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Forord 

I denne sluttrapporten redegjøres det for prosessen med å gjennomføre prosjektet Nedsatt 

funksjonsevne i et kulturelt lys. Prosjektet startet i januar 2012 og ble avsluttet i desember 2013. 

Dette prosjektet har vært et oppfølgingsprosjekt til tidligere prosjekt ved Nedre Gausen 

kompetansesenter som har omhandlet etniske minoriteter og hørselstap/nedsatt 

funksjonsevne. Med gjennomføring av dette siste prosjektet har vi nå utarbeidet en film hvor vi 

følger tre familier med minoritetsbakgrunn som har barn med nedsatt funksjonsevne. Vi har 

også gjennomført en brukersamling og en fagkonferanse, i tillegg til at det har blitt utarbeidet en 

konferanserapport med utgangspunkt i fagkonferansen.  

Det er mange som fortjener en stor takk i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Steinar 

Birkeland fra HLF har som alltid vært en positiv drivkraft og bidratt med god veiledning 

underveis i prosjektet.  

En spesiell takk vil jeg rette til familiene som stilte opp i filmen Når barnet har nedsatt 

funksjonsevne. Snøball film har veiledet oss profesjonelt gjennom prosessen med å utarbeide 

filmen og tusen takk til Gitte Lechuga for all bistand. Anne Hem Langli fra Statped sørøst 

fortjener en stor takk for faglige innspill til filmmanus og for all støtte underveis i prosjektet.  

Tusen takk til tegnspråktolkene Monica Glåmen og Marianne Bjerg for at de sporty stilte opp slik 

at filmen også finnes oversatt til norsk tegnspråk. 

Statped midt og Marianne Støyva fortjener også en varm takk for planlegging og tilrettelegging 

av brukersamlingen som ble avholdt 31. mai 2013 i Bergen. Kollega Tone Elsie Enger fortjener 

også en stor takk for et flott innlegg på brukersamlingen. Jeg ønsker også å rette en takk til alle 

foreldrene som møtte på brukersamlingen.   

Fagkonferansen ble svært vellykket gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Buskerud. Tusen 

takk til Bjørn Flatås, Elin Varne Johansen og Hein Lindquist for samarbeidet. Knut Brandsborg og 

Synnøve Sydnes fra Statped sørøst (fagavdeling syn), fortjener også en stor takk for alle positive 

og konstruktive innspill. Knut har bidratt til utforming av programmet og Synnøve har skrevet 

konferanserapporten. Mange fra Statped sørøst var også involvert i gjennomføringen av 

konferansen og en stor takk til alle dere som bidro!  

Nadia Ansar har vært en svært sentral fagperson i prosjektet og vi takker for det gode og 

lærerike samarbeidet vi har hatt med henne. Vi er også svært takknemlig for samarbeidet vi har 

hatt med Amal Aden og vi takker for alle de gode innspillene vi har fått underveis.  

Avslutningsvis ønsker jeg å rette en spesiell takk til prosjektets styringsleder, Elisabeth 

Mikkelsen. Uten hennes glødende engasjement og arbeidskapasitet tror jeg dette prosjektet 

vanskelig ville latt seg gjennomføre! 

Holmestrand, 18.12.2013 

Elisabeth Nilsen 

Prosjektleder 
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Sammendrag  
 
Bakgrunn: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Nedre Gausen kompetansesenter har tidligere 
fått innvilget midler fra ExtraStiftelsen til flere prosjekter som har vært rettet mot familier med 
minoritetsbakgrunn som har barn med nedsatt funksjonsevne. Hovedhensikten med prosjekt-
arbeidet har vært å bidra til at aktuell informasjon om funksjonsnedsettelsen, det norske samfunnet 
og den norske skolehverdagen blir lett tilgjengelig for familier med minoritetsbakgrunn. Oppsummert 
viste våre erfaringer at det fortsatt var stort behov for mer informasjon om temaer som 
barneoppdragelse og synet på funksjonsnedsettelse.   
 
Målsetting:  

• Å produsere en DVD med informasjon om barneoppdragelse, nettverksbygging, bruk av tolk 

og syn på handikap til foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn.   

