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Forord 

I denne sluttrapporten beskrives prosessen med å utvikle prosjektet På bølgelengde. Tilrettelegging 

av opplæring for elever med hørselstap. Opprinnelig tittel på prosjektet var DVD-veiviser: Om god 

tunghørt skolegang, men som vi redegjør for i sluttrapporten ble tittelen på prosjektet endret 

underveis. Prosjektet startet i januar 2008 og sluttføres februar 2010.  

Arbeidet med dette prosjektet startet ved at rådgiver Hanne Merkesvik ønsket å videreutvikle 

informasjonsmateriellet rettet mot skolene, slik at skolene på en bedre måte klarer å ivareta de 

behovene som tunghørte elever har. Merkesvik skrev i 2006 en masteroppgave om tematikken, og i 

lys av funn knyttet til denne oppgaven formulerte hun en søknad til Helse og Rehabilitering via 

Hørselshemmedes Landsforbund. 

For å avhjelpe skolenes manglende kunnskap om og ferdigheter i å kunne tilrettelegge for tunghørte 

elever, ville Nedre Gausen utvikle en informasjonsDVD som skulle stimulere til økt innsats for å bedre 

tunghørte elevers behov for spesiell tilrettelegging i skolen. Målgruppene for informasjonen er 

primært rektorer og lærere på skoler som har hørselshemmede elever. Prosjektet endte til slutt opp i 

både en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon om hvordan 

skoler kan legge til rette for et godt læringsmiljø for hørselshemmede elever. Både film- og 

faktadelen finnes i DVD-format og på en egen nettside.  

Det har vært mange bidragsytere i dette prosjektet. Representanter fra brukergruppen, målgruppen 

og fagpersoner har bidratt med innspill som har vært avgjørende for resultatet. En stor takk til alle 

dere som har bidratt på idemyldringsdager og intervju.  

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt med Møller kompetansesenter, som har vært produsent. 

En stor takk rettes til Møller kompetansesenter for alt arbeidet som har vært lagt ned i 

produksjonen. I tillegg har fagpersoner fra Møller kompetansesenter, Statped Vest og Skådalen 

kompetansesenter vært sentrale bidragsytere i utformingen av prosjektet, og de fortjener en stor 

takk for alt arbeidet som er lagt ned. Hanne Merkesvik har vært prosjektleder frem til sommeren 

2009, og hennes engasjement og kunnskap har vært av stor betydning for prosjektet.  

Vi vil også rette en stor takk til Helse og Rehabilitering som muliggjorde prosjektet ved å gi 

økonomisk støtte. Steinar Birkeland fra Hørselshemmedes Landsforbund fortjener også en stor takk 

for all god hjelp og positive tilbakemeldinger underveis i prosjektet.  

 

Holmestrand, 5.2.2010 

Elisabeth Nilsen (prosjektleder fra juni 2009) 
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Sammendrag 

Bakgrunn: Prosjektet ”På bølgelengde. Tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap” er 

utviklet for å bedre informasjonsspredningen og heve kompetansen om tunghørte elevers behov i 

grunnskolen.  

Målsetting: Vi ønsket å utvikle et nettsted/DVD som inneholdt informasjon om tilrettelagt opplæring 

for hørselshemmede elever i grunnskolen. Kompetanse skal spres ved at nettstedet/DVD-en blir 

formidlet til skole og fagpersoner som er i kontakt med tunghørte elever. I tillegg skal nettstedet/ 

DVD-en implementeres som et hjelpemiddel for skoler som har, eller skal få, en tunghørt elev.  

Gjennomføring: Nedre Gausen kompetansesenter har vært prosjektansvarlig, men senteret har hatt 

et tett samarbeid med Møller kompetansesenter som har vært produksjonsansvarlig. I tillegg har 

fagpersoner fra Møller kompetansesenter, Statped Vest og Skådalen kompetansesenter vært 

sentrale bidragsytere i prosjektet. Brukermedvirkning har vært sentralt i prosjektet, og det har blant 

annet vært gjennomført idemyldringdager hvor fagpersoner, foreldre og elever har gitt innspill til 

utforming av prosjektet. Det har også blitt foretatt mange intervjuer av lærere, rektorer, tidligere 

elever og foreldre som har fortalt om sine erfaringer.  

Resultat: Prosjektet har resultert i en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte 

formidler informasjon og kunnskap om hørselshemming, hørselshemmede barn i grunnskolealder og 

hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø for elever med hørselstap. Film- 

og faktadelen finnes både i DVD- format og på eget nettsted. Intervjumaterialet benyttes i 

faktadelen, i tillegg til at det er mulig å se samlede klipp i på nettstedet/DVD-en. 

