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Høyttaleranlegg i klasserom 
 
UTVIKLING AV METODE FOR VURDERING AV EFFEKTEN PÅ LÆRINGSMILJØET VED 
BRUK AV HØYTTALERANLEGG I KLASSEROM 

1. Bakgrunn  
  
Tilbakeblikk: For en mannsalder siden var det nok mange som ville si seg uenig i påstanden 
om at alle prester i framtiden ville bruke lydforsterkningsanlegg i kirken. De fleste vil vel 
være minst like tvilende, om påstanden i dag skulle gjelde lærere i skolen i vår egen framtid. 
Bare tiden vil kunne vise om påstanden er rett, men mye kan tyde på at dette er en utvikling vi 
vil møte. 
 
Uro og bråk i skolen har ofte vært på dagsorden i media i de siste årene. Bruk av 
høyttaleranlegg for lærerstemmen fører ikke til at bråket øker - og søker å overdøve, tvert 
imot. Erfaring og grundig dokumentasjon viser det motsatte: at når styrken på lærerstemmen 
øker, reduseres det elevgenererte bakgrunnsstøynivået (Rosenberg et al. 1999). Dette vil 
komme hørselshemmede til gode. 
 
Rene høyttaleranlegg for lærerstemmen har lenge vært i utstrakt bruk for normalklasser i USA 
og Australia. Amerikanske myndigheter har en egen standard for lydmiljø i klasserom (ANSI 
2002). Så tidlig som på midten av 1990 tallet ble det utgitt bøker om emnet, og nylig avdøde 
Carl C. Crandells klassiske bok: Sound Field FM Amplification : Theory and Practical 
Applications  fra 1995 har blitt oppdatert og gjenutgitt (2005). Spesielt har teknologien fått 
anvendelse i områder med stort innslag av fremmedspråklige grupper. 
Et søk på internett på kombinasjonen av ”Sound field” og ”Classroom” gir anslagsvis 3000 
treff.  
 
For hørselshemmede har tilrettelegging av undervisningssituasjonen med tekniske tiltak vært i 
bruk siden tidlig i etterkrigstiden på 1950-tallet. Et stort sprang i utvikling kom på 70-tallet da 
FM teknologien ble tatt i bruk. Faste og mobile teleslyngeanlegg er også mye anvendt, da 
dette er en svært kosteffektiv forsterkningsmåte, men har sine begrensninger når det gjelder 
mobilitet og overhøring fra anlegg til anlegg. 
 
Høyttaleranlegg har imidlertid hittil i liten grad vært i bruk for hørselshemmede, og i 
lærebøker er det understreket at dette ikke er en optimal løsning (Valente, M. et al. 2000:622).  
Inntil de siste par år har også dette vært den rådende holdning i Norge. Denne trenden er 
imidlertid i ferd med å snu og høyttaleranlegg tas i stadig større grad i bruk for 
hørselshemmede. Samtidig oppleves det at dette sparer lærerstemmen og bedrer 
læringssituasjonen, spesielt for utsatte grupper, men også generelt. Firma som leverer slike 
anlegg for hørselshemmede, kan melde om en eksplosjonsartet økning i salget og antallet er 
oppe i flere hundre enheter. Det meldes imidlertid om svært liten systematisk evaluering av 
nytteverdien av disse anleggene, og ved rundspørring til en del aktuelle hjelpemiddelsentraler 
og fylkesaudiopedagoger, er dette inntrykket bekreftet. Det vil være nyttig å få utviklet et 
evalueringsverktøy på et så tidlig tidspunkt som mulig for å få dokumentert effekten av de 
tiltak som settes i gang. 
 
For å belyse noen av de ”mekanismer” som her gjør seg gjeldende, kan en fra et vitenskapelig 
ståsted ta i bruke et begrep som bl.a. benyttes i informasjonsteorien: redundans. Overflødighet 
er det norske ordet vi i alminnelighet oversetter redundans med. I denne sammenhengen 
snakker vi om informasjonstilgang. Hvis informasjonstilgangen er akkurat stor nok til at vi 
med anstrengelse får med oss det som blir sagt, sier vi at signalet har lav redundans. Hvis vi 
derimot kan lytte med ”et halvt øre” og likevel få med oss alt, sier vi at signalet har høy 
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redundans. Grunnene til at signalet har lav redundans, kan være mange: Signalet kan være for 
svakt, blandet med for mye støy, vanskelig å tolke eller forstå eller det kan foreligge ”indre 
forstyrrelser” som vanskeliggjør den kognitive bearbeidingen. Samlet sett vil lavredundante 
signal ut fra en slik forklaringsmodell ramme en rekke utsatte elevgrupper. 
 
