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Akustisk designguide i skolen 
 

Kartlegging av akustisk design i grunnskolen 
 

 

Av Steinar Birkeland, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 

og Annichen Hauan, Norsk Form 

 

 

 

Bakgrunn 

Den norske grunnskolen er inne i en periode med en rivende pedagogisk og organisatorisk 

utvikling, kjennetegnet ved oppløsing av klasser og klasserom og tiltakende bruk av små og 

store grupper. Dette skjer samtidig som det skolepolitiske fokuset i forhold til funksjons-

hemmede, er blitt skiftet fra særskoletanken til idealet om integrert skolegang for funksjons-

hemmede. Bygningsteknisk sett representerer dette en svært stor utfordring, fordi bygnings-

massen jevnt over er gammel med et betydelig etterslep på vedlikeholdssiden. Arkitektfaglig 

betraktet kommer tilleggsutfordringen at plan- og bygningslovgivningen og forvalterne av 

denne i de senere årene har lagt prinsippet om universelt design til grunn for byggrehabili-

tering og nybygg. Det betyr i praksis at særtilpasning i størst mulig grad skal velges bort til 

fordel for løsninger som gavner alle brukergrupper. 

 

Fra spesialpedagogisk hold er det – ikke minst i fagbladet Spesialpedagogikk – fremkommet 

en god del bekymring over moderniseringsprosessen. Det fremholdes særlig at det høye 

tempoet moderniseringen skjer i, gjør at mange elever med nedsatt funksjonsevne riktignok 

går integrert men i realiteten ikke er inkludert. Det er interessant å merke seg at de færreste 

av de spesialpedagogiske debattantene ønsker seg tilbake til særskolen eller vil moderniser-

ingen til livs. Tvert om erkjennes langt på vei at her handler det å takle dilemmaet særskole 

vs. integrert skolegang. Fokuset er således mer etterlysning av kunnskap og FoU for å finne 

frem til den optimale balansen mellom universelt designede løsninger og særlige tiltak – på så 

vel individplan som på skolenivået. 

 

En spesialpedagogisk faggruppe som tydelig merker negative læringsmiljøkonsekvenser av 

den raske pedagogiske omleggingen i grunnskolen, er fylkesaudiopedagogene. Disse har 

ansvaret for å kartlegge og sette inn nødvendige hørselstekniske og akustiske tiltak for tung-

hørte elever i sitt respektive fylke. Selv om hørselshemmede elever – som er en voksende 

gruppe, i og med at i dag får ni av ti døvfødte barn innoperert hørsel (Cochlea Implantat) – 

enn så lenge har anledning til å benytte seg av tilbudet ved enkelte kompetansesentra, går 

utviklingen mot en utfasing av disse. I stedet legges det mer til rette for integrert skolegang i 

hjemmeskolen, supplert av offentlige knutepunktskoler. Disse tilbyr hørselshemmede elever i 

tilliggende kommuner særskilt tilrettelegging. Samtidig er dette skoler som også har normalt-

hørende elever. 

 

Tilbakemeldinger fra fylkesaudiopedagoger til Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), gir 

klare indikasjoner på at situasjonen for hørselshemmede barn i grunnskolen er blitt markant 

forverret som følge av ovennevnte moderniseringsprosess. Og videre: De nye undervisning- 

og læringsformene skjer i mange tilfeller innen bygningstekniske rammer som er så uegnet 

akustisk, at hverdagen medfører dårlig læringsmiljø og individuelle stressreaksjoner for ikke 

bare tunghørte elever, men også øvrige elever og lærere. Samtidig betoner de at det finnes en 



 2 

rekke eksempler, i så vel ombygde skolebygg som nybygg, på akustisk design som fungerer 

som universelt design. Det vil i praksis si at akustisk designede skoler som fungerer bra for 

hørselshemmede, fungerer bra også for øvrige elever og lærere. 

 

 

Målsetting 

Det finnes i dag ikke noe system for å sikre grunnskolen universelt design. Som vist ovenfor 

sitter fylkesaudiopedagogene på mye taus kunnskap og gode eksempler på hvordan prinsippet 

om universelt design kan nyttiggjøres for å utvikle godt læringsmiljø i grunnskolen. Det 

samme gjelder arkitektsiden. For å få frem kunnskapen og lærerike skoleeksempler har HLF 

derfor etablert et samarbeid med Norsk Form og fylkesaudiopedagogene, for å kartlegge 

akustisk design i grunnskolen. Kartleggingen vil danne kunnskapsgrunnlaget for å utvikle og 

formidle et illustrert hefte med skoleeksempler på akustisk design: 

 

Målet er å utgi en eksempelsamling – Akustisk designguide for grunnskolen – med 

fotografier av elever og lærere i deres eget skolemiljø, ledsaget av sentrale 

kartleggingsfunn og intervjuer med brukergruppene. 