Videre planer: For at nettstedet/DVD-en skal bli formidlet til aktuelle skoler er det helt essensielt at 

hørselssentrene utarbeider en god strategi for videre distribusjon. Prosjektledelsen har utformet en 

strategi for dette arbeidet, og Nedre Gausen kompetansesenter vil ta initiativ til erfaringsutveksling 

om senternes bruk av sluttproduktet både på avdelingsledermøter og direktørmøter i Statped.    
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1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET/ MÅLSETTING/ FREMDRIFTSPLAN 

OG BUDSJETT 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

God kunnskap er essensielt for at skoler og lærere skal klare å tilrettelegge en tilpasset og 

inkluderende opplæring for elever med hørselstap. Ulike og varierende 

opplæringssituasjoner for elever med hørselstap, innebærer behov for fokus på 

informasjons- og veiledningsforhold. Tunghørte elever1 er en marginal gruppe i skolene og 

disse elevene opplever ofte å være alene om funksjonsnedsettelsen på sin skole.  Som 

kompensasjon for hørselstapet, og for at den tunghørte eleven skal fungere godt i 

skolesituasjoner, er han/hun avhengig av at omgivelsene rundt er tilrettelagt i henhold til 

faglige anbefalinger og ressurstildelinger. Både forskning og erfaring fra fagfeltet viser at 

mange skoler ikke gjennomfører tiltak eller forholder seg passivt til råd som fagfeltet gir om 

tilrettelegging for tunghørte elever.  

I forbindelse med tilrettelegging for tunghørte elever står skolen særlig overfor utfordringer 

knyttet til informasjonsspredning og kompetanseheving (Merkesvik 2006, Haug 2005). 

Informasjonsspredningen omhandler både informasjon som finner sted mellom eksterne 

fagfolk og skolen, og den informasjonsspredningen som foregår internt i skolen. Det er ikke 

tilstrekkelig at det er kun en lærer fra skolen som får informasjon om den tunghørte elevens 

behov, ettersom han eller hun da vil være alene om kunnskapen og kan oppleve det 

vanskelig å spre informasjonen videre i organisasjonen. Hvis skolen også mangler interne 

rutiner for kvalitetssikring av den tilpassende opplæringen, vil dette føre til at behovene til 

de hørselshemmede elevene i for liten grad blir ivaretatt. God kvalitet på informasjon rundt 

den tunghørte eleven og gode interne rutiner vil bidra til at skolene får bedre kunnskap og 

ferdigheter til å ivareta disse elevenes behov. Det er helt essensielt at den informasjonen og 

veiledningen som skolene mottar er av en slik karakter at den gir inspirasjon til å 

kvalitetssikre den tilretteleggingen som skal skje på skoler som har hørselshemmede elever, i 

tillegg til at lærerne og rektorer blir motivert til å etterspørre relevant veiledning. 

1.2 Målsetting 

For å bedre informasjonsspredningen og heve kompetansen om tunghørte elevers behov i 

skolene, har dette prosjektet tatt utgangspunkt i å utvikle en informasjonsDVD rettet mot 

skoler som har hørselshemmede elever.2 Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende 

målsettinger:  

1. Utvikle en DVD som inneholder informasjon innenfor ulike hørselsrelevante temaer. 

Innspill fra ulike hørselsfagmiljø og brukergrupper vil være sentralt i utviklingen.  

                                                           
1
 Med tunghørt elev menes en elev som har et hørselstap som primært utnytter hørselsresten til å oppfatte 

andres tale og kontrollere egen stemme. Dette gjøres med eller uten høreapparat, eller annet hørselsteknisk 
utstyr.  
2
 Som vi redegjør for i denne sluttrapporten ble fokuset i prosjektet at det skulle utarbeides et nettsted, og at 

nettstedet også skulle finnes i DVD-format.  
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2. Spre kompetanse om ulike hørselsrelevante temaer ved å formidle informasjonDVD-

en til skoler og fagpersoner som er i kontakt med tunghørte elever.  

3. Implementere DVD-en som et hjelpemiddel for skoler som har, eller skal få, en 

tunghørt elev.  

1.2.1 Målgruppe 

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange tunghørte elever som finnes i Norge i dag. I år 

2000 oppga Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) at det fantes ca 1730 

tunghørte elever mellom 6-15 år. Det er ingen grunn til å tro at antallet er mindre i dag, men 

mest sannsynlig har økt de siste årene. Dette har blant annet sammenheng med at 

helsevesenet har mer fokus på å avdekke hørselstap hos barn og unge, blant annet gjennom 

hørselsscreening av nyfødte. Hovedmålgruppen i dette prosjektet er primært lærere og 

rektorer på grunnskoler som har elever med hørselstap. Også foreldre som ønsker å 

engasjere seg i sine barns opplæringssituasjon vil ha nytte av Nettstedet/DVD-en.  

1.2.2 Opprinnelig fremdriftsplan 

Ut fra opprinnelig fremdriftsplan startet prosjektet i januar 2008. Opprinnelig avslutning av 

prosjektet var satt til oktober 2009.3 

Fremdrift Tidsplan 2008 

 

Januar- mai Oppstart av prosjektet- utarbeide milepælsplan. Møte i prosjektgruppa.  
Opprette brukergruppe- idemyldring. Lage skisse for innhold og forslag til 
bidragsytere- kontakte og gjøre avtaler med bidragsytere.  
  

April  Innhente anbud fra produsenter 

Juni  Utarbeide manus- skisse for regi. Etablere en egen manusgruppe.  
Arbeide sammen med produsent av DVD. Etablere egen DVD-gruppe. 

