2015 
11. Opdalingen 11.11.2015 
12. Sør-Varanger avis 14.11.2015 
13. Opdalingen 21.11.2015 
14. HLFs nyhetsbrev 21.11.2015 
15. Hallingdølen 22.12.2015 
16. Rennebunytt 21.04.2016 
17. Hørt & berørt 1/2016 
18. Strandbuen 7.12.2016 

 
 

 
 















































 

 
Brynsveien 13 Telefon: 22 63 99 00 E-post: hlf@hlf.no 

 Pb 6652 Etterstad Telefaks: 22 63 99 01 Org.nr.: 970 205 195 

 0609 Oslo  Bankgiro: 8397 05 08816 

 
 
Til barnehageansatte 
 
           2015 
 

Visste du at 1 av 4 barnehageansatte er hørselsskadet som følge av støy 
 
Barnehagehverdagen er full av lyd. Både store og små blir slitne etter en lang og støyfylt dag. 
Hvert åttende barn lider av øresus som følge av støy. Støy er skadelig for hørselen. 
 
Men hvordan får du ned lydnivået?  
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har gleden av å sende gratis materiell til dere og alle 
landets barnehager. Vi har fått prosjektmidler fra ExtraStiftelsen til å videreutvikle et 
pedagogisk materiell som HLF utviklet i samarbeid med Utdanningsforbundet i 2008.  
 
For å hjelpe dere med å få god lyd i barnehagen, har dere nå fått: 

• et hefte til de ansatte i barnehagene med tips og råd til hvordan de kan formidle 
budskapet, med faktabokser og øvelser 

• en plakat til foreldrene om støy og forebygging som kan henges opp der 
foreldrene ser den 

• en plakat med Skriketrollet som kan brukes aktivt for å vise lydnivået. 
Skriketrollet har to sider. Når dere viser barna den grønne siden er lydnivået 
bra. Da koser trollet seg. Er lydnivået for høyt vises den røde sinte siden, og vi 
må dempe oss. Les mer om skriketrollet på godlydibarnehagen.no 

• en plakat med bilde av et øre og en forklaring på funksjonene på baksiden, som 
kan brukes i samlingsstunden 

 
Dette vil hjelpe deg med å: 

• Ta vare på din og dine ansattes hørsel 
• Ta vare på barnas hørsel 
• Få overskudd  

 
 
HLF anbefaler å bruke lydmåleren Lydia og Skriketrollet for å dempe lydnivået. 
 
Ønsker dere mer informasjon, ta gjerne kontakt med HLF på tlf 22 63 99 00. 
Vi ønsker dere lykke til med et viktig arbeid! 
 
Med vennlig hilsen 

 
Anders Hegre 
Generalsekretær 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
  
 
PS. Gå inn på godlydibarnehagen.no og finn eventyr om Skriketrollet og 
flere tips og råd 
 
 



bruk en lydmåler
 - forebygg hørselskader!

HØYT STØYNIVÅ
I BARNEHAGEN?
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Støy er skadelig for hørselen. Det er derfor blant andre bygg- og anleggs-
arbeidere bruker hørselsvern på jobben. Men hva med de som jobber i 
barnehage? Målt i desibel bråker skrikende barn verre enn både motorsager 
og lyden av borring i betong. Mens grensen for arbeidslivets krav om 
hørselsvern går ved 85 desibel, kan barneskrik måle hele 115 desibel. 
Det er like høyt som lydnivået på en rockekonsert. Er det rart at en av fire 
barnehageansatte sliter med hørselsskader? Og hva da med barna?