Høyttalersystem gjør ikke bare lærerens stemme sterkere, men senker også bakgrunnsstøyen 
og således økes redundansen i selve signalet (Rosenberg et al. 1999). Dette kommer alle 
utsatte elevgrupper til gode samtidig som lærerstemmen spares for unødig slitasje.  

2. Målsetting 
Det omsøkte prosjektet har som hovedmål å utarbeide en metode for vurdering av 
nytteverdien for hørselshemmede av høyttaleranlegg i klasserom, men det vil også være svært 
interessant å få dokumentert positive effekter for andre utsatte elevgrupper. 
En annen mulig nytteverdi som det også vil være verdifullt å få dokumentert, gjelder i hvilken 
grad lærerstemmen spares gjennom bruk av høyttaleranlegg og således forebygger 
belastningslidelser. 
Oppsummert kan vi stille opp prosjektets hovedmål slik: 

• Fremme universell utforming ved at tiltakene som prosjektet skal dokumentere ikke 
bare tilgodeser utsatte elevgrupper og lærere, men bedrer læringsmiljøet generelt. 

• Utvikle metode for evaluering av nytteverdien av høyttaleranlegg for hørselshemmede 
• Identifisere positive effekter som høyttaleranlegg har for normalthørende. 
• Spre kunnskap om resultat ved artikler i skolens faglige media og de ulike faggruppers 

tidsskrift. 
• Arrangere landsdekkende konferanse i samarbeid med Møller kompetansesenter. 
• Initiere en start på mer universell bruk av høyttaleranlegg i klasserom på linje med 

praksis i USA og Australia 

3. Målgruppe 
Den primære målgruppen er hørselshemmede. Generelt vil skolebarn ha ulike forutsetninger 
for å følge med og tilegne seg undervisningen som foregår i et klasserom. Målgruppen vil i så 
henseende samlet sett være elever for hvilke lærerstemmen har redusert redundans. Disse 
elevene finnes i ulike utsatte grupper. De vil ha det felles kjennetegn at de trenger gode 
lytteforhold og arbeidsro for å oppfatte. Dette omfatter følgende: 

• Barn som lett lar seg distrahere (eks. barn med konsentrasjonsvansker, ADHD etc.) 
• Barn som av språklige grunner er utsatte (auditivt svake, innvandrere og 

fremmedspråklige etc.) 
• Barn med spesifikke auditive prosesseringsforstyrrelser, CAPD 

(http://home.earthlink.net/~mcoleman/cpdadd.html), et felt som hittil har fått lite 
oppmerksomhet her til lands, men som er viet stor oppmerksomhet bl.a. i Australia og 
USA (Katz 2001) 

Målgruppen vil også være lærere, hvis stemmer det stilles ekstra store krav til i et dårlig 
lydmiljø og som vil unngå overbelastning ved bruk av høyttaleranlegg.  

4. Metode 
Ettersom høyttalersystem har vært i bruk over lang tid i USA og Australia, og bruken er godt 
dokumentert, (Rosenberg et al. 1999.) vil det være hensiktsmessig å gjennomføre et 
innledende litteraturstudium for å finne fram til relevant metodikk og evalueringsverktøy som 
kan benyttes som utgangspunkt for videre utvikling for norske forhold. Litteraturstudien vil 
kunne gi grunnlag for gjennomføring av utprøvingsforsøk. 
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Klasser med høyttaleranlegg blir stilt til rådighet for metodeutprøving gjennom 
fylkesaudiopedagogtjenesten i Møre og Romsdal, og utprøvingsforsøket vil foregå i nært 
samarbeid med Hjelpemiddelsentralen og Fylkesaudiopedagogtjenesten.  
 
Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Volda ved logoped dr. Irene Bele (kfr. vedlegg) 
er svært interessert i å kunne vinkle undersøkelsen også mot læreren og den effekten 
høyttalersystem kan ha på lærerstemmen ved forbygging av belastningslidelser. 
 
Metodeutviklingen vil foregå i tre ulike faser: 
 
Innledningsfase 

• Litteraturstudie 
• Kartleggingsstudie av eksisterende anvendelser i Norge 
• Kartlegging av eventuell systematisk evalueringsvirksomhet i Norge 

 
Utviklingsfase 

• Utvikling av pilotversjon av evalueringsverktøy 
• Gjennomføring av pilotstudie 
• Sammenfatning og presentasjon av resultat fra metodestudie 
• Gjennomgang av evalueringsverktøy med aktuelle samarbeids- og høringsinstanser 
• Videreutvikling av og endelig utforming av evalueringsverktøy 

 
Utprøvings- og verifiseringsfase 

• Utforming av endelig design på verifiseringsstudie 
• Gjennomføring av verifiseringsstudie 
• Videre bearbeiding og analyse av data 
• Korreksjon av evalueringsverktøyet på grunnlag av ny kunnskap 

 

5. Organisering 
� Prosjektansvarlig er Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved Avdeling for Helse og 

Sosialfag  
� Utførende instans er Program for Audiografutdanning (PAU), som er landets eneste 

utdanning i sitt slag. Utdanningen er et treårig Bachelorprogram. I femte semester 
tilbys en teknisk spesialiseringsmodul som bl.a. omhandler lydmiljø og 
klasseromsakustikk.  