• Arrangere to samlinger for foreldre, en i Nord Norge og en på Vestlandet. 

• Å arrangere en konferanse for å sikre en god lansering av DVD-en, i tillegg til å presentere 

ytterligere faglig informasjon om de aktuelle temaene.  

• Utarbeide en artikkelsamling på bakgrunn av konferansen skrevet av representanter for 

brukergruppen og fagpersoner. 

 
Gjennomføring: Prosjektet har utarbeidet en film, det har blitt arrangert brukersamling og 
fagkonferanse, i tillegg til at det er blitt utarbeidet en konferanserapport. Prosjektet har blitt 
gjennomført i henhold til opprinnelig tidsramme. Vi har måtte foreta noen avgrensninger knyttet til 
hvilke temaer som ble tatt i filmen.  

 
Resultat: Prosjektet har bestått av en rekke aktiviteter, hvor prosjektgruppen har arbeidet grundig 
og hvor prosjektet har involvert samarbeid med en rekke fagpersoner og brukerrepresentanter. En 
stor styrke i prosjektet er at vi har tilstrebet å jobbe tverrfaglig og på den måten klart å belyse 
aktuelle problemstillinger på en nyansert måte.  

 
Videre planer: I 2014 er det planlagt diverse reiser i Statpeds regioner for videre markedsføring og 

distribusjon av filmen og konferanserapporten.  
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET/MÅLSETTINGER 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Nedre Gausen kompetansesenter1 har tidligere 

fått innvilget midler fra ExtraStiftelsen til flere prosjekter som har vært rettet mot familier 

med minoritetsbakgrunn som har barn med nedsatt funksjonsevne. Senteret har blant annet 

utarbeidet en brosjyre med fokus på skole-hjem-samarbeidet og utviklet DVD-en Når barnet 

har nedsatt hørsel med informasjon for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har 

hørselshemmede barn. Hovedhensikten med dette prosjektarbeidet har vært å bidra til at 

aktuell informasjon om funksjonsnedsettelsen, det norske samfunnet og den norske 

skolehverdagen lett tilgjengelig for familier med minoritetsbakgrunn. 

Senteret mottok mange meldinger fra forskjellige fagmiljø om at DVD-en Når barnet har 

nedsatt hørsel dekket et opplevd behov i forbindelse med veiledningen til foreldre som har 

barn med nedsatt hørsel.  Gjennom spredning av DVD-en fikk vi også tilbakemeldinger om at 

DVD-en ble svært godt mottatt av foreldrene. Det har vært en forutsetning at DVD-en ble 

levert foreldrene som en del av senterets veiledning. Gjennom veiledning for foreldre der 

DVD-en har vært en del av tilbudet, har fagfolk også erfart at det har pekt seg ut et behov for 

ytterligere informasjon overfor brukergruppen. I forbindelse med prosjektet, Hørselstap i 

minoritetsspråklige hjem (2010-2011), forsøkte Nedre Gausen å imøtekomme noen av de 

opplevde behovene for ytterligere tiltak overfor brukergruppen. Det ble i dette prosjektet 

utarbeidet en ny møteform for foreldregruppen ved at det ble arrangert tre brukersamlinger 

i Trondheim, Oslo og Stavanger. På samlingene møtte vi foreldre med forskjellig etnisk 

bakgrunn og med et stort spenn i det hørselshemmede barnets alder. Vi viste DVD-en og 

fulgte opp med forelesninger og samtale. Foreldrenes tilbakemeldinger var preget av at de 

opplevde at DVD-en inneholdt nyttig informasjon, og at måten informasjonen ble presentert 

på var god. De så det som en stor styrke at informasjonen var på deres eget språk, og at de 

kunne ta med DVD-en hjem for å vise den til flere i nærmiljøet. Vi ble styrket i vår antagelse 

om at informasjon på talt språk i en film er en god måte å nå foreldrene på. 

