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BAKGRUNN 

I arbeidet med elever, foreldre og lærere på Nedre Gausen kompetansesenter blir stadig 

utvikling av sosial kompetanse hos elever med nedsatt hørsel tatt opp som et sentralt 

tema fra brukergruppen. I begrepet sosial kompetanse legges sentrale områder som 

empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. For barn med 

nedsatt hørsel kan deltagelse i sosiale aktiviteter være en utfordring, og fagpersoner ved 

senteret konstaterer at det er enkelte typer adferd som gjentar seg hos flere av elevene. 

Elever med hørselstap tar dette temaet opp ved å fortelle om hvor vanskelig det er å få 

venner eller etablere kontakt med jevnaldrende. Mange forstår ikke hvorfor de ikke 

mestrer å skaffe seg venner eller utvide vennekretsen. De gir uttrykk for at det er 

vanskelig å følge med på hva som skjer i de ulike aktivitetene. Elevene trekker seg 

tilbake eller utfører uadekvat atferd i ulike situasjoner. Det at en del elever med nedsatt 

hørsel ikke lærer hva som er akseptert av normer for kommunikasjon i relasjon til de 

ulike læringsaktivitetene i gruppe eller klasse viser seg å være et problem. 

Foreldre til barn med hørselstap har også uttrykt at dette er en svært sentral tematikk. 

Noen uttaler det så sterkt at de føler det som tabubelagt område å snakke om at barnet 

ikke fungerer sosialt. En elevkursundersøkelse1 senteret gjennomførte vinteren 2009 

understreker også at utvikling av sosial kompetanse hos barn med hørselstap reiser 

mange vanskelige utfordringer for barnet og dets foreldre. To av foreldrene uttrykte seg 

på følgende måte om hvorfor de ønsket at barnet skulle gå på elevkurs ved Nedre 

Gausen:  

”…erkjenne sitt hørselstap og oppleve at andre har de samme utfordringene. Få noe 

spesielt som klassekameratene vil se som spennende. Ikke være bundet i sitt vanlige 

”spill” for å komme gjennom dagene”.  

”For at hun skulle få komme i kontakt med barn som er i samme situasjon som henne. 

Der de kan utveksle erfaringer og lære mer om hørselstapet sitt. Håper at dette 

styrker henne sosialt og mentalt for fremtiden”.  

Foreldrene og fagpersoner har uttrykt at det er få kanaler i hjelpeapparatet hvor 

tematikken blir diskutert og hvor man kan få nye innspill til å trygge en god utvikling 

hos barnet. I så måte vil utvikling av en DVD med fokus på sosial kompetanse hos barn 

og unge med hørselstap fylle en opplevd mangel på tilbud omkring temaet.  

                                                           
1
 Undersøkelsen ble sendt som en QuestBack-undersøkelse til alle foreldre som hadde hatt barn på elevkurs i 

2009 og til sammen 22 foreldre svarte på undersøkelsen. Dette tilsvarte en svarprosent på 71 %.  
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 MÅLGRUPPE OG MÅLSETTING 

Målgruppene for prosjektet er:  

 Barn med hørselstap, primært i grunnskolealder.  

 Familie og nærpersoner rundt barnet. 

 Kompetansesentre, lærere og andre fagpersoner som veileder hørselshemmede 

barn og deres foreldre.  

 

En hovedmålsetting med prosjektet er å skape refleksjon og grunnlag for videre 

arbeid med utvikling av sosial kompetanse blant barn med hørselstap. DVD-en skal 

gi foreldre kunnskap om hvilke situasjoner som kan oppleves som positive og negative 

for barnet, og hvordan man kan nærme seg tematikken overfor sitt eget barn og 

offentlige instanser. DVD-en vil også gi lærere og andre fagfolk en mulighet til å ta opp 

aktuelle spørsmål overfor foreldre og barna, i tillegg til å være et supplement til 

kursmateriell i Statped og andre etater. DVD-en skal brukes som et verktøy til å 

forebygge situasjoner og til bruk i aktuelle situasjoner.  Fagpersoner vil ha nytte av DVD-

en eksempelvis i kurs- og veiledning.  Dette skal vi oppnå ved følgende delmål:  

 Utarbeide en DVD som viser ulike sosiale situasjoner, med fokus på hva som er 

spesielle utfordringer for et barn med hørselstap.  

 Det skal utarbeides en hensiktsmessig markedsførings- og distribusjonsstrategi 

som sikrer at målgruppene tar DVD-en i bruk.  

PROSJEKTORGANISERING 

Prosjektleder vil være Berit Fulsaas, som har arbeidet som sosialkonsulent ved Nedre 

Gausen siden 2006. Hun er utdannet barnevernspedagog og er cand.mag med tilleggsfag 

i sosialpedagogikk. Fulsaas har i første rekke arbeidet med kursvirksomhet rettet mot 

elever og foreldre. I tillegg er Fulsaas med i senterets straks-team som har ansvar for 

tidlig og tverrfaglig innsats rettet mot foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap.  

