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BAKGRUNN 

Barnehageansatte sier det er for mye støy i barnehagene, og forskning viser at det er om lag en million 

nordmenn med en hørselshemming(1).Vi trenger noen som viser hvordan lydnivået i barnehagene bør 

være. 

 

Barnehagen er barnets første møte med samfunnet. At lydmiljøet sikrer barn og ansatte en likeverdig 

mulighet til å fungere i samspill er avgjørende for opplevelse av tilhørighet. Barn er utsatt for de samme 

typer støy som voksne, og med de samme konsekvenser for helsen. I tillegg er barn ikke nødvendigvis i 

stand til å beskytte seg mot hørselsskadelig støy, og hørselsskader er uopprettelige. Derfor er det særlig 

viktig å beskytte små ører mot hørselsskadelig støy. 

 

Språkutvikling 
Språk er noe av det viktigste barna lærer i løpet av de første årene og et godt lydmiljø er en forutsetning 

for dette. Forskning viser at støy hindrer god språklæring.(2) Derfor bør barnehagene være spesielt opptatt 

av å tilrettelegge for minst mulig støy. Svenske undersøkelser har avdekket at ett av åtte barn har øresus 

som følge av støy.(3) Et godt lyd- og lyttemiljø er dessuten avgjørende for det pedagogiske arbeidet generelt 

i barnehagen. Et godt lydmiljø vil som en del av en universelt utformet barnehage bidra til og legge til rette 

for tidlig innsats når det gjelder språkutvikling. For barn med nedsatt hørsel er dette helt avgjørende, men 

også barn med nedsatt syn, språkvansker, sensoriske vansker, dysleksi, konsentrasjonsvansker og norsk 

som annetspråk, er en universelt utformet barnehage med godt lydmiljø, en fordel. 

 

Helsefarlig arbeids- og lekemiljø 

Barnehager er kjent som støyende arbeidsplasser. Hørselsrelaterte skader topper år etter år 

Arbeidstilsynets oversikt over innmeldte yrkesskader. Arbeidstilsynets undersøkelser i barnehager (2005) 

viser at 75 % av barnehageansatte er utsatt for plagsom støy og 25 % har nedsatt hørsel. I tillegg til at støy 

er en vanlig årsak til nedsatt hørsel og tinnitus (sterk øresus), påvirker støy hjerte- og karsystemet, gir 

høyere blodtrykk og hodepine. Støy bidrar også til stress og muskelspenninger.(4) Støy har derfor store 

ringvirkninger på helsen og er viktig å forebygge. 

I 2011 utførte PBL (Private Barnehagers Landsforbunds Bedriftshelsetjeneste) støymålinger i 64 barnehager 

hvor samtlige hadde gjennomsnittsverdier som var høyere enn Arbeidstilsynets anbefalte maksimumsnivå 

for barnehager. I tillegg ble det målt impulslyd på over 130 dB i åtte av ti barnehager. Støyeksponeringen 

er like stor for barna som de ansatte. 

 

Behov for kunnskap 

Å tilrettelegge et rom eller en bygning for å få et godt lydmiljø krever kunnskap om hvordan lyden oppfører 

seg i ulike rom og medier. Å vite hvordan man går frem er ikke enkelt hvis man ikke vet hvor man skal 

begynne. Ofte kan enkle og rimelige grep gjør mye, mens andre ganger kreves større ombygginger. Tiltak 

kan være lyddempende plater i vegg og tak, støydempende skillevegger, tepper og matter, møbelknotter 

og myke møbler. Barnehageansatte har behov for å få kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for et 

best mulig lydmiljø. 

 

I rammeplanen for barnehagene står det blant annet; Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, 

kreativitet og læring. Vi mener derfor en film vil være en relevant og god måte å formidle kunnskap 

gjennom.  
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I filmene som vi søker om midler til, vil vi henvende oss til barna gjennom “Skriketrollet”, og sammen med 

de voksne skal de få økt kunnskap om hva som er et godt lydmiljø. På en artig og inspirerende måte skal 

den eksisterende tøyfiguren “Skriketrollet”, som er blid og grønn på den ene siden og sint og rød på den 

andre siden, være et pedagogisk hjelpemiddel. En nyskapende animert “Skriketroll”-figur skal levendegjøre 

for barna på en fengende måte hva som er bra, og hva som kan være skadelig for ørene. 