I møtet med foreldrene kom det fram flere områder der det er behov for mer kunnskap 

både for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn og for det norske hjelpeapparatet de 

møter. Vi oppsummerte at disse områdene var barneoppdragelse, bruk av tolk / bruk av 

egne barn som tolk, nettverksbygging og syn på handikap. Med dette som utgangspunkt 

startet vi opp prosjektet Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys. Utgangspunktet var at vi 

ønsket å produsere en ny DVD hvor disse temaene skulle belyses. Det var også et ønske at vi 

i den nye filmen skulle filme familier som har barn med ulike funksjonsnedsettelser, slik at 

filmen oppleves som relevant for familier uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse barnet 

har. Ettersom vi har hatt gode erfaringer med å vise film på brukersamlinger, ønsket vi også 

å arrangere brukersamling hvor den nye filmen skulle vises.  

                                                 
1
 Nedre Gausen kompetansesenter opphørte som selvstendig virksomhet fra 1.1.2013 og inngikk fra nevnte 

dato i den nasjonale etaten Statped.  
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I det foregående prosjekt har vi også hatt god erfaring med å gjennomføre en konferanse 

som var rettet mot fagfolk som er i møte med familier med minoritetsbakgrunn som har 

barn med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsket derfor å bygge videre på våre tidligere erfaringer 

ved å arrangere en ny fagkonferanse for å spre og dele kunnskap om aktuelle temaer som 

dannet basis for filmen vi skulle utarbeide.  

Oppsummert har våre målsettinger ved prosjektoppstart vært:  

 Å produsere en DVD med informasjon om barneoppdragelse, nettverksbygging, bruk 

av tolk og syn på handikap til foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn.   

 Arrangere to samlinger for foreldre, en i Nord Norge og en på Vestlandet. 

 Å arrangere en konferanse for å sikre en god lansering av DVD-en, i tillegg til å 

presentere ytterligere faglig informasjon om de aktuelle temaene.  

 Utarbeide en artikkelsamling på bakgrunn av konferansen skrevet av representanter 

for brukergruppen og fagpersoner. 

Målgruppen for prosjektet har vært:   

 Foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har barn med nedsatt funksjonsevne – 

med spesielt fokus på nedsatt hørsel.  

 Fagpersoner som for eksempel lærere, rektorer, PPT, hørselssentraler, sosialkontor, 

barnevern, innvandrerkontor og akademia.   

 Interesseorganisasjoner  

 Universitet og høyskoler- ved å gi innspill til forskningsmiljøer om sentrale temaer for 

videre forskning. 

PROSJEKTGJENNOMFØRING OG METODE 

Opprinnelig var direktør Gudmund Eikli oppnevnt som styringsleder i prosjektet, men fra 

1.1.2013 overtok seksjonsleder Elisabeth Mikkelsen som styringsleder. En sentral metode i 

prosjektet har vært å kvalitetssikre valg i løpet av prosessen ved å få tilbakemeldinger fra 

brukere og fagpersoner. Prosjektleder og styringsleder har i løpet av prosjektet samarbeidet 

med en rekke aktører. I prosjektgjennomføringen har det vært sentralt å ha et tett 

samarbeid med både representanter for brukergruppen og med faglige aktører med variert 

kompetanse. Dette utdyper vi nærmere når vi beskriver aktuelle aktiviteter i prosjektet.  
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GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTET 

Utarbeidelse av filmen Når barnet har nedsatt funksjonsevne 

En av hovedbegrunnelse for å utarbeide filmen var at den skulle gi familier med 

minoritetsbakgrunn som har barn med minoritetsbakgrunn et verktøy for å bedre sin 

hverdag.  Dette er et ambisiøst mål. For å lage en film som foreldregruppen ønsker å se og 

fagpersoner ønsker å bruke er det helt essensielt at temaene oppleves som relevante og 

troverdige. Med dette som utgangspunkt startet den lange, og til dels kronglete veien, med 

å utarbeide filmen. Ved prosjektoppstart i 2012 ble det utarbeidet en samarbeidsavtale med 

