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Prosjektbeskrivelse 

Prosjekttittel: Se på meg! – en serie kortfilmer for hørselshemmede unge 

Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund 

Prosjektleder: Inger Kristiansen 

 

1. Soliditet 

1. Soliditet 
140 barn og ungdom pr. årskull har samme utfordring, de har en hørselshemming (HLF, 2021). Dette betyr 

at det er i underkant av 3000 barn og unge i opplæringspliktig alder med denne utfordringen. Dette gjør 

hørselshemming til en relativt sjelden diagnose i norsk skole, og kunnskapen om og forståelsen rundt 

utfordringen er tidvis liten (Kermit, 2018).  I en kunnskapsoppsummering av nyere nordisk forskning (Kermit 

2018), kommer det frem at hørselshemmede barn og unge som gruppe gjør det faglig dårligere enn sine 

jevnaldrende. Årsaken til dette er ifølge Kermit (2018) at skolen utformer sin faglige virksomhet med 

“normaleleven” som brukernorm. I tillegg er det behov for en større mulighet til kompetanseoppbygging og 

kunnskapsoverføring og at man jobber med holdninger rundt inkludering av hørselshemmede elever.  

Mjøen et.al (2021) har i sin rapport Betingelser for god inkludering i skolen for hørseslehemmede sett på 

faktorer som hemmer eller fremmer inkludering. Den største hemmende faktoren for inkludering er 

kunnskapsløshet. Rapporten fremhever at både lærernes kompetanse på tilrettelegging og elevenes 

kunnskap om egen hørselshemming er avgjørende for om medvirkning skal fungere.  Rapporten viser også 

et flere elever opplever motstand mot bruk av teknisk tilrettelegging fra lærere og pedagoger. I tillegg 

opplever elevene negative holdninger. Den største opprettholdende faktoren som hindrer inkludering, er 

lærernes kunnskapsløshet. Den er en kilde som er med på å danne eller opprettholde praksiser som hindrer 

inkludering. I et samfunnsperspektiv er manglende inkludering en faktor som fort kan bidra til frafall fra 

utdanning. Frafall fra utdanning er et stort samfunnsøkonomisk problem. Frafall er et stort problem i norsk 

skole og det har ligget stabilt på ca. 30% de siste 20 årene. Fullført videregående opplæring danner 

grunnlaget for en vellykket inngang i arbeidslivet og aktiv deltakelse i samfunnet (Utdanningsforbundet, 

u.å.).  Prosjektet skal bidra til at færre hørselshemmede elever havner i frafallsposisjon  

Hovedmålsetningen for prosjektet er å gi bedre opplæringssituasjon for unge med hørselshemming.  

Sekundærmålsetningen er kompetanseheving av pedagogisk personale og personell på andre 

opplæringsarenaer for hørselshemmede, f.eks. lærebedrifter og høyere utdanning.   

Ved å gjennomføre prosjektet skal vi være med på å bygge ned barrierer som er med på å ekskludere 

hørselshemmede fra opplæringsarenaen og forebygge frafall. 
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1.1 Aktivitet/tiltak/metode 
I prosjektet skal vi produsere 4 kortfilmer. 2 kortfilmer som viser hvilke utfordringer hørselshemmede 

ungdom møter i hverdagen og 2 informasjonsfilmer om munnavlesning og hvordan ulike lyttesituasjoner 

påvirker taleoppfattelsen. 

Film som medium er visuelt, auditivt, og det kan engasjerer oss følelsesmessig. Film kan også på en slående 

måte understreke et poeng.  Vår erfaring med å produsere tilrettelagt film og lydmateriell er at det gir en 

dypere forståelse av problemstillingene. Filmene er et medium som gir ulike faggrupper et effektivt verktøy 

i arbeidet med målgruppen både i prosjektperioden og i mange år etter endt prosjekt. 