Barnehagen
 - en øredøvende

arbeidsplass

fakta: 
3 av 4 barnehageansatte

 er utsatt for plagsom 

støy på jobben

fakta: Støy er en vanlig 

årsaksfaktor ved nedsatt 

hørsel, øresus, stress og 

muskelspenninger

fakta: 
1 av 4 barnehageansatte 

er hørselskadet 
fakta: Støy kan føre til

nervøsitet, blodtrykksøkning, 

hodepine, søvnvansker og 

redusert trivsel 

fakta: lydmåleren lydia kan hjelpe 

deg med å kontrollere støyen i 

barnehagen, og bidra til å gi barna 

høyere bevissthet om støy
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fakta: 
1 av 4 barnehageansatte 

er hørselskadet 

Øret er delt i tre forskjellige deler, eller ”rom”: Det ytre øret, mellomøret og 
det indre øret. Det er først når lyden har gått gjennom alle tre  rommene at vi 
kan oppfatte den med hjernen vår. Det er viktig at ørene våre virker godt, for 
hørselen forteller oss om hva som skjer rundt oss, og varsler når det kan være 
fare på ferde. Når noen snakker til oss, er det hørselen som gjør at vi kan 
oppfatte stemmene og skjønne hva de sier. Hvis vi ikke hadde hørsel, kunne 
vi ikke snakke med hverandre – i hvert fall ikke sånn som vi er vant til.  

Praktiske øvelser

1)	Putt	en	finger	i	hvert	øre,	og	prøv	å	høre	hva	
som	blir	sagt.	Hvordan	er	det?	

2)	Hell	vann	i	et	fat,	og	kast	en	liten	stein	oppi.	
Ser	dere	ringene	i	vannet?	Lyden	går	gjennom	
luften	på	samme	måte,	bare	at	vi	ikke	kan	se	
bølgene.	

3)	Lag	”trommehinner”	av	bokser	som	dere	
trekker	matpapir	over.	Strø	på	f.eks.	ris,	salt	
eller	sukker.	Se	hvordan	risene	spretter,	og	
”trommehinnen”	beveger	seg!	Dere	kan	også	
bruke	en	tamburin	eller	tromme	til	det	samme	
forsøket.	

4)	Hold	håndflaten	bak	øret	og	lytt!		Hånden	
	 vår	fanger	inn	lyden,	slik	at	vi	hører	bedre	når	
noen	snakker	i	rommet.	Vet	du	om	noen	dyr	
som	har	store	ører?

5)	Hviskeleken:	Alle	sitter	i	en	ring.	En	av	de	
	voksne	hvisker	et	ord	til	den	som	sitter	ved	
siden	av,	som	så	hvisker	ordet	videre	til	neste-
mann.	Når	ordet	har	gått	hele	runden,	skal	den	
som	er	sist	si	høyt	hva	han	eller	hun	hørte!		

6)	Sett	på	støvsugeren	eller	noe	annet	som	
lager	suselyd.	Er	dette	en	god	lyd	å	høre	på	
i	lengden?	Tenk	å	høre	en	slik	lyd	hele	tiden	
når	du	skal	sove!	

øret er
et lite hus
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KAN HJELPE DEG Å DEMPE STØYEN
lydia

Gult: 
lydnivået nærmer 

seg faregrensen

Grønt: Akseptabelt lydnivå

Rødt: lydnivået er for høyt

Gult: lydnivået nærmer seg faregrensen

Lydia er en støymåler som kan  henges på veggen i barnehagen din. Ved hjelp 
av ulike farger viser Lydia hvor høyt lydnivå det er i rommet. Hvis trafi kklyset 
lyser grønt, er lydnivået akseptabelt. Lyser det gult, nærmer det seg grensen 
dere har fastsatt for støy i barnehagen.  Lyser det rødt er støynivået høyere enn 
den fastsatte grensen, og det er på tide å dempe støyen.

Enkelt å installere
Alt du trenger for å installere Lydia, er en skrue og en stikkontakt. Heng Lydia 
på veggen i et rom der støynivået vanligvis er høyt – og sett i  kontakten. 
Det følger en brukermanual med Lydia om det 
skulle være noe du lurer på.