 

Informasjonsavdelingene i HLF og Norsk Form vil promotere guiden på følgende arenaer: 

 Redaksjonelt innsalg til minst én stor riksdekkende mediekanal 

 Tilpassede pressemeldinger med egne case i hver helseregion 

 Temaseminar om Akustisk design i grunnskolen 

 

 

Målgrupper 

Den akustiske designguiden, som vil bli gitt ut av HLF og Norsk Form, skal formidles til 

skolesektoren i alle landets kommuner. 

 

Den vil også være tigjengelig til selvkost fra Norsk Form og HLF. 

 

I tillegg kommer sentrale myndigheter, med definert ansvar for grunnskolen samt Plan- og 

bygningsloven: 

 Kunnskapsdepartementet 

 Kommunal og regionaldepartementet 

 Miljøverndepartementet 

 

Sist, men ikke minst, vil guiden distribueres til universiteter og høgskoler som utdanner 

morgendagens ingeniører, arkitekter og skoleledere. 

 

 

Metode 

Prosjektet vil identifisere sine grunnskolecase gjennom det landsomfattende Nettverket for 

utvikling av morgendagens grunnskole, som ledes av seniorrådgiver Annichen Hauan i Norsk 

Form. Casene vil bli kartlagte med utgangspunkt i en kravspesifikasjon til akustisk design i 

grunnskolen, utviklet i HLFs nettverk av fylkesaudiopedagoger våren 2006 (Vedlegg I). 

 

Kommunene og skolene som endelig inkluderes, vil bli valgte ut fra de følgende kriteriene: 

 Minst to-tre skoler i hver helseregion. 

 Minst to knutepunktskoler. 

 Rimelig jevn representasjon av rene barneskoler/ungdomsskoler og blandede skoler. 
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Selv om utgangspunktet for prosjektet er hørselshemmede elevers særskilte akustiske behov, 

vil kartleggingen være innrettet i.f.t. prinsippene om universelt design – dvs. at kartleggingen 

skal belyse hvordan konkrete akustiske designløsninger fungerer for samtlige brukergrupper. 

I praksis betyr det å se et utvalg av skoler opp mot faglig funderte akustiske designkrav for 

skoler. 

 

Dette vil selvsagt skje med referanse til minstekravene i Plan- og bygningslovens forskrifter, 

men først og fremst ut fra vedlagte liste over optimalt eller ideelt akustisk design for hørsels-

hemmede elever i grunnskolen (Vedlegg I). Bakgrunnen for dette tilsynelatende smale valget 

av målgruppe, er at det er tale om akustiske designløsninger som i regelen kommer ikke bare 

hørselshemmede, men også øvrige elever og lærere til gode. 

 

 

Organisering 

Prosjektleder blir journalist Maren B. Ellingsen, som har helsejournalistisk erfaring fra å 

utvikle lignende informasjonsprodukt for Hørselshemmedes Landsforbund (Vedlegg II). 

 

Prosjektleder vil få arkitektfaglig rådgivning fra Norsk forms side. Norsk form vil også være 

med på å kvalitetssikre fotografidelen. I tillegg vil Norsk form stille med seniorrådgiver 

Annichen Hauan som ressursperson med sterk nettverksforankring inn mot skolene som 

involveres i prosjektet. 

 

Fra fylkesaudiopedagogenes side vil Bjørn Jonassen fungere som prosjektleders referanse-

person. Han vil støtte prosjektleder i å mobilisere nettverket av fylkesaudiopedagoger, for å få 

utført akustisk kartlegging på caseskolene i prosjektet i samsvar med kriteriene i Vedlegg I. 