  

Opparbeidet erfaring 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har tidligere hatt informasjonskampanjer og prosjekter rettet mot 

barnehageansatte, barn og foreldre for å bevisstgjøre de ansatte på skadevirkningene langvarig støy kan ha 

og hvordan de kan forebygges. Dette er et langsiktig arbeid og vi ser at det fremdeles er et stort og 

gjentagende kunnskaps- og informasjonsbehov. I dette aktuelle prosjektet vil vi kunne trekke veksler på 

våre samarbeidspartnere Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL og NTNU. 

 

Tidligere prosjekt 

Gjennom våre tidligere prosjekter på området er det utviklet en pedagogisk pakke, som inneholder en 

brosjyre til de ansatte og plakater av “Skriketrollet” og øret, pluss en plakat til foreldrene. Skriketrollet er 

også produsert i tøy. En nettside, www.godlydibarnehagen.no, er utviklet for å spre informasjon om godt 

lydvett og skape engasjement gjennom historier og praktiske øvelser. De pedagogiske pakkene ble sendt ut 

til ca 6000 barnehager i 2009 og 2015. Frivillige i HLF er kurset til å besøke barnehager og informere om 

hvordan de kan jobbe forebyggende. Mange lokallag har samlet inn midler og kjøpt inn lydmålere som de 

har gitt eller lånt ut til barnehagene. En spørreundersøkelse som ble foretatt i etterkant viste at de ansatte 

mente at materialet var til god hjelp for å sette fokus på hørsel. 

 

Behov for fornying        
Det er flere år siden de pedagogiske pakkene ble sendt ut. Nye barn, foreldre og ansatte trenger ny 

informasjon. Frivillige i HLFs lokallag er svært motiverte til å gjøre en innsats og nye frivillige har kommet til 

og trenger opplæring. Derfor ønsker vi å søke om midler til en film som stimulerer til gode løsninger for å 

dempe støyen. Filmen henvender seg til barna, samtidig vil de voksne bli oppmuntret til å søke kunnskap, 

som bl.a vil ligge tilgjengelig på godlydibarnehagen.no hvor filmen legges ut. I tillegg vil vi lage en filmsnutt 

som skal deles på sosiale medier for å vekke interessen og oppmerksomheten til flere. 

 

Et animert skriketroll er nyskapende og vil fange barnas oppmerksomhet. 

 

Mange husker fremdeles Karius og Baktus som forebyggende hjelpere til tannhelsen. Skriketrollet i animert 

utgave på film ønsker vi skal bli en hjelper til å forebygge hørselsskader. 

 

MÅLSETTING 

Dette prosjektet skal bidra til å forebygge hørselsskader og utvikle kunnskap om hørsel og støy hos både 

barn og ansatte i barnehagene. Barna blir kjent med skriketrollet og får slik et hjelpemiddel som fremmer 

riktig forebyggende adferd i støyende situasjoner. Og de voksne får økt kunnskap om rettigheter og gode 

universelle lydmiljøløsninger, til beste for alle i barnehagen. Prosjektet skaper aktivitet gjennom vår alt 

eksisterende nettside, godlydibarnehagen.no og ved å mobilisere HLFs frivillige. Ved å lære om godt lydvett 

bidrar prosjektet til friskere ører i det norske samfunnet. 

 

http://www.godlydibarnehagen.no/
http://www.godlydibarnehagen.no/
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Formål: 

● Forebygge hørselsskader og bivirkninger av for mye lyd i barnehager 

Hovedmål: 

● Å lage to filmer som vekker barns interesse for å ta vare på hørselen 

● Å gi barn og barnehageansatte et verktøy i arbeidet med å skape et godt lydmiljø 

Delmål: 

● Bruke filmene på sosiale medier for å vekke interesse og oppmerksomhet for temaet i 

allmennheten 

● Opplæring av HLFs frivillige slik at de er i stand til å jobbe opp mot barnehager og kommunen for å 

fremme godt lydmiljø i barnehager 

MÅLGRUPPE 

Prosjektet skal føre til bedre lydmiljø i barnehagen og primærmålgruppen er derfor barnehagebarn og 

barnehageansatte.  Gjennom informasjonen på nettet og besøk av HLFs tillitsvalgt vil de ansatte være i 

stand til å gjøre endringer til beste for både barn og voksne. God lyd er godt for alle! 