For å sikre at brukergruppen, ungdom med hørselshemming, er involvert, er det planlagt at 

Informasjonsteknologi- og medieproduksjonsklassen ved Briskeby Videregående skole er med på å 

utarbeide manus. Dette gjøres i samarbeid med faglærer og audiopedagog. I tillegg kan elever som ønsker 

det være statister, etiske refleksjoner rundt dette er beskrevet i kap. 1.2. Til hovedrollene bruker vi 

profesjonelle skuespillere. 

Kortfilm 1 - samtale i gruppe/støy 
Handler om en situasjon som er utfordrende for hørselshemmede elever. F.eks. samtale i gruppe eller 

samtale i støy. Filmen har en varighet på 1 – 2 min. og har som mål å vise på en tydelig måte hvor krevende 

det er å lytte og hvor lett misforståelser oppstår.  

Kortfilm 2 - undervisningssituasjon/ikke rop 
Handler om en situasjon som er utfordrende for hørselshemmede elever. F.eks. undervisningssituasjon 

med og uten lydutjevningsanlegg eller at det ikke nytter å rope.  Filmen har en varighet på 1 – 2 min. Og har 

som mål å vise på en tydelig måte hvor krenkende det er når man ikke får tilrettelegging eller blir behandlet 

annerledes.  

Kortfilm 3 – informasjonsfilm om munnavlesning 
Har som formål å avlive myten om at det er så enkelt å lese på lepper/lese på munnen. Filmen skal også få 

frem hvor utfordrende det er med munnavlesning i klasserommet/hverdagen.  

Kortfilm 4 – informasjonsfilm om lytting i ulike lyttesituasjoner. 
Formålet med filmen er å vise hvordan ulike lyttesituasjoner påvirker taleoppfattelsen. Dette for å vise hvor 

viktig tilrettelegging er.  

1.2 Etikk og personvern 
Filming av og med ungdom gir noen etiske utfordringer. Ungdom kan ha begrenset samtykkekompetanse. 

For barn under 18 år er det foresatte som gir den juridiske godkjennelsen til å delta på filmmaterialet vårt, 

men selv om foresatte gir tillatelse, så kan ungdommen velge å trekke seg. For ungdom over 18 år er det 

ungdommen selv som gir den juridiske godkjenningen. For å sikre at ungdommene og foresatte vet hva de 

samtykker til, har HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester utarbeidet et samtykkeskjema for 

billedtaking og filming. Deltakelse som statist i filmen er frivillig og samtykkende. Kortfilmen skal være av en 

sånn karakter at ungdommen ikke kan komme til skade eller oppleve ubehag av filmingen og fremvisningen 

av kortfilmene. For å sikre at filmene ikke blir til en ulempe for deltakere blir det utarbeidet en beskrivelse 

for hva vi anser som skadelig for deltakere, både fysisk og psykisk, og ha en egen undervisning i 

undervisningsopplegget, vi drøfter etikk rundt utarbeidelse av manus og deltakelse i film.   
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2. Virkning 
Hovedhensikten med prosjektet er å gi hørselshemmede barn og unge en bedre tilrettelagt undervisning og 

forebygge frafall. Primærmålgruppen til prosjektet er hørselshemmede unge.  

Den direkte helsegevinsten av prosjektet er bedre tilrettelegging av skolehverdagen, som i sin tur bidrar til 

større mestring, og reduserer faren for frafall. Ved å øke sjansen for å fullføre videregående utdanning 

styrkes muligheten til vellykket overgang til arbeidslivet. Ved å hindre frafall fra utdanning kan 

hørselshemmede få en bedre livskvalitet.   

Sekundærhensikten med prosjektet er kompetanseheving av pedagogisk personale i opplæringsarenaer for 

hørselshemmede.  Som Mjøen et.al. (2021) påpeker så er kunnskapsløshet hos pedagogisk personale en 

viktig barriere mot inkludering av hørselshemmede i norsk skole.   