Snøball Film AS, i tillegg til at vi  inngikk en avtale med Nadia Ansar om faglig bistand. Vi 

hadde flere arbeidsmøter med prosjektmedarbeider og psykolog Nadia Ansar og 

filmprodusent Snøball Film, hvor vi diskuterte oss frem til rammene for filmens innhold og 

form. Ut fra erfaringer som produsenten hadde fra tidligere filmprosjekter, kom vi frem til at 

det ville være en fordel om filmen ble gjort dokumentarisk og at det var tilstrekkelig å møte 

tre familier i filmen for at framstillingen samlet sett oppleves som generell. Vi kom også tidlig 

i prosessen frem til at det ville være aktuelt å ha med fagpersoner i filmen og at det også 

kunne være en styrke hvis filmen viste små iscenesettelser av typiske problemstillinger. Etter 

hvert kom vi frem til at Ansar skulle være fagpersonen i filmen. Hun ble en svært sentral 

fagperson og ressursperson for oss. Ansar er utdannet psykolog og har spesielt jobbet med 

vold i nære relasjoner i minoritetsmiljøer. Med henne fikk vi også en trygghet og en visshet 

om at filmen vi ønsket å lage var viktig å utarbeide. 

Som ett ledd i arbeidet med å legge rammene for filmmanuset, gjennomførte vi mars 2012 

en idemyldring med representanter fra ulike fagmiljø og foreldre med minoritetsbakgrunn. 

Idemyldringen ble gjennomført i Snøball sine lokaler i Oslo, og vi fikk mange varierte innspill. 

Det var en utfordring å skulle sortere alle innspillene som kom, og vi konkluderte med at det 

var en vanskelig tematikk vi ønsket å lage en film om.  Arbeidet med manus og casting ble 

både spennende og tidkrevende.  

Med utgangspunkt i det innledende arbeidet utarbeidet prosjektgruppen et første utkast til 

valg av temaer vi ønsket skulle være med i manuset. Vi så også nokså kjapt at filmen ikke 

kunne spenne over en så mangfoldig temaliste som det i utgangspunktet var lagt opp til. Vi 

måtte velge og avgrense temaer vi ønsket å ta opp i filmen, og vi valgte til slutt å utarbeide 

et manus med et hovedfokus på barneoppdragelse, syn på handikap og kontakt med det 

offentlige hjelpeapparatet.  

Det viste seg å bli meget vanskelig å få tre familier til å være med på selve filmen. Vi fikk 

mange positive tilbakemeldinger fra foreldre vi var i kontakt med at temaene som filmen 

skal ta opp var svært relevante, men mange kviet seg for å bli filmet. Dette er forståelig, da 

filmen tar opp svært følsomme temaer som kan oppleves belastende å eksponere for 

familiene som ble spurt. Dette illustrerer og understreker også viktigheten av at slike filmer 

blir laget. Til slutt klarte vi å få tre familier til å være med i filmen. Dette var tre flotte 
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familier, som opprinnelig kom fra Pakistan. Afghanistan og Tyrkia. Familiene hadde barn med 

ulike funksjonsnedsettelser, og i filmen så møter vi en gutt på fire som har autisme, en 

tenåringsjente som er døv, og en gutt på 12 som har en medfødt kromosomfeil.  

Prosjektledelsen ønsket at filmen skulle vise de «gode opplevelsene» og de konstruktive 

handlingsalternativene. Vi ønsket ikke å eksponere familiene på en slik måte at de måtte 

utlevere seg selv og sitt barn på en måte som de kanskje i ettertid ville angre på. Derfor ble 

det et enkelt valg for oss at filmen i tillegg til å møte foreldrene, skulle vise fiktive scener 

hvor problemstillinger knyttet til blant annet sykdomsforståelse og oppdragelse ble vist. 

Filmingen av familiene ble gjennomført i løpet av juni/juli 2012, og innspillingen av de fiktive 

scenene ble gjennomført i løpet av høsten 2012. Selve DVD-en ble ferdigstilt i april/mai 

2013. Da inneholdt DVD-en filmen med norsk tale og tekst, engelsk og samisk tekst, to talte 

versjoner på arabisk og somali, i tillegg til en norsk tegnspråkversjon av filmen. For å få alle 

disse versjonene inn på samme DVD, var en rekke aktører med på utforming og 

kvalitetssikring av de ulike versjonene. Dette var et tidkrevende, men svært viktig arbeid! 