  

Primærmålgruppe: 

● Barnehageansatte (25.000) 

● Barnehagebarn (50.000) 

Sekundærmålgruppe: 

● Foreldre og pårørende 

● Frivillige i HLF 

METODE OG GJENNOMFØRING 

Kunnskap om hvordan man kan redusere støyen og få et godt lydmiljø mangler hos mange 

barnehageansatte, men ved å lage filmene så fengende at barna vil vite mer om Skriketrollet åpner det opp 

for at de ansatte kan bruke figuren som et pedagogisk verktøy.  Vi vil gjøre informasjonen lett tilgjengelig 

på nett, og flere får besøk av frivillige fra HLF. Dette bidrar til å forebygge hørselsskader. 

 

Film 

I dette prosjektet vil vi gjøre Skriketrollet levende og tilgjengelig for barna. En animert film hvor 

Skriketrollet har hovedrollen skal vise på en billedlig måte hva som er bra via den grønne blide siden og hva 

som ikke er akseptabelt med den røde sinte siden.  

Filmene skal i første omgang rette seg mot barn og være spennende og korte. Tre minutter for film til 

“Skriketrollsiden” på godlydibarnehagen.no og 30 sekunder for sosiale medier. De skal være humoristiske 

og artige med glade farger. Vi tror det er nødvendig å lage filmer til ulike plattformer for å nå ut til flest 

mulig i målgruppen. 

 

Et firma som lager animasjonsfilmer vil bistå i prosjektet med fagkunnskap om hva som fungerer best på de 

ulike plattformene. Det nyskapende er å få inn en animert figur som tar opp hørselsrelaterte temaer.  

Innholdet skal barnehageansatte være med å utforme sammen med fagfolk på hørsel.  Vi vil derfor satse 

på en workshop som staker ut grunnskissene for filmene, der barnehageansatte, hørselsfaglige og 

filmkoordinator deltar. Erfaringer fra de enkelte har stor betydning for et vellykket resultat. Liste med 

konkrete navn står under faglige ressurser. 
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Hvilke støyfylte situasjoner i barnehagen bør det fokuseres på? Hva gjør Skriketrollet? Hva bør barna gjøre?  

Filmene skal stimulere ansatte og foreldre til å vise til Skriketrollet i ulike settinger for å sette lyd og hørsel 

på agendaen. Barnehagene har også egne temadager hvor filmen kan vises og samtales rundt.    

 

Vi har knyttet oss til flere barnehager som har sagt seg villige til å teste ut innholdet før filmene lanseres. 

 

Materiell 

Skriketrollet eksisterer på en plakat og som et kosedyr i stoff. I et hefte med informasjon om tilrettelegging 

for et godt lydmiljø i barnehagen er også Skriketrollet introdusert. Filmene vil gjøre dette materialet mer 

aktuelt og levende, og få flere til å benytte seg av gode pedagogiske verktøy. 

 

Kurs for tillitsvalgte 
Skolering av frivillige i HLF vil starte med et kurs for tillitsvalgte hvor fagpersoner innen hørsel, og 

tillitsvalgte med erfaring fra besøk i barnehager, deler sin kunnskap. De vil bli oppfordret til å ta kontakt 

med barnehagene i sin kommune og kommunene som har ansvaret for barnehageansattes arbeidsforhold 

for å gi informasjon og vise filmene.     

Barnehageansatte vil bli oppfordret til å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten der barnehagene ikke har 

fått målt lydnivået og blitt hørselstestet. Slik at dette kan bli gjort.  

 

ORGANISERING 

Vi har et godt samarbeid med bl.a. Utdanningsforbundet og Fagforbundet som har mange 

barnehageansatte og pedagoger som medlemmer. Gjennom deres kurs og konferanser vil organisasjonene 

gi sine tillitsvalgte informasjon om filmene som er laget og materialet som er tilgjengelig, og oppfordre de 

til å dele og ta det i bruk. På denne måten tror vi også at vi vil nå flere foreldre. 

 

Involvering av frivillige 
HLFs frivillige vil være en viktig bidragsyter for å nå ut til barnehagene. Tillitsvalgte vil få ansvar for å ta 

kontakt med barnehagene i sin kommune og dele filmer og informasjonsmateriell. Besøkene skal de 

rapportere inn til HLF sentralt (prosjektet) i etterkant.   

For å tilrettelegge for dette vil kursmateriell fra pilotkurset være tilgjengelig på nettet i 

voksenopplæringsportalen KursAdmin. Dermed kan tillitsvalgte kurse andre frivillige, slik at de blir rustet til 

å ta kontakt med barnehager. Vi vil også oppfordre de til å ta kontakt med våre samarbeidspartnere 

(frivillige i fagforeningene) for å styrke innpass hos barnehagene på en god måte.  

