NMT-eventyrboka
Signe Torp, illustratør

Bakgrunn
Signe Torp har i perioden 2008-2009 vært prosjektleder for prosjektet
‘Sangkort - norsk med tegnstøtte(nmt)’, som har vært finansiert med midler fra
Helse og Rehabilitering.
Dette prosjektet resulterte i ‘NMT-sangboka’, bestående av både barnesanger og
regler med tegnstøtte, utgitt av HLF forlag. Boka har fått prisen ‘Ordknappen’ av
organisasjonen ‘Leser søker bok’. (Se bilder side 4-5).
På grunnlag av tilbakemeldinger vi har fått fra forskjellige brukere ser vi at dette
var et produkt målgruppen trengte, samtidig som de har etterlyst mer tilsvarende
materiale. I denne sammenheng er en tilsvarende bok med eventyr flere ganger
blitt nevnt på grunn av muligheten dette kan gi for å øve opp lyttefunksjonen hos
barna. Og slik har ideen om en nmt-eventyrbok gradvis blitt unnfanget.
Målsetting
Nmt er en kommunikasjonsform som tar utgangspunkt i det norske talespråket.
Tegnene og bruken av mimikk blir et hjelpemiddel i kommunikasjonen sammen
med talen. Vi tar med andre ord i bruk hele oss i vårt behov for å bli forstått og
selv forstå.
Det overordende målet er å stimulere hørselshemmede barn til å kommunisere
både ved hjelp av tekst og tegn og i tillegg fremme kommunikasjonen mellom
hørselshemmede og normalthørende barn.
Samtidig vet vi også at dette kan virke stimulerende på kommunikasjon for barn
med andre spesielle behov. I tillegg vil det kunne hjelpe ‘vanlige’ barn med å
uttrykke seg tydeligere. Barn synes det er spennende og gøy med tegn, så slik
læring vil kunne bli populært både i barnehagen og de første år i grunnskolen.
Med valget at eventyr som innhold håper vi spesielt å kunne bidra med materiale
som kan hjelpe barna til å øve opp lyttefunksjonen ved hjelp av de gjentakelser
og den rytmevariasjon og prosodi (setningsmelodi) disse inneholder. Målet er at
boken skal inneholde ca. tre tradisjonelle, men ikke for lange, eventyr. F eks ‘De
tre bukkene bruse’, ‘Geitekillingen’ og ‘Tre små griser’. Den forrige boka var på
32 sider, denne vil bli noe mer omfattende.
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Målgrupper
Målgruppen for dette prosjektet er primært barn med hørselshemming og
normalthørende barn som gjennom skole og andre steder er i kontakt med
hørselshemmede barn. Det finnes i dag veldig lite materiale av denne typen, og
som en følge av den skolepolitiske utviklingen i retning av integrert skolegang, er
det viktig å lage mer slikt materiell. Denne målgruppen har stort behov for
produktet. 0,2% av alle barn ved 7 års alderen har alvorlig hørselshemming, ett
årskull er på ca 60.000 hvilket gir ca 120 hørselshemmede barn pr årskull.
Samtidig har nmt vist seg å virke stimulerende på språkutviklingen til barn med
andre spesielle behov også. F eks barn med downs og barn med autisme.
Det kunstfaglige uttrykket blir innrettet slik at boken får et universelt design, slik
at den egner seg for pedagogiske grupper så som barnehageavdelinger og
småskoleklasser.
Gjennomføring
Signe Torp vil som forrige gang være prosjektleder og audiopedagog Marit Mørk
Enger vil som forrige gang bistå som nmt konsulent. Marit Mørk Enger har lang
erfaring med nmt og vil med sin kompetanse hjelpe til å sikre kvaliteten på den
tegnmessige delen av prosjektet. Signe har nå vært prosjektleder på tilsvarende
tidligere prosjekt i tillegg til at hun skal stå for selve utførelsen av boka som hun
også gjorde forrige gang. Dvs selve tegningen av tegnene, illustrering av
eventyrene og layout av sidene.
Som forlag er planen enten å bruke HLF Forlag som forrige gang eller å finne et
annet interessert forlag.
Både Hørselshemmedes landsforbund og Marit Marit Mørk Enger med sin
tilknytning til Nedre Gausen kompetansesenter sitter på mange kontakter som
kan hjelpe til både med spredning av boka og også innspill med henhold til
eksakt innhold.
Fremdriftsplan
Prosjektets oppstart er januar 2011 og slutt er juni 2012.
Januar skal brukes til å finne riktige eventyr ved hjelp av mennesker som jobber
med målgruppen og få disse i en språklig form som er kompatibel med nmt samt
avklare opphavsrett.
Fra februar og frem til sommeren vil fokuset ligge på å tegnesette tekstene og
tegne alle tegnene. Alle tegnene tegnes for hånd før de finpusses digitalt.
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Dette arbeidet vil også inkludere mange runder korrekturlesing av tegnene, noe
erfaring tilsier er helt nødvendig.
Fra sommeren og frem til årsskiftet skal alle bokas illustrasjoner tegnes.
Dette er veldig viktig for å gi boka et særpreget og tiltalende uttrykk. Dette
skal være en bildebok der hver side er illustrert på en måte som er godt integrert
i teksten. I den avsluttende perioden fra januar 2012 og frem til begynnelsen av
juli samme år skal boka settes sammen som en helhet. Jeg vil her trenge noe
oppdatering av egen datakunnskap for på best mulig måte kunne sette sammen
tekst og bilde. I denne fasen vil det jobbes med layout, valg av font, generelt
design av boka samt fokuseres på at alt blir lesbart og tydelig. Det kan være en
utfordring å få til et enkelt og tydelig design med så mye informasjon som må
med ved bruk av tegn i tillegg til tekst. Dette er derfor også svært viktig for at
prosjektet skal bli vellykket som helhet. Nå vil også forlag være bestemt og være
med i den siste delen av prosessen som innebærer tilrettelegging for trykk, valg
av papirkvalitet etc.
Dette vil bli et kommersielt produkt som skal selges på vanlig måte. Vi ser likevel
ingen annen måte å få gjennomført det på enn ved å søke støtte, siden
utviklingen av produktet er betydelig mer arbeidskrevende enn en ved en ‘vanlig’
eventyrbok. Arbeidet med å velge ut og tegne tegn krever stor nøyaktighet og
presisjon og er derfor meget tidkrevende. Og selv om mange vil kunne ha glede
av boka er dette likevel for et nisjeprodukt å regne i den store sammenheng.

Budsjett 2011
Lønn Signe Torp:
30.000kr x 12mnd = 360.000
Kontorleie:
3.000kr x 12mnd = 36.000
Materialkostnader og uforutsette utgifter:
15.000

Til sammen 2011:

411.000

Budsjett 2012
Lønn Signe Torp:
30.000kr x 6mnd = 180.000
Kontorleie:
3.000kr x 6mnd = 18.000
Kurs i Adobe Indesign (på institutt for grafiske medier):
7.600
Materialkostnader og uforutsette utgifter
7.000
Tilsammen 2012:

212.600

Prosjektet totalt:

623.600
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Vedlagt følger tre bilder fra ‘Nmt-Sangboka’:
Forsiden og to eksempler fra innholdet, nemlig første side av ’Hurra for deg’ og
’Telleregle’. Alle © 2009 Signe Torp/Hørselshemmedes landsdforbund
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