August- 
desember 

Filming/ opptak til DVD. Ferdigstille protype.  

Fremdrift Tidsplan 2009 

Januar- mai Utprøving, distribusjon og evaluering 
1. Prøve ut bruken av DVD-en i forbindelse med veiledning/ samarbeid mellom 

               fylkesaudiopedagogen og skolen- evaluere samarbeidet.  
2. Lage en veiledning om bruken av DVD-en. Implementere veiledningen i DVD-

en.  
3. Formidle DVD-en til kommunene (skoler, ppt etc). Formidlingen skal være 

forankret i møte mellom skole og hørselshemmet elev og inngå som en del av 
informasjon og veiledning som gis fra fylkesaudiopedagogtjenesten i møte 
med kommunen/ skolen.  

4. Implementere bruk av DVD-en i skolene slik at det blir et viktig redskap for 
informasjon og veiledning mellom skoler og fagfolk.  

 

     Juni- 
september       

Avslutte og skrive sluttrapport 

                                                           
3
 Prosjektet er noe forsinket ut fra opprinnelig fremdriftsplan, og sluttproduktet har blitt mer omfattende enn 

hva fremdriftsplanen indikerer. Dette blir redegjort for i kapitlet Prosjektgjennomføring og metode.  
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1.2.3 Opprinnelig budsjett.  

Nedre Gausen fikk innvilget prosjektmidler til et toårig prosjekt som i henhold til opprinnelig 

budsjett, utgjorde 835 963 fordelt slik:  

 626 963 kroner for 2008 

 209 000 kroner for 2009 

For nærmere detaljer av budsjettet se følgende tabeller: 4 

Budsjett- 2008 Kostnader Tilskudd fra Nedre 

Gausen 

Helse- og 

rehabilitering 

 Lønnsmidler etc Møter etc.  Søkesum 

Honorar, prosjektleder, (50 % 

av stilling):  

200 000  

 

 120 000  

 

80 000 

Honorar, prosjektmed.  (20 % av 

stilling) 

60 000   30 000 

 

30 000 

Møter, prosjektgruppa- honorar 

til ca 7 prosjekt-medarbeidere* 

64 000 25 000 

 (5 dager à 5000)  

 89 000 

Møter i brukergruppa- honorar 

til representanter 

60 000 12 000 

( 2 dager à 6000) 

 72 000 

Manusgruppe/ samarbeid med 

produsent 

6000 10 000  16 000 

DVD- produksjon ** 339 963 Se spesifikasjon  339 963 

Netto utgifter 2008 729 963 47 000 150 000 626 963 

*flere av prosjektmedarbeiderne og representanter i brukergruppa har jobber de må ta ut permisjon uten lønn 

for å delta på møtene. Honoraret skal dekke tapt arbeidsfortjeneste.  

 

** Spesifikasjon budsjett for DVD- produksjon:  

Forarbeid Opptak/ redigering Materiell/ diverse/ 

reisetid etc.  

Kopiering/ DVD-

trykking 

Sum  

eksl mva 

 

Sum inkl. mva 

10 620 131 600 45 229 86 715 274 164 339 963 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Noe av produksjonsutgiftene ble overført til 2009. Nærmere redegjørelse av sluttprodukt og revidert budsjett 

og regnskap blir redegjort for i kapitlet Prosjektgjennomføring og metode.  
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Budsjett- 2009 Kostnader Tilskudd fra Nedre 

Gausen 

Helse- og 

rehabilitering 

 Lønnsmidler etc Møter etc.  Søkesum 

Honorar, prosjektleder, (50 % 

av stilling):  

140 000 

 

 60 000  

 

80 000 

Honorar, prosjektmed.  (20 % av 

stilling) 

30 000   15 000 

 

15 000 

Møter, prosjektgruppa-  24 000 10 000 

  

 34 000 

Lage veileder for bruk av DVD-

plata 

10 000   10 000 

Distribusjon av DVD-plater  60 000  60 000 

Prosjektavslutning  10 000  10 000 

Netto utgifter 2009 204 000 80 000 75 000 209 000 

2.0 PROSJEKTGJENNOMFØRING OG METODE 
I arbeidet med prosjektet har Nedre Gausen kompetansesenter hatt et bredt samarbeid både med 

andre kompetansesentra innen hørsel, andre fagpersoner og representanter for brukergruppen. I 

dette kapitlet ønsker vi å redegjøre for hvordan prosjektet har vært gjennomført, og gi noen 

betraktninger om både styrker og svakheter knyttet til prosjektgjennomføringen. Avslutningsvis vil vi 

også vurdere prosjektgjennomføringen i lys av opprinnelig fremdriftsplan og budsjett.  