  

En barnehageansatt som også er medlem av HLF skal sitte i ressursgruppen. 

 

For innhenting av e-postadresser til spørreundersøkelsen til barnehagene er det aktuelt å bruke frivillige. 

   

Brukermedvirkning 

Ansatte og barn i barnehagen er målgruppen og vi vil involvere ansatte som brukermedvirkere i 

planlegging, gjennomføring og avslutningsfasen. I idé- og planleggingsfasen vil de bidra med innspill på 

hvilke arenaer og settinger skriketrollet kan fungere. Når filmene er laget og skal formidles vil de være 

viktige bidragsytere for å gi innspill på hvor og hvordan man best når barnehageansatte i en travel hverdag. 
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Formidling av filmene 

For å skape oppmerksomhet og synlighet for tematikken og prosjektet vil vi bl.a. bruke HLFs 

informasjonskanaler, Fagbladet Din Hørsel og Facebook. Vi har tidligere fått oppmerksomhet på TV2 God 

Morgen Norge for Aksjonen God lyd i barnehagen, og vil prøve å få til noe tilsvarende for dette prosjektet. 

Samarbeidsorganisasjonene har egne nettsider og er på sosiale medier som de vil benytte til å dele våre 

filmer. Artikler i ansattes egne fagblad har vist seg å slå godt an. 

Bli kjent med Skriketrollet! - Få hjelp av Skriketrollet! - det finnes mange vinklinger for hvordan Skriketrollet 

kan brukes på en pedagogisk måte. Med enkle og gode budskap bør formidlingen av filmene være 

“lettselgelige”.  

HLF samarbeider også med Universitetet i Stavanger, barnehagelærerutdanningen, hvor flere studenter 

har skrevet bacheloroppgaver om relaterte temaer.  Gjennom samarbeidet med fagmiljøer og andre 

instanser øker forutsetningene for å lykkes med gjennomføringen av prosjektet.  

Faglige ressurser 

Dette er instanser/personer vi har vært i kontakt med og fått tilslutning til deltakelse som ressurspersoner i 

prosjektet: 

  

Utdanningsforbundet, seniorrådgiver May-Britt Heimsæter 

Fagforbundet, rådgiver Ingri Bjørnevik 

Private Barnehagers Landsforbund, seniorrådgiver Hanne Vindvik 

NTNU – PhD-stipendiat, Eline Lello  

Universitetet i Stavanger, Inst. for barnehagelærerutd., universitetslektor, Elisabeth Barstad 

Barnehagekontoret, Oslo (kommune), pedagog og veileder, Inger Ma Graff-Wang     

Årnes barnehage, pedagogisk leder, Anita Efraimsen 

Møllerstua barnehage, pedagogisk leder, Sigrun Drangsholt 

Rustadporten Barnehage, ansatt og HLF medlem, Irene Svennevik 

Rosenhagen barnehage, barnehageleder, Trine-Lise Lysholm 

HLF Briskeby, audioingeniør Morten Langrind 

Rita Lindanger, HLF medlem med erfaring innen prosjektledelse, teater, musikk og filmmanus 

Avia (filmselskap)v/daglig leder, Deniz Huseby (et kontaktet alternativ filmselskap for oppdraget) 

FREMDRIFTSPLAN 

Opprettelse og møte med styringsgruppe     februar 2021 

Opprettelse av referansegruppe      februar 2021 

Ideutveksling/workshop med barnehager og andre aktuelle aktører         mars 2021 

Utarbeide kravspek og innhente tilbud på produksjon av film            mars 2021 

Avklare hvem som leverer innhold og musikk                          mars 2021 

Bakgrunnsmateriale til film ferdig                                                              mai 2021 

Produksjon av filmer                                                                               juni 2021 

Utprøving i utvalgte barnehager      juni 2021 

Oppgradering av nettsiden godlydibarnehagen.no                                juni 2021 

Lansering                                                                                                 september 2021 
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Kurs for tillitsvalgte                                                                                 oktober 2021 

Bistå frivillige som skal besøke barnehager                                                  2021/2022 

Spørreundersøkelse til tillitsvalgte                                                          mai 2022 

Spørreundersøkelse til barnehager                                                          mai 2022 

Evaluering                                                                                            september 2022 

Sluttrapport                                                                                             november 2022 

Plan for videreføring av prosjektet      november 2022 

MÅLOPPNÅELSE OG RESULTAT EVALUERING   

Ferdig film  

Ved prosjektets slutt skal det være produsert en kort film for deling på sosiale medier og en lengre film til 

bruk i barnehager. Måloppnåelse for dette vil være at de konkrete filmene er produsert. 