Ved å lage beskrivende filmer som viser på en tydelig og god måte hvordan ulike situasjoner er for 

hørselshemmede skal det bidra til å bygge ned negative holdninger som hørselshemmede elever kan møte i 

hverdagen. Dette gir en indirekte helsegevinst for målgruppen.  

Kompetanseheving med påfølgende refleksjon og endring i praksis, bidrar til at fagpersoner kan jobbe mer 

treffsikkert metodisk, som gir en indirekte helsegevinst til målgruppen. Det kan igjen føre til at den 

hørselshemmede får en bedre utdanning og faren for psykososiale vansker og frafall blir mindre.  

Frafall er et stort samfunnsproblem forbundet med dårligere livskvalitet for det enkelte individ, men også 

store samfunnsøkonomiske kostnader. Kompetanseheving av større grupper innen utdanningssektoren er 

viktig for å sikre god inkludering av hørselshemmede. Et eksempel på god inkludering, er dysleksivennlige 

skoler.  Vårt mål er hørselsvennlige skoler, og det starter med kompetanseheving av personalet.  

 

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 
For å gjøre filmene kjent for samarbeidspartnere og andre som vil ha nytte av filmene, blir filmene publisert 

på nettsiden til HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester som nyhetssaker. En film hver uke.  I 

tillegg blir de lagt ut på HLF Briskeby sin YouTube – kanal, som alle har tilgang til. Filmene er åpne for alle og 

kan benyttes av andre instanser i opplæringsøyemed. HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester 

har et stort samarbeidsnettverk. Vi arrangerer 2 ganger i året kompetanseheving av Knutepunktskolene, 

skoler for tegnspråklige. Vi har også et godt samarbeid med Statped, for å nevne noen av våre 

samarbeidspartnere. Filmene skal brukes som en del av et allerede omfattende undervisningstilbud.  Pr. i 

dag omfatter undervisningstilbudet kompetanseheving av yrkesfag i videregående opplæring, 

Kompetanseheving av pedagogisk personell og opplæringskontor, i tillegg til kompetanseheving av 

høyskole og universitetssektoren. I 2020 gjennomførte utadrettede tjenester 49 undervisnings- og 

kompetansehevingstiltak, som tilsvarer kompetanseheving av nesten 1000 elever og fagpersoner.  Filmene 

vil være med på å gjøre undervisningen pedagogisk virkningsfull, og gjøre det enklere å forstå utfordringene 

hørselshemmede ungdommer møter.  

3. Gjennomføring 

3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 
Prosjekteier: Hørselshemmedes Landsforbund. 
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Prosjektansvarlig: HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 

Styringsgruppe: Leder Inge Bossen Thorsen, daglig leder HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede 

tjenester. Tone Grøttum, daglig leder FOU, Johanne Fossen, FOU medarbeider HLF Briskeby rehabilitering 

og utadrettede tjenester as.  

Prosjektleder: Inger Kristiansen, audiopedagog, har lang erfaring med å jobbe med hørselshemmede 

ungdommer, tilrettelegging og kompetanseheving.  

Ressursgruppe: Elevrådet ved Briskeby Videregående skole og Bente Pernilla Høie, master i pedagogiske 

ressurser.  

Prosjektmedarbeider/undervisningsansvarlig: Ine Birgitte Skancke Gjetnes, lektor og faglærer i produksjon 

og historiefortelling.  

Teknisk support: Sindre Falk. Ansvarlig for HLF Briskeby på YouTube. 

Nyhetsansvarlig: Nils Arne Skaret, assisterende daglig leder og nettsideansvarlig for HLF Briskeby 

rehabilitering og utadrettede tjenester. 

Produksjon av film: Eksternt firma, som blir bestemt etter anbudsrunde.  