2.1 Våren 2008: Prosjektoppstart og brukermedvirkning 

2.1.1 Etablering av arbeidsgruppe,  referansegruppe og styringsgruppe 

Prosjektet startet opp i januar 2008, og de andre kompetansesentrene ble informert om at vi hadde 

fått tildelt midler for å utvikle en informasjonsDVD. En fagperson fra hvert av kompetansesentrene: 

Statped Vest, Møller kompetansesenter og Skådalen kompetansesenter ble oppnevnt, og sammen 

med prosjektleder Hanne Merkesvik dannet følgende personer en prosjektgruppe:  

 Berit Utseth, fylkesaudiopedagog (Møller kompetansesenter)  

 Inge Iversen, fylkesaudiopedagog (Skådalen kompetansesenter)  

 Anne Grethe Melsbø, førstekonsulent (Statped Vest) 

I tillegg ble det dannet en referansegruppe for prosjektet bestående av:  

 Hilde Hegna, fylkesaudiopedagog i Telemark (Nedre Gausen kompetansesenter)  

 Bodil Fiksdal, seniorrådgiver (Nedre Gausen kompetansesenter)  

 Susanne Lavik, audiopedagog, bildeprodusent og rektor ved Borkedalen skole (Lillesand) 

Det ble også dannet en styringsgruppe bestående av:  

 Gudmund Eikli, direktør (Nedre Gausen kompetansesenter) 
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 Hanne Merkesvik, prosjektleder (Nedre Gausen kompetansesenter)  

Prosjektkoordinator ved Nedre Gausen, Elisabeth Nilsen, ble også involvert i prosjektet ved at hun 

bistod prosjektleder Merkesvik. Nilsen overtok som prosjektleder da Merkesvik gikk ut i permisjon 

sommeren 2009.  

I perioden frem til juni 2008 ble det avholdt ni møter i styringsgruppa, i tillegg til utstrakt kontakt pr. 

e-post. Det ble også avholdt ett møte i referansegruppa, hvor fokuset var å konkretisere hva vi 

ønsket å formidle med DVD-en. Det ble også avholdt fire dagmøter i arbeidsgruppa, hvor 

hovedfokuset var hvordan vi kunne systematisere og konkretisere innholdet på DVD-en. 

2.1.2 Involvering av brukere og fagpersoner 

Det ble tidlig i prosjektgjennomføringen utarbeidet et informasjonsskriv der prosjektets mål, hensikt, 

fremdriftsplan og annen informasjon fremkom. Dette skrivet ble blant annet distribuert til 

kompetansesentre, brukerorganisasjoner, høresentraler på sykehus, hjelpemiddelsentraler og andre 

aktuelle brukergrupper og fagpersoner.  

I startfasen var prosjektleder Hanne Merkesvik bevisst på forhold knyttet til det å gå bredt ut for å få 

flest mulige innspill til innhold på informasjonsDVD-en. Prosjektgruppa vurderte det slik at dette var 

viktig før det ble innledet et tett samarbeid med produsent av DVD-en. I den forbindelse ble det i 

februar 2008 arrangert to møter med idemyldring på Briskeby skole- og kompetansesenter, hvor i alt 

30 personer deltok. På disse dagene deltok foreldre, elever, lærere og fagpersoner, hvor alle kom 

med innspill til innhold og emner på informasjonsDVD-en. Alle innspillene ble oppsummert og 

systematisert og oppsummeringen ble sendt ut på høring til deltagerne og til kompetansesentrene 

innen hørsel.   

2.2 Høst 2008- innledende samarbeid med produsent  
Som følge av brukernes ønsker og oppfordringer om innhold og brukervennlighet gikk prosjektleder i 

dialog med ulike aktører for å få tips til systematisering og behandling av informasjon.  Vi var i 

kontakt med både private aktører, produsent ved Møller kompetansesenter, i tillegg til filmfaglig 

ekspertise ved Sørlandet kompetansesenter. Vi fikk mange kreative innspill, men skjønte tidlig at 

opprinnelig budsjett ikke var tilstrekkelig som finansieringskilde hvis vi ønsket å gå videre med mange 

av innspillene.  

 Ved oppstart høst 2008 ønsket prosjektledelsen å foreta strategiske valg knyttet til produsent og 

hvilken form InformasjonsDVD-en skulle ha. I den forbindelse ble det gjennomført møter med både 

prosjekt-, referanse- og styringsgruppe for å lande på valg av temaer og produsent. Både 

idemyldringsdagene og innspill fra deltagere i prosjekt, referanse- og styringsgruppa ga mange 

innspill til aktuell tematikk, og en viktig del av bearbeidingen av dette stoffet var knyttet til å 

avgrense og komprimere fagstoffet på en hensiktsmessig måte.  Aktuelle temaer prosjektgruppen 

ønsket å bearbeide til manus for DVD-en var:  

 Informasjon om elever med hørselstap 

 Anatomi, audiologi, hørselstap 

 Tekniske hjelpemidler 

 Informasjon om rettigheter 

 Samarbeid- rutiner 
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 Fysisk tilrettelegging 

 Teknisk tiltrettelegging 

 Pedagogisk tiltrettelegging i skole og barnehage 

 Konsekvenser av hørselstap: språklige, faglige og sosiale 

 Myter 

Deltagere knyttet til prosjekt- og styringsgruppe hadde bearbeidet og konkretisert temaene så langt 

det var mulig, og det var viktig at produsent deltok aktivt i utarbeidingen av manus og aktiviteter 

knyttet til produksjon for at man kunne komme videre i prosjektet.  Tidlig høst 2008 utpekte Møller 

kompetansesenter seg som en aktuell samarbeidspartner for den videre produseringen av DVD-en.  