II) Arrangere samlinger for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne 

Vi ønsket opprinnelig å gjennomføre to foreldresamlinger i de deler av landet vi ikke hadde 

midler til i forrige prosjekt – en på Vestlandet (Bergen) og en i Nord-Norge for den samiske 

befolkningen. Av ulike grunner ble det vanskelig å gjennomføre en brukersamling for den 

samiske befolkningen i Nord-Norge. Vi viste filmen for fagpersoner i Nord-Norge og 

konkluderte med at filmens tematiske innhold på noen punkter ikke ville være gjenkjennbart 

for den samiske befolkningen. Hadde vi klart å få med en familie med samisk bakgrunn i 

filmen, ville det nok ha vært lettere å få rekruttert til en samisk familiesamling 

for visning av filmen. Vi valgte derfor å fokusere på samlingen i Bergen. Den 

31. mai 2013 ble det invitert til brukersamling i Bergen, og vi fikk fantastisk 

god hjelp fra Statped midt til å arrangere samlingen. Til sammen deltok 10 

personer. Det var bestilt tre tolker med følgende morsmål: tigrinja, sorani og 

kunama. Vi startet dagen med en kort presentasjon av bakgrunnen for 

prosjektet, før vi viste filmen gruppevis. Det var svært spennende å vise 

filmen for første gang. Tilbakemeldinger fra familiene tydet på at de kjente 

seg godt igjen i temaer som ble tatt opp på filmen, og vil fikk en god dialog både gruppevis 

og i plenum. Vi avsluttet dagen med en forelesning om årsaker og kjennetegn ved 

hørselstap, og foreldrene ga uttrykk for at de gjerne ønsket mer informasjon.  

III) Gjennomføring av fagkonferansen  

I 2012 startet vi også arbeidet med planlegging av fagkonferansen og vi avholdt 

planleggingsmøte med dekan Hein Lindquist om prosjektsamarbeid. I prosjektsøknaden var 

konferansen planlagt til mai 2013, men vi valgte å flytte konferansen til høsten 2013. Dette 

var et fornuftig valg med tanke på at da hadde vi fått gjort oss noen erfaringer med bruk av 

filmen, i tillegg til at vi hadde gjennomført brukersamlingen.  
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Det ble nedsatt en programkomite bestående av fagpersoner fra Statped og HiBu, og vi 

startet opp med en idemyldring over aktuelle foredragsholdere som kunne belyse temaer 

som omhandlet barneoppdragelse, synet på funksjonsnedsettelse og det offentlige 

hjelpeapparatet. Etter hvert fikk vi mange navn på blokka og det å utforme et program er en 

kreativ og lærerik prosess. Prosjektledelsens utgangspunkt og røde tråd har hele tiden vært 

at vi ønsket å utarbeide et program til en konferanse som vi selv hadde ønsket å være 

deltakere på. Vi ønsket å belyse temaene fra en rekke innfallsvinkler og ha en rekke 

foredragsholdere som skulle utfylle hverandre på en god måte. Da programmet til slutt var 

spikret var vi svært godt fornøyd med de foredragsholderne vi hadde fått og nettopp 

variasjonen med kjente navn og representanter for den varierte brukergruppa viste seg å 

være en svært god kombinasjon. 

  

Arbeidet med å planlegge og gjennomføre en konferanse var tidkrevende. Prosjektleder og 

styringsleder valgte eksempelvis å møte mange av foredragsholderne på forhånd, slik at vi 

kunne informere om det prosjektet som konferansen var en del av. Dette var nyttig og bidro 

til at foredragsholderne også fikk mulighet til å forbedre seg på en god måte.  

 

Konferansen ble arrangert 16. og 17. oktober 2013 på HiBu og til sammen deltok i ca. 200 

fagfolk på konferansen i tillegg til rett i underkant av 20 foredragsholdere. Vi gjennomførte 

en questback-evaluering i etterkant av konferansen og tilbakemeldingene var svært gode. 