Bruk lydia!
For å få fullt utbytte av lydmåleren 
Lydia er det viktig at du presenterer 
den for barna, engasjerer dem i 
spørsmål omkring støy og hørsel, 
og gir en lettfattelig fremstilling av 
hvordan Lydia kan gjøre barnehagen 
til et enda bedre sted å være. På de 
neste sidene fi nner du gode tips og 
råd for hvordan du i tillegg til bruk 
av lydmåleren kan få ned støynivået 
i barnehagen din.

Lykke til!
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Noen praktiske tiltak for å redusere støyen i barnehagen
Denne listen gir eksempler på tiltak. Det finnes mange flere! 
Kontakt HLF for videre informasjon.

• Hvis du ønsker kontakt med en person, ikke rop, men gå bort til ham,  
få øyenkontakt og prat.

• Sørg for gode samtalerutiner.
• Pass på at belysningen er god. 
• Hvis du er usikker på akustikken i barnehagens lokaler, kan du ta kontakt 

med Hjelpemiddelsentralen i fylket ditt. De har instrumenter som kan  
måle etterklangstiden i de aktuelle lokalene. De kan også gi råd om  
lydisolerende tiltak.

• Det finnes filtknotter til stol- og bordbein.
• Voksduk på bordene demper lyden.
• Tallerkener og bestikk i plast demper lyden.
• Filt med lim under kan kjøpes i metervis. Kan blant annet limes i kassene 

hvor leker oppbevares. 
• Bilder og tekstiler på veggene fungerer støydempende.
• Del barna inn i små grupper når aktiviteter skal utføres.
• Forsøk med støyfrie soner en del av dagen.
• Gå gjerne til anskaffelse av en lydmåler fra HLF. Se godlydibarnehagen.no

Se HLFs lokallag på www.hlf.no eller 
ring 22 63 99 00 for mer informasjon.
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skriketrollet
kommer på besøk

De små flimmerhårene i vårt indre øre 
passer på at lydene når frem til hjernen vår. 
Hvis det plutselig smeller høyt like i nærheten  
av oss, eller det bråker mye rundt oss over  
lang tid, kan noen av flimmerhårene i øret  
dø. Da hører ørene våre dårligere. Jo flere  
flimmerhår som dør, jo dårligere blir  
hørselen vår. Etter hvert blir det vanskelig  
å forstå ordene når noen snakker til oss.  
Når vi snakker i barnehagen, prøver vi av og  
til å snakke høyere enn de andre for å bli hørt.  
Til slutt blir stemmene våre altfor høye, og 
ingen av oss hører hva som blir sagt. Da har  
Skriketrollet trengt seg inn i barnehagen!

Praktiske øvelser

1)	Vi	leker	flimmerhår!	Stå	skulder	ved	skulder	
	 på	en	lang	rekke.	Når	vi	dytter	til	den	som	står	
ytterst,	vil	bevegelsen	forplante	seg	langs	hele	
rekka	og	bort	til	den	som	står	i	den	andre	enden.	
Akkurat	sånn	gjør	flimmerhårene	også,	når	
lydbølgene	kommer.	MEN	så	roper	noen	høyt,	

	 og	da	blir	noen	av	hårene	så	redde	at	de	dør!	
	 Hvis	vi	nå	prøver	å	dytte	på	den	som	står	ytterst,	
kommer	ikke	lyden	videre	fordi	så	mange	

	 av	flimmerhårene	ligger	døde	på	gulvet.	Når	
lydbølgene	ikke	kommer	frem,	klarer	vi	ikke	

	 å	oppfatte	lyden	ordentlig.

2)	Se	hvordan	kornet	i	åkeren	bølger	frem	
	 og	tilbake	i	vinden.	Sånn	gjør	flimmerhårene	
	 også,	når	det	kommer	en	lydbølge.	Ser	dere	at	
	 noe	av	kornet	har	lagt	seg	flatt?	På	akkurat	
	 samme	måte	ligger	flimmerhårene	når	de	er	
ødelagt.	Når	flimmerhårene	først	har	lagt	seg	

	 flate,	reiser	de	seg	aldri	igjen.