Andre private aktører hadde også mange spennende innspill, men styringsgruppen vurderte det dit 

hen at det var ikke tilstrekkelig med økonomiske midler til å velge mange av de løsningene vi ble 

presentert. Prosjektledelsen var av den oppfatning at det var viktig med et tydelig kommunikasjons-

ledd mellom produsent og prosjektleder, og at det tidlig i denne prosessen bør være enighet om 

hvordan kommunikasjonen skulle tilrettelegges slik at man fikk en god og åpen dialog. Ettersom det 

etter hvert var mange aktører som var koblet til prosjektet utformet styringsgruppa følgende kart 

over prosjektorganiseringen:  

 

Prosjektorganisering

Andre …

Referansegruppe
Bodil Fiksdal

Rektor Susanne Lavik,  Lillesand 
Hilde Hegna

Prosjektgruppe
Inge Iversen, Skådalen KS

Anne-Grethe Melsbø, Statped Vest
Berit Utseth, Møller KS

Prosjektkoordinator på 
NG

Elisabeth Nilsen

Prosjektleder 
Hanne R. Merkesvik

Produksjon
Olle Eriksen, Møller KS

Styringsgruppe
Gudmund Eikli

 

2.3 Høst 2008 og vår 2009- Utforming av prosjektet 
I september 2008 innkalte prosjektleder til et utvidet prosjektmøte hvor både styringsgruppe, 

prosjektgruppe og produsent var innkalt, i tillegg til produsent Sveinung Wiig Andersen fra Sørlandet 

kompetansesenter. Møller kompetansesenter mente at en hensiktsmessig fremstilling av et såpass 
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mangfoldig materiale, var å dele prosjektet i to: en filmdel og en faktadel. Selve filmdelen skulle være 

en kort innføring i temaet, og ha som intensjon å vekke nysgjerrighet til å finne ut mer om fagfeltet. 

Med andre ord- den skulle være kort, fengende og gjerne humoristisk. Faktadelen skulle gå mer i 

dybden og formidle på en oversiktlig måte informasjon og kunnskap om hørselshemming, 

hørselshemmede barn i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole på best mulig måte kan 

tilrettelegge for et godt læringsmiljø for sine hørselshemmede elever. Produsent Olle Eriksen mente 

også det ville være hensiktsmessig at man ikke kun baserte formidlingen på en DVD-plate, men også 

utarbeidet et nettsted hvor film- og faktadelen var tilgjengelig. Dette bidrar til at produktet ble langt 

mer tilgjengelig for målgruppen og andre interesserte i tematikken, i tillegg til at et nettstedet 

muliggjør oppdateringer og videreutvikling av prosjektet.  

Alle de involverte aktørene i prosjektet mente at det var hensiktsmessig å ha et hovedfokus på 

utforming av et nettsted. Vi var tydelige på i vår bestilling overfor produsent at vi også ønsket at 

informasjonen skulle trykkes i DVD- format. På denne måten mente vi at prosjektet ville styrkes ved 

at sluttproduktet både ville finnes på DVD og på et eget nettsted. Vi var også enige om at det enkelt 

måtte fremkomme hvordan faktainformasjonen var systematisert. Brukerne hadde i sine innspill 

vært klare på at det er viktig med en god og oversiktlig meny der man enkelt kan navigere. Med 

bakgrunn i produsentens innspill, ble det gjennomført to work-shops, begge over to dager med en 

utvidet prosjektgruppe, hvor det ble skissert en tydeligere kategorisering av emnene som var 

utarbeidet i prosjektet. I løpet av disse fire dagene kom man fram til følgende systematisering av 

nettstedets/ DVD-ens faktadel:  

 Lyd i klasserommet 

o Avstand- mikrofon 

o Etterklangstid- akustikk 

o Bakgrunnstøy 

 Tiltak 

o Pedagogisk tiltrettelegging 

o Teknisk tilrettelegging 

o Fysisk tilrettelegging 

 Fakta om hørsel 

o Ørets funksjon 

o Hørselstap 

o Årsaker 

o Audiogram 

 Konsekvenser av hørselstap 

o Språklig 

o Emosjonelt  

o Sosialt 

o Fysisk 

o Mestringsstrategier 

o Begreper 

 Hjelpeapparat, lover og regler 

Prosjektets opprinnelige tittel var DVD- veieviser: Om god tunghørt skolegang. Ettersom fokuset ble 

mer rettet mot at vi ønsket å etablere et nettsted (som også skal trykkes i DVD-format), ble den 
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opprinnelige tittelen misvisende. Etter hvert falt vi ned på navnet  På bølgelengde. Tilrettelegging for 

opplæring av elever med hørselstap var en bedre tittel på prosjektet. Nettadressen er: 

www.statped.no/horsel 

2.3.1 Bruk av intervju og andre fremstillingsformer på faktadelen 

Prosjektgruppen ønsket at både film- og faktadel skulle inneholde intervjuer med tidligere elever, 

foreldre, rektorer og lærere. Klipp fra intervjuene skulle eksemplifisere og tydeliggjøre faktadelen, i 

tillegg til at intervjuene skulle danne en viktig basis for filmen som skulle lages. Vi var opptatt av at 

det var viktig å dra veksler på de som hadde den største kunnskapen, og i tråd med 

idemyldringsdagene som ble arrangert ved oppstart av prosjektet var det viktig å få intervjuobjekter 

som representerte et stort mangfold. Prosjektgruppen fikk i oppdrag å finne aktuelle 

intervjuobjekter, og definerte rammen rundt intervjuene:   

 Lærere ble bedt om å gi sine betraktninger om hva de gjorde når de fikk en hørselshemmet 

elev i sin klasse ved å fortelle om sine erfaringer fra klasserommet, gymsalen, friminutter osv. 