For å måle graden av måloppnåelse vil vi sende ut en spørreundersøkelse i slutten av prosjektperioden til 

utvalgte barnehager om filmen har ført til økt bevissthet omkring lydmiljøet. E-postadresser til 

barnehagene vil vi engasjere tillitsvalgte til å innhente.   

Opplæring 

Måloppnåelse for opplæring av tillitsvalgte vil i første omgang være gjennom et pilotkurs arrangert av HLF 

sentralt. Deretter vil frivillige få tilgang til materiell og kursopplegg som kan benyttes ute i lokal- og 

fylkeslag, gjennom vår felles plattform KursAdmin. I etterkant og i årene som kommer kan vi der måle hvor 

mange som har registrert inn kursaktivitet. 

Gjennom en spørreundersøkelse til lokallagene vil vi innhente opplysninger om hvor mange som har 

besøkt barnehager, vist filmen og gitt de verktøy for å bedre lydmiljøet. 

Økt kunnskap – bedre lydmiljø 

Ved å måle antall visninger av filmene om skriketrollet på nettsiden godlydibarnehagen.no i Google 

Analytics og avisoppslag i Retriver kan vi se hvor stort fokus det er satt på å ha et godt lydmiljø. I tillegg skal 

vi måle antall besøkende på godlydibarnehagen.no der vi gir barnehagene informasjon og tips om hvordan 

de kan forbedre lydmiljøet. Dette foregår fortløpende etter lanseringen. 

Sammen med besøk fra tillitsvalgte vil summen av informasjon ut til barnehageansatte vise i hvor stor grad 

ansatte har fått økt kunnskap som kan resultere i et bedre lydmiljø. Dette vil også svarene på en 

spørreundersøkelse til barnehagene gi en pekepinn på.  

Støymåling 
Vi vil søke å foreta støymåling i noen utvalgte barnehager før og etter at filmen og Skriketrollet er 

introdusert for å måle effekten på lydnivået.  
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PROSJEKTETS NYTTEVERDI 

Vi ser at barnehagene trenger et pedagogisk verktøy i arbeidet om temaet støy. Skriketrollfilmene vil være 

en inspirasjon til å sette hørsel og lyd på agendaen. Med gode eksempler vil de kunne bli brukt både av 

barnehagene, HLF og andre, og vil gi en langsiktig effekt. Nytteverdien er derfor stor med tanke på flere 

aspekter. 

  

Kort oppsummert kan bedre lydforhold: 

● Forhindre sykemeldinger 

● Gi mindre stress og muskelspenninger 

● Bedre språklæring for barna 

● Bevare barns og ansattes hørsel 

● Forhindre sosial utestenging pga. hørselsutfordringer 

● Gi bedre trivsel både for barn og voksne 

Med økt kunnskap og kjennskap til verktøy for å bedre lydmiljøet skal de ansatte kunne ta grep og 

forebygge hørselsskader.  

 

PLAN FOR ETTERBRUK 

Ved å lage en film om skriketrollet som et pedagogisk verktøy og gjøre det kjent blant barnehageansatte og 

andre, kan læring om godt lydmiljø foregå i mange år fremover. Frivillige som har besøkt barnehager vil 

kunne opparbeide et samarbeid og være en ressurs for de ansatte. Nye tillitsvalgte vil følges opp og bli 

kurset.   

 

Det tar tid å nå ut med ny kunnskap og holdningsendringer, HLF vil derfor fortsette å bruke sine kanaler og 

samarbeidspartnere for at ansatte skal gjøre endringer for et bedre lydmiljø. Fagforbundene og 

bedriftshelsetjenestene holder kurs og seminarer hvor vi vil oppfordre de til å vise filmen og sette fokus på 

temaet. Filmen vil ligge på nettsiden, godlydibarnehagen.no, et nettsted HLF og andre kan henvise 

barnehageansatte å gå inn på når de fortviler over for høyt støynivå.   

  

Vi vil jobbe for at barnehagene skal bli kjent med Skriketrollet og etterspørre flere filmer.   

Hørselens dag er 3. mars hvert år, og da vil vi spesielt oppfordre barnehagene til å se filmen og ha hørsel 

som tema.  
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