Det er rett og slett svært hyggelig å få så gode tilbakemeldinger i etterkant av en slik 

konferanse og det viser også noe om behovet for slike møteplasser for fagpersoner som er i 

møte med familier med minoritetsbakgrunn. Deltakerlisten viste at det var et bredt spekter 

av deltakere, hvor hovedvekten av deltakerne arbeidet i barnehager, skole og offentlige 

etater.  

 

Vi fikk også vist filmen og det var svært gledelig at vi solgte ca 100 filmer i forbindelse med 

konferansen. Disse filmene er priset etter selvkostprinsippet og blir fra nettbutikken i 

Statped solgt for 150 kroner (inklusive porto og ekspedisjonsgebyr).  

IV) Utarbeidelse av en konferanserapport 

I etterkant av konferansen skulle vi i henhold til prosjektbeskrivelsen utarbeide en 

artikkelsamling skrevet av fagpersoner og representanter for brukergruppen, med fokus på 

det faglige stoffet som ble presentert på konferansen. Vi har valgt en litt annen vri på 

konferanserapporten ettersom vi ønsket at den skulle gjenspeile en deltakers egne 

refleksjoner om konferansen. I Statped finnes svært mange dyktige fagfolk som sikkert 

kunne ha tatt denne utfordringen og vi valgte å forespørre Synnøve Sydnes fra fagavdeling 

syn. Hun tok utfordringen på strak arm og har skrevet en reflektert konferanserapport med 

utgangspunkt i korte oppsummeringer av samtlige innlegg. Etter avtale med grafiker vil den 

ferdigstilles og trykkes de første ukene i januar 2014. Denne artikkelsamlingen blir 
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elektronisk sendt til alle deltagerne på konferansen, i tillegg til at vi kommer til å ha trykte 

rapporter som vi kan dele ut i settinger hvor dette blir aktuelt. Rapporten vil også bli 

distribuert til universitet- og høgskolesektoren for innspill til aktuell forskning.  Den vil også 

legges ut på vår hjemmeside samt prosjekthjememsiden hos HLF 

(www.hlf.no/nedsattfunksjonsevneietkultureltlys) til gratis nedlastning.  

RESULTATER OG RESULTATVURDERING 

I sum har vi ønsket at prosjektet skal være et bidrag til økt inkludering av etniske minoriteter 

med nedsatt funksjonsevne i det norske samfunnet. For å oppnå økt inkludering er det 

nødvendig at brukergruppa og fagpersoner får økt kunnskap og kompetanse om sentrale 

utfordringer og handlingsalternativ. 

Foreldrene må ha kunnskap om den kulturen deres barn blir en del av. Fagpersoner må ha 

kunnskap om kulturelle forskjeller som kan være problematiske for barn og unge med 

funksjonsnedsettelse som vokser opp mellom to kulturer. Barn og unge som har nedsatt 

funksjonsevne har behov for at både foreldrene, familien for øvrig og fagpersoner de møter 

har god nok kunnskap til å gi dem en verdig oppvekst der de får utvikle seg til trygge 

individer med mulighet til å utvikle sine evner.  

Om vi har lykkes med å gi et bidrag til økt inkludering er kanskje opp til andre å bedømme, 

men vi tror at prosjektet har sin styrke i at fokus på økt inkludering og mestring har blitt 

belyst fra mange ulike innfallsvinkler. Prosjektets forskjellige delprosjekter må sees i 

sammenheng med at vi har ønsket å peke på handlingsalternativer for både brukere og 

fagpersoner.  

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Selv om prosjektet nå formelt er avsluttet, er det framover viktig at filmen og konferanse-

rapporten markedsføres og distribueres på en god måte. I forbindelse med dette arbeidet er 

det planlagt reiser til samtlige regioner i Statped for visning av filmen. Vår erfaring er at 

markedsføring og distribusjon er svært sentrale aspekter for en vellykket 

prosjektgjennomføring, og dette vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet i 2014.  

 

 

http://www.hlf.no/nedsattfunksjonsevneietkultureltlys