Brukermedvirkning: 7 hørselshemmede elever ved Informasjonsteknologi- og medieproduksjonslinjen ved 

Briskeby Videregående skole. Elevene har alle hørselshemming og skal være med på å utvikle konseptet 

rundt filmene og lage manus. I tillegg kan de som ønsker det være skuespillere.  

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 
I forberedelsene til dette prosjektet ble et tilfeldig valgt produksjonsselskap kontaktet for å kartlegge 

tjenestebehovet og produksjonskostnader. Kostnadsnivået i dette prosjektet bygger på en profesjonell 

finnish, men har ellers lagt seg på en moderat gjennomføring på prosjektet, der vi begrenser bl.a. antallet 

profesjonelle skuespillere og størrelsen på film-crew. Det tilfeldig valgte produksjonsselskapet har kommet 

med et overslag på ca. 285 000 for alle filmene. Før oppstart av produksjon av filmene blir det gjennomført 

en anbudsrunde. 

Oppstart  
Periode: fra 15. Januar – 1. mars. 

Ansvarlig: Inger Kristiansen. 

Oppstartsperioden blir brukt til å starte opp prosjektet og planlegge den praktiske gjennomføringen. I 

tillegg blir undervisningsopplegget for elevene i faget produksjon og historiefortelling utarbeidet.  

Planlegging av undervisningsopplegg 
Periode: fra 15. Januar – 1. mars. 

Ansvarlig: Ine Birgitte Skancke Gjetnes, lektor og faglærer i produksjon og historiefortelling. 

Undervisningsopplegget er planlagt i mars og april og vil gå over ca.  4 uker.  Uke 1 består av Informasjon, 

samtale og refleksjon rundt hørsel, hørselstap og utfordringer. Uke 2 – 4 handler om å utarbeide og 

ferdigstille manus. Undervisningsopplegget tar høyde for å lage manus til 2 filmer. Dette planlegges med 

prosjektleder i forkant. Lage manus til informasjonsfilmer.  
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Undervisningsopplegget dekker kompetansemål innen faget Produksjon og historiefortelling på 

Informasjonsteknologi- og medieproduksjon, og vi søker derfor ikke dekning av lønnskostnader for dette.  

Utarbeide manus til informasjonsfilmer 
Periode: Mars og april. 

Ansvarlig: Inger Kristiansen. 

Lage manus til informasjonsfilmene om munnavlesning og lytting i ulike lytteforhold.  

Anbudsrunde 
Periode: April. 

Ansvarlig Inger Kristiansen. 

Filming og ferdigstilling av filmene i prosjektet skal gjennomføres av et eksternt firma med kompetanse på 

dette. Siden kostnaden for dette er høy, blir det gjennomført en anbudsrunde.  

Produksjon av filmer 
Periode: Mai og juni. 

Ansvarlig: Eksternt firma. 

I denne delen av prosjektet skal filmene spilles inn og bearbeides og produksjonen skal ferdigstilles.  

Publisering av filmer 
Periode: August. 

Ansvar: Sindre Falk. 

Publisering av filmer på vår YouTube – kanal. 

Nyhetssak på nettside 
Periode: august og september. 

Ansvarlig: Nils Arne Skaret og Inger Kristiansen. 

Det utarbeides nyhetssak på nettsiden vår, og filmene publiseres på nettsiden. En film (nyhetssak) hver uke 

i 4 uker.  

Ferdigstille prosjekt 
Periode: november. 

Ansvar: Inger Kristiansen. 

Ferdigstilling og avslutning av prosjektet.  

Gantt diagram  
Figur 1: Aktiviteter/milepæler  

År  2022             

Aktivitet/måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Oppstart  x x           

Anbudsrunde    x         

Planlegge undervisningsopplegg  x           

Undervisningsopplegg   x x         
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Utarbeide manus til informasjonsfilmer   x x         

Produksjon av filmer     x x       

Publisering av filmer        x     

Nyhetssak på nettside        x x    

Ferdigstilling av prosjektet           x x 
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