Det er viktig at intervjuene bidrar til andre lærere som ser nettstedet/ DVD-en kjenner seg 

igjen, og bidrar til motivasjon for å tilrettelegge godt for hørselshemmede elever.  

 Rektorer skulle spesielt ha fokus på hva det innebærer av planlegging i forkant av at eleven 

starter på skolen, og hva de mener er viktig for å få til en god opplæring for eleven.  

 Foreldres erfaringer fra eget barns skolegang, og innspill til hva som gjør at 

opplæringssituasjoner blir gode eller dårlige var viktig å få frem i intervjuene.  

 Tidligere elever skulle ut fra sine erfaringer fra skolen beskrive episoder som var vanskelige 

og hvilke situasjoner som opplevdes som gode.  

Til sammen ble 15 personer intervjuet. Disse var bosatt i Midt- Norge, Vestlandet og på Østlandet.  

Det ble gjort opptak av ulike undervisningssituasjoner som også demonstrerer bruk av tekniske 

hjelpemidler ved noen grunnskoler. Møller kompetansesenter foretok og filmet intervjuene, og det 

var en tidkrevende prosess for produsenten å gå gjennom og systematisere intervjuene i etterkant. 

Selv om dette var tidkrevende, var det viktig å systematisere intervjuene på en slik måte at man lett 

kunne finne sitater osv som eksemplifiserte ulike situasjoner.  

Produsent valgte en løsning på fremstillingen av fakta som kan minne om små forelesninger. Til de 

ulike delene har vi en fast gjennomgangsfigur som innleder om temaene, presenterer ulik grafikk/ 

animasjoner og klipp fra intervjuene. 

2.3.2 Utarbeidelse av filmdelen 

Hovedhensikten med filmen er at den skal vekke motivasjon og engasjement hos lærere og rektorer. 

Vi var bevisste at målgruppen for prosjektet er en yrkesgruppe som opplever både et sterkt tidspress 

i jobben sin, i tillegg til at de mottar mange henvendelser fra ulike aktører. For lettere å nå frem til 

målgruppen mente vi derfor at det var særdeles viktig at nettsted/ DVD klarer å vekke engasjement. 

Møller kompetansesenter var med på disse drøftingene både på prosjektsamlinger og på 

tomannshånd med prosjektleder. Alle var enige om at filmdelen skulle bidra til å skape dette 

engasjementet og ha som hovedbudskap at det som tilrettelegges for elever med hørselstap bidrar til 

en bedre skolehverdag for alle elevene.  Møller kompetansesenter valgte å engasjere Headspin 

Productions for utarbeidelse av filmen. Headspin er et produksjonsselskap som lager film og 

animasjon for et bredt spekter av kunder. De benyttet profesjonelle skuespillere til å filmatisere en 

historie om en hørselshemmet ung elev som skulle begynne på en ny skole og hvordan skolen kan 

http://www.statped.no/horsel
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tilrettelegge for elever med hørselstap. Selve intervjuene har ikke blitt klippet inn i denne filmen, 

men vi valgte en løsning hvor store deler av intervjumaterialet er samlet under en egen bolk på 

nettstedet/ DVD-en.  

2.3.3 Fremdrift i prosjektet sett i lys av opprinnelig fremdriftsplan og 

budsjett 

Ferdigstilling av både fakta- og filmdel har vært et meget ressurskrevende arbeid, både økonomisk og 

tidsmessig. Ut fra opprinnelig fremdriftsplan skulle prosjektet ha vært sluttført september 2009, men 

lansering av nettsted/ DVD skjer den 15. februar 2010. Noen av valgene som ble tatt knyttet til 

etablering av nettsted har antagelig forsinket fremdrift noe, men vi vurderte det dit hen at 

sluttproduktet kvalitetsmessig ville bli langt bedre hvis vi utformet en film og faktadel som både var 

på nett og på DVD. Noen aktiviteter falt da ut, som eksempelvis å skrive en veileder for bruk av DVD-

en slik det var fremstilt i opprinnelig fremdriftsplan. Dette mente vi ikke var nødvendig ettersom vi 

har vektlagt en oversiktlig og systematisk struktur knyttet til faktadelen.  

Dette har vært et underskuddsprosjekt for både Møller kompetansesenter og Nedre Gausen 

kompetansesenter. Økonomi setter klare begrensninger i alle prosjekter, men det tydeliggjøres 

spesielt godt i prosjekter hvor man ønsker å utvikle en DVD/ nettsted. Opprinnelig hadde vi 

budsjettert med i underkant 340 000 til dette, noe vi har overskredet med 250 000- 300 000 totalt. 