 

 

Gjennomføring 
Prosjektet gjennomføres i 2007, med oppstart midt i januar og avslutning midt i desember: 
 

Januar:  Prosjektleder (PL) konstitueres 

Februar: PL etablerer kontakt med fylkesaudiopedagogene (FA) og skoler 

Mars:  PL og FA utarbeider endelig kartleggingsskjema og velger case 

April – Juni: Kartleggingsbesøk (FA) og fotografering på skolene 

Juli:  Ferie 

August: PL skriver ut kartleggingsrapportene for hver skole 

September: PL systematiserer og tilrettelegger stoffet med bildebistand fra fotograf 

Oktober: PL utvikler manusutkast med arkitektfaglig rådgivning fra Norsk Form 

November: Trykking, lansering og distribusjon av Akustisk designguide for grunnskolen  

Desember: Temaseminar om akustisk design i grunnskolen i regi av Norsk Form og HLF 

 

 

Budsjett 
 

Prosjektleder i HLF      150.000 

Rådgivning fra Norsk form til prosjektleder   10.000 

Fotografisk arbeid      50.000 

Hefteproduksjon (2.000 eksemplarer)   120.000 

Markedsføring      40.000 

Distribusjon       30.000 

TOTALT       400.000 
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Vedlegg I 
 

 

Liste over akustiske kriterier som vil bli kartlagt på aktuelle skoler 
 

Listen er særskilt utviklet for prosjektet av fylkesaudiopedagogene Bjørn Jonassen (Vest-

Agder) og Dag Tobiassen (Vestfold) samt audioingeniør Arne Vik som er leder i Norsk 

Audioteknisk Forening: 

 

1. Ro/minimalt med støy – ikke minst stemmestøy.  

2. Lyddemping av bord- stolben og harde bordflater. 

3. Etterklang mindre enn 0,6 sek. (helst ned mot 0,3-0,4 sek.). 

4. Etterklangsreduksjon med tilrådde lydabsorberende plater i tak, ev. tak-vegg 

diagonalstilt og/eller vegg med spaltepanel. 

5. Mykt linoleumgulv eller teppefliser demper støy fra medelevers pulter, ransler og 

ben. Dette er svært avgjørende for om hørselshemmede elever skal klare å skille ut 

det som er viktig å oppfatte av lydbasert informasjon fra lærer og medelever. 

6. Støydempende tiltak både i forhold til støy som skapes i gruppa eller som kan trenge 

inn utenfra eller fra tilstøtende rom. 

7. Rom skjermet fra utestøy f.eks. fra trafikkstøy eller fra støyende elevaktiviteter ute.  

8. Areal som gjør det mulig å organisere kommunikasjon i O, U eller V-formasjon med 

kort avstand til lydkilden og slik at elevene kan munnavlese. 

9. Rom med tilpasset teknisk (FM) utstyr – hovedsakelig trådløst med særlig vekt på 

elevmedhør.  

10. Skjermet plass til individualtrening. 

11. Optimal elevgruppe ca. 15 elever. 

12. Avgrenset areal til basisgruppe på 12-15 elever ved innføring av nytt lærestoff. 

13. Mulighet for grupperom i rimelig nærhet til basisrom til gruppeundervisning og 

eneundervisning av eleven. 

14. Gode tekniske løsninger for å kunne høre læreren(e). Teleslynge / FM for elever med 

høreapparat, og høyttaler for elever med lettere hørselstap. Flere CI elever har også 

begynt bare å bruke høyttaler nå. 

15. Fleksible tekniske løsninger som kan brukes i spesialrom / fellesamlinger på skolen. 

16. Ved åpne landskap - Bruk doble pleksiglassvegger og lærersamarbeid for å aktivere 

elever på ulike steder til ulike tidspunkter slik at ikke alle er i landskapet samtidig 

(optimal basisgruppe er 15 elever). 

17. Informasjon om akustikk, kommunikasjon og hørselshemming til medelever, lærere 

og medelevers foresatte om tiltakene som knytter seg til den enkelte hørselshemmede 

elev. 

18. Gode lysforhold som kan lette munnavlesningssituasjonen. 
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Vedlegg II 

 

 

CV Maren Bækkelund Ellingsen 

 

 

Utdanning:  

2000 – 2003: Tekstforfatterlinjen, Westerdals reklameskole 

1999:  Psykologi grunnfag, Universitetet i Oslo 

1998:   Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo  

 

Relevant arbeidserfaring:  

2005 – d.d.:  Journalist for fagbladet Din Hørsel og informasjonsmedarbeider i HLF 

2003 – 2004:  Tekstforfatter, McCann reklamebyrå 

 

Relevante publikasjoner: 

2006:   En god start med høreapparat 

Informasjonshefte i samarbeid med Norsk Audiografforbund 

2005 – d.d.: Helsefaglige artikler i fagbladet Din Hørsel 

 