3)	Snakk	med	barna:	Hvilke	aktiviteter	bråker	
	 mest?	Må	det	være	slik,	eller	er	det	noe	vi	kan	
gjøre	for	at	det	ikke	skal	bråke	så	mye?	Hvilke	
aktiviteter	liker	barna	best	i	barnehagen?	

	 Hvorfor?
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Det kan være mange grunner til at noen har nedsatt 
hørsel. Noen kan være født med hørselsskade, andre 
kan ha fått det på grunn av sykdom eller ulykke.  
En som har fått hørselsskade på grunn av støy, kan 
få følelsen av at det har ”satt seg fast” lyder i øret 
som ikke skal være der. Noen synes de hører høye 
pipelyder, andre hører sus eller buldrende fossefall. 
Dette kalles for tinnitus, og kan være veldig for styr-
rende og slitsomt for den som har det. For eksempel 
kan det være vanskelig å følge med i hva som blir 
sagt hvis flere snakker i et rom, eller hvis det er 
andre lyder i bakgrunnen. En som har nedsatt hørsel 
bruker mye krefter på å oppfatte hva andre sier, så 
han eller hun kan være ekstra sliten når dagen er 
over. Det er også slitsomt med alle misforståelsene 
som kan oppstå når man hører dårlig. 

(NB: Hørselsskade kan virke nedbrytende på selvtilliten. Personer som 
hører dårlig vil ofte ha behov for å trekke seg tilbake og være for seg 
selv. Vær oppmerksom hvis du observerer dette i din barnehage. Det 
kan skyldes at barnet har hørselsproblemer.)

skriketrollet
Flytter inn

Praktiske øvelser

1)	Vis	barna	plakaten	av	skriketrollet.	Hva	betyr	
	 det	når	skriketrollet	er	grønt?	Hvordan	er	
	 lyden	når	skriketrollet	er	rødt?	Hvordan	får	
	 dere	skriketrollet	til	å	være	grønt?	
	 Kan	ett	av	barna	få	holde	plakaten?

2)	Les	en	historie	om	skriketrollet	fra	
	 godlydibarnehagen.no	for	barna.	

3)	Snakk	med	barna	om	hva	dere	kan	gjøre	når	
	 Lydia	lyser	rødt.	



Har du hørselsrelaterte spørsmål, ta gjerne kontakt med ditt nærmeste lokallag eller HLF sentralt. 
Finn ditt lokallag på www.hlf.no eller ring 22 63 99 00.

ut med 
skriketrollet!

Legg vekt på å øke barnas bevissthet om støy. Det er 
ikke nok å bare snakke om utestemme og innestemme. 
Hver enkelt kan gjøre noe for å redusere støyen. Likevel må vi innse at noen 
aktiviteter bråker mer enn andre, og derfor krever mer tilrettelegging. Sang og 
musikk betyr mye for både barn og voksne, og skal selvsagt ha en stor plass i 
hverdagen i barnehagen. Hva med å opprette et musikkrom i barnehagen, 
hvis dere ikke har et allerede? Kanskje det er mulig å ha et ”stillerom” også? 
En annen løsning kan være å avsette forskjellige områder i barnehagen til ulike 
aktiviteter, alt etter hvor mye de bråker. På den måten kan barna oppsøke de 
rolige aktivitetene når de har behov for det.

  Z Z Z  Z
Z

Se våre nettsider godlydibarnehagen.no

Der fi nner du masse nyttig informasjon og fl ere gode råd om hvordan 
man kan forebygge hørselskader i barnehagen.

HLF
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

Vi	takker
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Glade barn lager mye lyd. Målt i 
desibel kan barn bråke mer enn både 
motorsager, helikoptre og boring i 
betong. Derfor er små ører ofte slitne 
når dagen er over. Som følge av mye 
lyd og støy, i barnehagen og på 
fritiden, er det mange barn som lider 
av øresus og til og med varig nedsatt 
hørsel. Vi i barnehagen vil sette ekstra 
fokus på støy og hørselskader i tiden 
fremover.