Møller kompetansesenter og Nedre Gausen forhandlet frem en kontrakt hvor Møller mottok 500 000 

for utarbeiding av film- og faktadel. Møller har også lagt inn betydelige ressurser, både økonomisk og 

tidsmessig, for å gjennomføre prosjektet innenfor de økonomiske rammer som ble gitt. En viktig 

årsak til at senterne tok veilvalg som medførte ”budsjettsprekk” henger sammen med at senterne 

nokså tidlig i prosessen kom frem til at dette er et viktig og godt prosjekt som kan bidra til å gi 

hørselshemmede elever bedre opplæringssituasjoner. Statped Vest, Skådalen kompetansesenter og 

Møller kompetansesenter har også bidratt ved at prosjektgruppa har brukt tid på utformingen av 

prosjektet. Medlemmene i prosjektgruppa har vært svært engasjert i tematikken, og de har mellom 

møtene blitt gitt konkrete oppgaver som har vært tidkrevende. Prosjektgruppa gjorde eksempelvis et 

meget godt stykke arbeid med å kartlegge hvilke informanter som var aktuelle som intervjuobjekter.  

 

3.0 RESULTATER OG RESULTATVURDERING 

3.1 Vurdering av film- og faktadel i lys av prosjektets målsettinger 

I oppstarten av prosjektet arbeidet vi ut fra tre hovedmålsettinger med fokus på å:  

1. Utvikle en DVD som inneholdt informasjon om ulike hørselsrelevante temaer, hvor innspill 

fra ulike hørselsfagmiljø og brukergrupper vil være sentralt i utviklingen.  

2. Spre kompetanse om ulike hørselsrelevante temaer ved å formidle informasjonDVD-en til 

skoler og fagpersoner som er i kontakt med tunghørte elever.  

3. Implementere DVD-en som et hjelpemiddel for skoler som har, eller skal få, en tunghørt 

elev. Som ledd i senterets rådgivningstjeneste vil det utvikles rutiner som sørger for at DVD-

ene formidles til aktuelle skoler. 
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Har vi et produkt med god informasjon, og hvor brukermedvirkning har vært sentralt?  

Nedre Gausen har så langt mottatt mange positive tilbakemeldinger, spesielt knyttet til filmdelen.  

Filmen har blitt vist i en rekke forskjellige sammenhenger, og mange synes at den er svært god. Den 

blir oppfattet som humoristisk, samtidig som den gir nyttig informasjon. Nettstedet skal lanseres den 

15. februar 2010, og tilbakemeldinger fra fagfolk som allerede har sett dette er at det er et svært 

solid produkt. Mye informasjon, men en oversiktlig menylinje muliggjør at man kan konsentrere seg 

om de delene av stoffet man ønsker og har behov for akkurat der og da. Tilbakemeldingene så langt 

tilsier dermed at vi har klart å utvikle et nettsted/DVD med mye god informasjon om ulike 

hørselsrelevante temaer.  

 Kontakt med hørselsfagmiljø og brukergrupper har blitt vektlagt fra oppstarten, hvor vi fikk mange 

innspill til valg av relevante temaer. Systematiseringen av disse innspillene ble videre sendt ut på 

høring hvor ulike aktører fikk mulighet til å kommentere forslagene til aktuelle temaer. Det har vært 

en stor utfordring å inkorporere denne brukermedvirkningen i hele prosessen frem til endelig 

produkt. Vi fikk et stort materiale vi måtte forholde oss til, og det var mange forslag til spesielt 

fremstillingsform som vi rett og slett måtte innse at vi ikke hadde økonomi til å gjennomføre. Det at 

mange aktører blir involvert på et tidlig stadium er en berikelse med tanke på at det kommer til syne 

mange gode ideer, men samtidig krever det en tydelig prosjektledelse som til syvende og sist må 

foreta endelige valg. Vi har hatt et godt og tett samarbeid med produsent i de ulike fasene av 

prosjektet, men det er også en utfordring for en prosjektledelse å skulle ha den endelige oversikten 

når produsent overtar førersetet.  Fra en produsents side må det også oppleves som potensielt 

frustrerende å ha lang ”ønskeliste” over både innhold og form, når man vet hvor mye arbeid det 

ligger i fremstille dette på en oversiktlig og kostnadseffektiv måte.  

Klarer vi å spre kompetansen til skolene og implementere nettstedet/DVD-en som et 

hjelpemiddel?  

De to siste problemstillingene berører aspekt som er helt essensielle for at prosjektet skal bli en 

suksess. Det hjelper lite å ha utviklet et godt produkt hvis ikke skolene får kjennskap til nettstedet/ 

DVD-en. For å få til en vellykket spredning og implementering av produktet er vi avhengige av at 

kompetansesentrene innen hørsel ser nytten av produktet og setter av tilstrekkelig med tid til å 

markedsføre og distribuere produktet overfor skolene. Møller kompetansesenter, Statped Vest og 

Skådalen kompetansesenter har deltatt aktivt som bidragsytere i hele prosessen, og dette 

samarbeidet er svært viktig å bygge videre på i distribusjonen og markedsføringen av produktet.  