� Prosjektleder er audiofysiker Arne Vik. 
� Det er opprettet kontakt med følgende samarbeidspartnere 

o Møller Kompetansesenter, Avdeling for utadrettede tjenester  
(Samarbeid om kunnskapsspredning og landsdekkende konferanse) 

o Høgskolen i Volda – Avdeling for lærerutdanning 
(Logoped dr.polit Irene Bele, som ressurs for lærerstemmeproblemstillinger) 

o Syns og Audiopedagogtjenesten i Møre og Romsdal 
(Formidling av feltstudieplasser i metodeutviklingsperioden) 

o Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal 
(Teknisk bistand/utstyr til hørselshemmede elever) 

o SINTEF, avd. for akustikk 
(Kvalitetssikring av måletekniske prosedyrer) 

o Landets Hjelpemiddelsentraler for øvrig 
(Formidling av feltstudieplasser i metodeevalueringsperioden) 
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� Det vil bli opprettet en referansegruppe bestående av prosjektleder, avdelingstilknyttet 
person ved HiST, Møller Kompetansesenter, Høgskolen i Volda og SINTEF som alle 
er forespurt og har bekreftet deltakelse (se vedlegg) 

� Som prosjektmedarbeidere vil vi benytte studenter til gjennomføring av ulike deler av 
prosjektet i arbeid med 30 studiepoengs (ett semester) Bacheloroppgaver og således gi 
studentene et verdifullt og svært meningsfullt utgangspunkt for senere jobbsøkning 
eller utdanning.  

� Studentarbeidene vil bli koordinert av prosjektleder, som er fagansvarlig for 
bachelorstudentene ved PAU med kompetanse på M. Sc nivå. Arbeidene vil bli 
veiledet av kompetente veiledere med minimum M. Sc kompetanse og kvalitetssikret 
som en del av totalprosjektet. Utgifter til veiledning vil ikke påløpe prosjektet. 

� Kostnader i forbindelse med studentarbeidene vil ikke bli belastet prosjektet. 
� Studentarbeidene kan være mangelfulle og ikke tilpasset det endelige prosjektet. Til 

etterbearbeiding vil det bli innleid prosjektmedarbeidere med relevant kompetanse. 

6. Tidsplan  

Prosjektets omfang i sin helhet; det innledende arbeidet med etablering av 
prosjektorganisasjon, gjennomføring av de tre fasene i metodeutviklingen, samt etterarbeid 
med rapportering, publisering og annen kunnskapsspredning, gjør det nødvendig å organisere 
prosjektet i et tre årig forløp med start 1. januar 2007 og avslutning høsten 2009. For 
studentarbeidene, som vil representere delbidrag til prosjektet, vil vi måtte påregne noe ekstra 
tid for kvalitetssikring og etterbearbeiding. Kunnskapsspredningsfasen, som bl.a. vil 
innbefatte en nasjonal konferanse, samt oppsummering av erfaringene fra 
kunnskapsspredningen i sin helhet, vil være en tidkrevende prosess som ytterligere bidrar til 
nødvendigheten av med et tre års forløp. 
 
Etter prosjektperioden vil metodeverktøyet bli videre spredt og gjort tilgjengelig for 
faginstanser som ønsker å benytte det (Syns- og audiopedagogtjenesten, 
Hjelpemiddelsentralene, skoleverket mv.) Verktøyet vil bli gjort tilgjengelig fra Møller 
kompetansesenters kompetansebase. 
 
Plan for prosjektperioden er angitt nedenfor: 
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7. Budsjett 
Som nevnt i pkt. 1 har høyttaleranlegg har vært i bruk i langt over et tiår i USA og Australia. I 
litteraturstudien vil denne virksomheten bli dokumentert. Det vil også være nyttig å knytte 
kontakter og observere virksomheten ved å foreta en studiereise til ledende fagmiljø i USA. 
 

Siden metodeutprøvingen skal foregå ved skoler i Møre og Romsdal (nærmest tilgjengelige 
eksisterende anlegg) vil det også være nødvendig å avsette noen midler for reisevirksomhet i 
denne forbindelse. 
 
Referansegruppen, som vil være noe spredt vil ha jevnlige møter, for det meste via 
telefon/videomøte. Det vil likevel innledningsvis være hensiktsmessig å møtes fysisk. En 
mindre sum avsettes til dette. 
 