Det er fi nt om også dere der hjemme 
snakker med barna om hvor viktig det 
er å passe på ørene sine. Sammen 
kan vi bidra til å gi neste generasjon 
en høyere bevissthet om støy, og 
dermed en bedre hørsels helse.
I 2020 er 1 million nordmenn 
hørselshemmet.  

Skriketrollet er et lite troll som elsker 
bråk! Det er alltid på utkikk etter nye 
måter å lage støy, og sånt blir det 
mange gode historier av. 
I barnehagen bruker vi historiene om 
Skriketrollet til å bevisstgjøre barna 
om støy, hva som skjer når Skrike-
trollet “fl ytter inn” i barnehagen, og 
hva man kan gjøre for å få det til å 
forsvinne.

Lydia er en lydindikator som kan 
henges på veggen i barnehagen. Ved 
hjelp av ulike farger viser Lydia hvor 
høyt lydnivå det er i rommet. Hvis 
trafi kklyset lyser grønt, er lydnivået 
akseptabelt. Lyser det gult, nærmer 
det seg grensen vi har fastsatt for støy 
i barnehagen. Lyser det rødt, er 
støy nivået for høyt, og det er på tide 
å dempe seg!

Se våre nettsider godlydibarnehagen.no
Der fi nner du masse nyttig informasjon og fl ere gode råd om hvordan man kan forebygge hørselskader i barnehagen.

HLF
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

God lyd i barnehagen er støttet av ExtraStiftelsen. www.hlf.no. Tlf: 22 63 99 00.

støy kan skade
BARNAS HØRSEL

SNAKK OM BRÅK!

SLUTT MED

BRÅKET!

Gult: 
lydnivået nærmer 

seg faregrensen

Grønt:
Akseptabelt lydnivå

Rødt: 
lydnivået er for høyt

Gult:
lydnivået nærmer seg faregrensen

HVEM ER BEDRE LYDMILJØ
SKRIKETROLLET? MED LYDIA

INFO TIL FORELDRE
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FORKLARING TIL ØRET

•	 Lydbølger	beveger	seg	i	luften.	Lydbølger	bringer	beskjeder.	

• Det ytre øret	oppfanger	lydbølgene.	Lydbølgene	beveger	seg	innover	i	øregangen.	

•	 Innerst	er	øregangen	stengt	av	trommehinnen.	Trommehinnen	begynner	å	 

bevege	seg	av	lydbølgene.	

•	 På	den	andre	siden	av	trommehinnen,	i	mellomøret,	finner	vi	de	minste	beina	i	kroppen	din:	 

hammeren,	ambolten	og	stigbøylen.	Disse	små	beina	er	festet	til	trommehinnen	og	begynner	

også	å	bevege	seg	av	lydbølgene	som	setter	trommehinnen	i	gang.	

•	 Øretrompeten	sørger	for	at	det	er	akkurat	passe	lufttrykk	for	de	små	beina.	

•	 Øretrompeten	går	ned	til	munnen.	Øretrompeten	er	vanligvis	lukket,	men	vi	åpner	den	når	 

vi	gjesper	eller	gaper	(propper	i	ørene/lufttrykket	har	forandret	seg).	

•	 Stigbøylen	sitter	inntil	sneglehuset,	som	nå	mottar	lydbølgene.	Nå	har	vi	 

kommet	inn	i	det indre øret.

•	 Inne	i	sneglehuset	står	det	tett	i	tett	med	små	hår/flimmerhår. 

Disse	begynner	å	bevege	seg	og	sender	beskjed	til	hørselsnerven.	

•	 Hørselsnerven	har	forbindelse	med	hjernen	din	som	til	slutt	 

oppfatter	hva	lydbølgene	som	kom	inn	i	øregangen	var	for	noe.
HLF
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak
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