Prosjektmedarbeider er Hanne Merkesvik som har master i pedagogikk og 

videreutdanning i audiopedagogikk og teknisk audiologi. Merkesvik har også ledet 

prosjektet På bølgelengde, hvor det ble utviklet en dvd/nettside om tilrettelegging av 

opplæring for elever med hørselstap. Avdelingsleder Elisabeth Mikkelsen er med i 

styringsgruppa for prosjektet.  

I tillegg vil deltakere som har erfaring med arbeid fra elevkurs ved Statped Vest, 

Skådalen kompetansesenter og Møller kompetansesenter bli invitert til å være med i en 
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referansegruppe. Hensikten med referansegruppa er å bygge videre på de erfaringene 

som hvert senter har etter å ha drevet kursvirksomhet for foreldre og elever i mange år. 

Det at deltakere fra de ulike Statpedsentrene er med i referansegruppa vil også føre til et 

større eierskap til prosjektet, noe vi tenker vil være medvirkende til at det ferdigstilte 

produktet aktivt vil bli brukt.  

Vi er også opptatt av å sikre en god brukermedvirkning i utformingen av DVD-en. I 

forbindelse med utarbeiding av manus vil vi få innspill fra elever og foreldre i 

forbindelse med deres deltagelse på elevkurs. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid 

med produsent av DVD-en.  

Snøball Film er en aktuell produsent å samarbeide med. De utvikler og produserer 

undervisnings- og informasjonsfilmer på oppdrag og på eget initiativ. Fra starten i 2000 

har de vokst til å bli et av Norges ledende miljø innen disse filmsjangerne. Vi har hatt en 

dialog med produksjonsfirmaet om mulig utforming på prosjektet, i tillegg til at de har 

utarbeidet et prisestimat knyttet til produksjonen  

GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTET 

I. Utarbeidelse av DVD-en 

I samarbeid med produsent og brukergruppa ønsker vi å definere hvilke situasjoner som 

skal filmes. Ved oppstart av prosjektet vil det arrangeres en idemyldring hvor 

målgruppen, fagfolk og produsent er tilstede. Som en foreløpig plan ønsker vi å ta 

utgangspunkt i å produsere fem korte filmer, med typiske sosiale arenaer som 

arbeidstitler. Eksempler på slike titler/sosiale arenaer kan være skolen, vennene, 

idrettslaget, forelskelsen osv.  Hver enkelt film blir på om lag fem minutter og sammen 

med filmene skal det utvikles spørsmål som man lett kan ty til etter visningen. DVD-en 

kan produseres slik at den både kan spilles av på en TV DVD-spiller og datamaskin DVD-

spiller. Dette muliggjør at man eventuelt også kan ha en del skriftlig informasjon på 

datadelen, slik at DVD-en fremstår som en komplett læringsenhet for de delene av 

målgruppen som ønsker det. Om ønskelig kan også filmene klargjøres for nettvisning, 

for eksempel fra HLFs hjemmesider og/eller YouTube og andre åpne kanaler.  

Produsent og prosjektleder utvikler filmmanus før opptak og disse manusene vil bli 

kvalitetssikret av referanse- og prosjektgruppa. En viktig avgjørelse i den videre 

filmingen er om man ønsker å benytte amatører med et forhold til hørselshemming eller 

profesjonelle skuespillere. Snøball Film har gjennom mange prosjekter gode erfaringer 

med å bruke folk fra målgruppa som aktører. En god løsning kan være å benytte en 

blanding av profesjonelle skuespillere og folk fra målgruppa i castingen.  
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II. Utarbeidelse av en markedsføring- og distribusjonsstrategi  

Dette skal markedsføres som et filmprosjekt som kan brukes fleksibelt. Filmene skal 

kunne sees alene av enkeltpersoner og de skal kunne fungere som utgangspunkt for 

diskusjoner i faglige sammenhenger.  

DVD-en vil deles ut gratis til foreldre som er på kurs ved senteret. I tillegg vil 

prosjektledelsen distribuere et opplag til de øvrige hørselsenterne. Det vil underveis i 

prosjektet bli vektlagt å informere de øvrige senterne om innholdet på DVD-en slik at 

denne kan inkorporeres i senternes kursvirksomhet på et tidlig tidspunkt. Det skal også 

innarbeides rutiner slik at fylkesaudiopedagoger og øvrige ansatte ved Statpedsenterne 

som arbeider tett opp til elevene i skolen informerer om DVD-en og tar denne aktivt i 

bruk i sin rådgivning. Det skal også utarbeides en informasjonsfolder som kan 

distribueres sammen med DVD-en, eller alene til aktører som PPT, helsesøster osv.   

DVD-en vil i tillegg bli markedsført via HLFs nettsider og Statped sine nettsider. 