Prosjektledelsen har fra høst 2009 arbeidet frem en strategi knyttet til distribusjon og har formulert 

følgende mål:  

 DVD-en skal i løpet av 2010 finnes på alle grunnskoler som har elever med hørselstap (som 

senterne vet om).  

 Nettstedet skal ha x antall treff (vi vil først få oversikt over hvor mange som har vært innom 

på nettstedet over en viss periode, og deretter vurdere hvilket ambisjonsnivå som er naturlig 

å ha). 

 DVD-en skal formidles sammen med Udanningsdirektoratets Veileder for opplæring av barn 

og unge med hørselshemming.  

Vi mener også at det er naturlig med en distribusjon i tre faser:  
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 Fase 1: Målrettet, selektiv formidling til skoler i forbindelse med rådgivning, kurs og 

henvendelser m.v.; varer fra og med 15.2.10 til 1.10.10 

 Fase 2: Utsendelse til resterende skoler senterne har oversikt over 

 Fase 3: Nettstedet/ DVD-en blir formidlet ”nye” skoler fortløpende fra 2011.  

 Det er en forutsetning at de fem statlige regionale virksomhetene tar ansvar for formidling i egen 

region. Avdelingslederne for utadrettede tjenester vil spille en helt sentral rolle i dette arbeidet, og 

avdelingslederne har faste møtefora hvor spørsmål om distribusjon osv kan drøftes. Prosjektledelsen 

har signalisert overfor de øvrige senterne at det er hensiktsmessig at hvert senter utarbeider en 

regional oversikt over aktuelle grunnskoler i regionen som har hørselshemmede elever, og at disse 

listene ajourføres jevnlig. Ettersom hvert senter er ansvarlig for formidling i sin region, kan det tenkes 

at det kan bli en noe ulik praksis knyttet til distribusjon.  Prosjektgruppen har vurdert det slik at 

film/faktadel kan stå på egne ben, men at det er viktig at rådgiverne tar med og viser bruk av film og 

fakta i sin rådgivning overfor skolene. Det er også sentralt at foreldre til hørselshemmede barn i 

grunnskolen blir informert og vist informasjonsmaterialet. Dette kan bidra til at skolene får et ekstra 

initiativ til å ta dette aktivt i bruk ved at foreldre henviser til nettsted/DVD.  

Før vi kan konstatere at vi har nådd målsettinger knyttet til å spre kompetansen og implementere 

nettstedet som et hjelpemiddel i skolen, må vi lykkes med distribusjon og markedsføring av 

produktet. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og senterne har vist stort engasjement i å lykkes 

med dette. Vi er derfor optimistiske med tanke på måloppnåelse. Tilbakemeldinger fra både 

senternes rådgivere og fra skolene gir sterke signaler om at denne type informasjonsmateriell er 

svært ettertraktet. Dette er også en viktig suksessfaktor for at sluttproduktet aktivt blir tatt i bruk. 

Parallelt med distribusjonen er det viktig at prosjektledelsen markedsfører sluttproduktet 

tilstrekkelig i fora hvor dette er naturlig. Etter lanseringsdato vil vi sende utvalgte magasiner en kort 

artikkel tilpasset web, i tillegg til noen illustrasjoner fra nettstedet/ DVD-en. Vi vil også formidle et 

pressenotat om prosjektet som sendes til aktuelle aktører. I tillegg ønsker vi å utfordre hvert senter 

innen hørsel til å markedsføre prosjektet overfor riksmedia, for eksempel ved profilere gode case ved 

skolen.  

4.0 OPPSUMMERING OG VIDERE PLANER 

4.1 Oppsummering av prosjektet 

Vår målsetting har vært å lage et informasjonsmateriale som har vært etterspurt fra både fagfeltet 

og fra brukergruppa. Vi mener at vi har laget et svært solid produkt som inneholder et bredt spekter 

av informasjon som kan bidra til å skape en god og tilrettelagt opplæring for hørselshemmede barn 

og unge i grunnskolealder. Selv om vi har avveket noe fra opprinnelig fremdriftsplan, ser vi at 

sluttproduktet med utvikling av både nettsted og DVD muliggjør en bedre gevinstrealisering knyttet 

til spredning og implementering av informasjonsmaterialet. En kritisk suksessfaktor for den 

langvarige nytten av prosjektet er knyttet til hørselssentrenes videre distribusjon av produktet. Det 

er også helt sentralt at vi klarer å markedsføre sluttproduktet overfor skolene og andre fagmiljø.  

4.2 Videre planer 

For å høste av de erfaringene som senterne gjør med både bruk og spredning av sluttproduktet, er 

det viktig at Nedre Gausen kompetansesenter tar initiativ til meningsutveksling om dette. Dette er 

naturlige temaer å ta opp både ifm avdelingsledermøter og direktørmøter, hvor da de ulike senterne 
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møtes. Ut fra erfaringer med bruk av nettsted/DVD vil også nettstedet oppdateres og eventuelle feil 

rettes opp.  
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