Det vil være nødvendig å kjøpe inn noe måleapparatur for lærerstemme til dokumentasjon av 
nivåer og andre karakteristiske data. Dette vil gå inn i utstyrsparken til PAU og kunne brukes 
til undervisningsformål og lånes ut til senere oppfølgingsstudier andre steder eller ved 
målinger for spesifikke enkelttiltak. 
 

Siden bruk av høyttaleranlegg i klasserom er et så ukjent fagområde i Norge vil det være av 
avgjørende betydning å få spredt kunnskapen så godt som mulig. Utenom spredning i aktuelle 
media vil dette bli gjort ved gjennomføring av en landsdekkende konferanse. 
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BUDSJETT 2007 2008 2009 
Lønn, sosiale utgifter    
Prosjektleder, 25% stillingsandel, l.tr. 60 140 000,00 140 000,00 140 000,00 
Innkjøpte tjenester/honorar - prosjektmedarbeider, 
100% i til sammen 2 mnd, l.tr 45  70 000,00 140 000,00 

    
Utstyr    
Måleapparatur for dokumentasjon av lærerstamme  30 000,00  
Materiell - til rapportering og publisering  10 000,00  
    
Andre utgifter    
Referansegruppemøte 10 000,00   
Reiser til andre forskningsmiljø – USA 30 000,00   
Reiser i forbindelse med utprøving/verifisering   20 000,00 20 000,00 
Landsdekkende konferanse   50 000,00 
Indirekte kostnader / driftskostnader 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
 205 000,00 295 000,00 375 000,00 

8. Prosjektets verdi 

Vårt prosjekt er et større prosjekt som i landsmålestokk er av pionerkarakter. Det er 
bemerkelsesverdig at det har vært så lite oppmerksomhet rundt høyttaleranlegg i klasserom i 
Norge. Ved innføring av ny teknologi er det viktig at praksis underbygges av teori og at det 
finnes dokumentert kunnskap på området som er relevant for praksisfeltet. Her er det viktig å 
legge til grunn at pedagogisk praksis er svært ulik fra land til land og at det derfor er 
avgjørende for resultatet at de metoder og verktøy som benyttes tar dette i betraktning. Ikke 
desto mindre er det viktig å dra lærdom fra det som er gjort i andre land og tilpasse kunnskap 
og erfaringer til norske forhold. I så henseende er prosjektet nyskapende. Vårt prosjekt angår 
gjennomføring av tiltak som kommer alle til gode, og det er derfor dekkende å bruke begrepet 
universell utforming. Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet (2004), legger stor 
vekt på at læringsmiljøet skal være utformet med sikte på et inkluderende perspektiv. 

For målgruppen 
• Bedre læringsmiljøet i klasserommet 
• Bidra til å utjevne forskjellen mellom godt fungerende elever og utsatte grupper 
• Framskaffe pålitelige evalueringsverktøy og metoder ved implementering av ny 

teknologi. 
• Bidra til å redusere belastninger på lærerstemmen og forebygge skader/sykefravær. 

For samfunnet 
• Dra i gang faglig pionervirksomhet i Norge på området Høyttalersystem i klasserom 
• Være et positivt bidrag til problemområdet Uro og bråk i skolen, som har vært mye 

framme i media.  
• Formidlingen av resultater fra prosjektet vil kunne bidra til å skape kunnskap om og 

oppmerksomhet rundt hittil lite kjente virkemidler. 
• Spredningseffekt fra anvendelser for hørselshemmede til generell anvendelse 
• Samarbeid på internasjonalt nivå med miljøer i Norden og USA. 

Videreutvikling 
• Som det første i sitt slag, vil prosjektet vil være et referanseprosjekt for en faglig 

videreutvikling av emneområdet høyttaleranlegg i klasserom i Norge. 
• Metodikken vil kunne benyttes og videreutvikles ved implementering av ny teknologi. 
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9. Resultater og formidling 
Siden dette er et pionerprosjekt der lite forhåndskunnskap og erfaring foreligger nasjonalt, er 
det viktig å få spredt og formidlet resultater på bred basis, fra praksisfeltet på grunnskolenivå 
til fagfeltet på høgskole og universitetsnivå.  
  
Resultater fra prosjektet vil bli formidlet i form av artikler i skolens fagblad spesielle 
fagområders organ som Spesialpedagogikk, Nordisk Tidsskrift for Døveundervisningen, 
Audio-Nytt o.a. og innsendt til vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering. Dessuten vil 
resultatene spres gjennom foredrag/posters i relevante fagfora . Delresultater av prosjektet vil 
også foreligge i form av bacheloroppgaver. 
 
For praktisk å formidle engasjement, stimulere til igangsetting og spre kunnskap på dette 
feltet vil det i 2009 i samarbeid med Møller kompetansesenter bli arrangert en landsdekkende 
konferanse der bakgrunnsteori, empiri og praktiske løsninger blir presenterte. 
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