Smakebiter fra prosjektet kan også legges ut på You Tube. For øvrig skal 

markedsføringen på nettet være på aktuelle steder der foreldre, barn og fagfolk enkelt 

kan søke opp link til å se deler av filmen. I tillegg er det aktuelt å sette inn annonser i 

aktuelle tidsskrifter. Dette for å motivere til å søke seg mer informasjon om sosial 

kompetanse via DVD-en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Nedre Gausen kompetansesenter v/ Berit Fulsaas:  
Sosial kompetanse og barn med hørselstap. Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og 

fagpersoner.  

 

PROSJEKT- OG TIDSPLAN 

Vi ønsker å starte opp prosjektet i juni 2011. Prosjektet er forventet avsluttet i desember 

2012.  

Måned/
år 

Aktiviteter  

2011  

Juni/ 
desember 

Utarbeide milepælsplan med prosjektgruppa og styringsgruppa.  
Utarbeide informasjonsmateriell om prosjektet og distribuere dette til 
fagpersoner og brukere.  
Planlegge og gjennomføre idemyldring. 
Møtevirksomhet. 
Info om aktuelle nettsteder/ tidsskrifter.  
Underskrive avtale med produsent.  

2012  

Januar/ 
juni 

Prosjektgruppa og produsent sluttfører arbeid med manus. 
Referansegruppa kvalitetssikrer manus.  
Samarbeid med produsent om gjennomføringen av filmingen. 
Forberedelser til filming- lokaler, statister osv. 

Juli FERIE 

August/ 
desember 

Filming/ opptak. 
Ferdigstillelse av DVD-en 
Utforme skriftlig informasjon som skal inkluderes på DVD-en. 
Markedsføring og distribusjon 
Samling for aktuelle fagpersoner for presentasjon av DVD-en med fokus på videre 
bruk.  
Inkorporering av DVD-en i senterets kurstilbud.  
Evaluering og sluttrapport 
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ØKONOMI 

Det søkes om prosjektmidler til et 1 ½- årig prosjekt som i henhold til budsjettet totalt 

utgjør 1 035 000 kroner, fordelt i perioden 2011-2012.  

 

Budsjett  
(i 1 000 kr) 

Kostnader Tilskudd fra  

Nedre Gausen 

Helse- og rehabilitering 

2011-2012   Søkesum 2011 Søkesum 2012 

Honorar prosjektleder, 

30 % av stilling 

340 145 65 130 

Honorar, prosjektmed. 

10 % av stilling 

115 30 25 60 

Adm.utgifter 80 80 - - 

Diverse møtevirksomhet 105 20 40 45 

Idemyldring 45 15 30 - 

Manusgruppe/ samarbeid 

med produsent 

50 10 15 25 

DVD-produksjon* 520 - 200 320 

Ekstra opplag DVD-er 10 - - 10 

Markedsføring og 

distribusjon 

100 30 25 45 

Utgifter 1.365 330 400 635 

*) Spesifikasjon budsjett DVD-produksjon:  

Budsjett for DVD-produksjon - prisestimat fra Snøball Film 

 Manus/forarbeid 

prosjektledelse 

Diverse opptak Redigering/ 

teknikk 

DVD-produksjon, 

trykk, kopiering 

Sluttsum 

SUM 119 000 140 250 124 400 28 670 412 320 (eks mva)/ 

515 400 (inkl mva) 
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PROSJEKTETS NYTTEVERDI  

I tråd med Kunnskapsløftet skal arbeidet med sosial kompetanse gjennomsyre all 

opplæring. Det er en målsetting at opplæringen skal bidra til å utvikle sosial tilhørighet 

og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden. Ettersom foreldre, 

lærere og elever selv ofte tar opp dette som et sentralt tema tydeliggjør dette et behov 

for mer informasjon om tematikken.  

Kommunikasjon er grunnleggende for det meste av vår sosiale kontakt. Når barn og 

unge med hørselstap er avskåret fra store deler av lydbildet, kan sosial kontakt bli en 

utfordring. Konsekvensen er at mange barn og unge med hørselstap kommer skjevt ut 

sosialt. Noen trekker seg tilbake og andre kan gjennomføre negative handlinger som blir 

lagt merke til. Temaet er aktuelt for praksisfeltet der det arbeides med barn med nedsatt 

hørsel. Kurs ved Statpedsentrene blir stadig reviderte og utviklet, og temaet som 

skisseres i denne søknaden blir jobbet med fra barn kommer i kontakt med sentrene 

som ettåring til de går ut av tiende klasse.  Prosjektet vil være til nytte for foreldre og 

barn/unge som vil få en bedre og mer alderstilpasset veiledning på tema de etterlyser 

selv. Det vil være tjenlig for eleven da deres foreldre blir bevisstgjort og videreutviklet 

på områder der de påvirker utviklingen av barnets sosiale kompetanse. Det kan også 

være resultater ved prosjektet som kan overføres til kurs for lærere eller rådgivere som 

gir veiledning ute i skolene.  
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