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Forord
Prosjektet ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap” er et resultat av lang erfaring med å
inkludere elever i et musikalsk fellesskap ved Nyborg skole i Trondheim. Prosjektet har vært
et samarbeid mellom Nyborg skole, Møller – Trøndelag kompetansesenter og
Hørselshemmedes landsforbund.
Prosjektet har vært to -årig, og har vært finansiert av midler fra Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering. Prosjektets varighet har vært fra januar 2009- desember 2011. Prosjekteier er
HLF Hørselshemmedes landsforbund, og prosjektansvarlig er Bjørn Bakken ved Møller
Trøndelag kompetansesenter.
Vi har gjennom prosjektperioden hatt ønske om å spre våre erfaringer ved tegnsang som
metode for å etablere en inkluderende kultur, i tillegg til at vi har hatt et ønske om å teste ut
en hypotese om at tegnsang og korsang kan være en god og inkluderende aktivitet for barn
med hørselstap i en hørende kultur. Vi ønsket også gjennom perioden å etablere en
faddergruppe bestående av ungdommer med hørselstap på ungdomstrinnet og
videregående skole. Disse har vært ”mestrende forbilder” for yngre barn med hørselstap, og
alle andre.
Vi ønsket å gå ut til alle skoler i Trondheim på barnetrinnet der det går barn med hørselstap,
med tilbud om å delta i prosjektet. De fem første som meldte seg ble med. Det er Dalgård
skole, Nardo skole, Byåsen skole, Steindal skole og Brundalen skole, i tillegg til Nyborg skole.
Prosjektgruppa har bestått av avdelingsleder Bjørn Bakken ved Møller Trøndelag
kompetansesenter, rektor Kåre Moum ved Nyborg skole, SFO-leder Linda Eggen Rønning ved
Nyborg skole, leder for Nyborg skoles ”Kor læne”, Emilie Gynnild, Anne Karin Abhkar ved
Møller – Trøndelag kompetansesenter i tillegg til prosjektlederne Turid Rodal Skei og Ellen
Lundereng.
Vi vil rette en stor takk til alle bidragsytere i prosjektet. Det er alle som har deltatt i ulike
grupper for å kvalitetssikre arbeidet vårt. Korlederne på de ulike skolene, som har gjort en
flott innsats og som har gitt oss tilgang på sine historier og fortellinger fra sin skole. Vi vil i
tillegg takke skolelederne ved de samme skolene som valgte å gå for prosjektet, og ikke
minst alle delaktige ved Nyborg skole, som har bidratt med praktisk arbeid i forbindelse med
alle aktiviteter som har pågått under prosjektperioden. En spesiell takk til rektor Kåre og SFO
-leder Linda. Takk til utviklingsavdelingen ved Møller -Trøndelag kompetansesenter ved Olle
Eriksen og Torill Ringsø, som har bistått oss under hele prosessen med utvikling av materiell.
Takk til Bjørn Bakken, avdelingsleder ved Hørsel og tegnspråk, for fleksibilitet og deltakelse
under hele perioden. Takk til kommunikasjonsrådgiver Lene Fjelstad, som har bidratt til å
spre positiv informasjon om prosjektet, samt artikler til ulike tidsskrift. Ikke minst, takk til
seniorrådgiver Anne Karin Abkhar ved avdeling for hørsel og tegnspråk, som har bidratt med
det meste, blant annet lagt stor innsats i å lage en egen katalog med alle tegn til 17 sanger
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på www.minetegn.no . Og takk til våre to fadderungdommer Nina Hegdal Solem og Johan
Haakon Fillingsnes, som har tegnet til alle 17 sanger på instruksjons-DVDen.
Takk til alle andre bidragsytere: musikere på konserter, Kjartan trommeinstruktør, Ingrid
danselærer. Takk til Aschehoug forlag som gav oss rettigheter til å benytte tegnene fra boka
”La hendene snakke”. Takk til Kirsten Stangvik ved Daffy design som har illustrert boka og
som har tegnet tegnene som ikke fantes i ”La hendene snakke”. Takk også til Norsk
kulturskoleråd som har spilt inn akkompagnement til alle sangene på DVD, en.
Takk til HLF som gav oss tillit til å gjøre prosjektet, og til Extrastiftelsen som har gitt oss
midler til å gjennomføre det.

Sammendrag
Prosjektet ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap” er et resultat av lang erfaring med å
inkludere barn med hørselstap i kor og ved bruk av tegn til sang ved Nyborg skole.
Prosjektet har hatt som hovedmål å spre erfaringer tilegnet gjennom lang tid ut til andre
skoler i Trondheim ved å etablere tegnsangkor på de ulike skolene som har deltatt.
Seks skoler har vært med, inkludert Nyborg skole.
Det har også vært et mål å etablere en faddergruppe bestående av ungdommer med
hørselstap. 11 ungdommer fra ungdomsskoler og videregående skoler har vært med. Disse
har gjennom prosjektperioden hatt en viktig oppgave som mestrende forbilder for små barn
med hørselstap og alle andre. De har vært forbilder gjennom å lede aktiviteter der alle barna
i prosjektet har vært samlet. De har hatt jevnlige treff der de har forberedt seg på
oppgavene. Da vi skrev prosjektsøknad, tenkte vi først og fremst fadderfunksjonen ved at
ungdommene ledet aktiviteter, var sammen med de små og slik var gode forbilder. Gjennom
at fadderne viste seg frem som gode forbilder, ville de mindre barna med hørselstap kunne
identifisere seg med dem. Etter hvert så vi at denne funksjonen var svært viktig for
prosjektets utvikling. Vi så også det utbyttet fadderne hadde ved å være sammen. Dette er
ungdommer i en sårbar fase i livet, og hvor vennskap og fellesskapet dem i mellom er av stor
betydning. Derfor var det viktig at vi fikk tilført midler for å styrke fellesskapet innad i
faddergruppa for år 2 i prosjektet.
I prosjektsøknaden ble det søkt om midler til å utvikle et hefte med tegnsatte sanger, samt
en instruksjons-DVD som viser tegnene i bevegelse. Resultatet ble en sangbok med 17
tegnsatte sanger og en instruksjons-DVD.
Materiellet er lagt ut på Møller Trøndelag KS sin nettbutikk.
Vi har gjennom hele prosessen innhentet evalueringer fra skolene og korlederne i prosjektet.
Dette er gjort i form av evalueringsskjema etter ulike felles aktiviteter, men også
spørreskjema sendt til skolene, som er gitt oss tilbake i skriftlig form. Vi opprettet også en
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hjemmeside, der både foreldre, korledere og andre har kommentert og gitt viktige
tilbakemeldinger med hensyn til læringsutbytte gjennom prosjektet.
Vi ser at prosjektet er i ferd med å få positive ringvirkninger ved at andre skoler enn de som
har deltatt ønsker å starte lignende virksomhet, for å sette inkludering på kartet ved sin
skole. De fleste korene er meldt inn i Ung i Kor – som er en landsomfattende, frittstående og
demokratisk organisasjon for barnekor, skolekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler i
Norge. Ung i Kor formidler økonomisk støtte til sine medlemmer og gir dem hjelp, både
organisatorisk og musikkfaglig. www.ungikor.no

De to korene som ikke er innmeldt ennå vurderer å gjøre det. Innmelding krever at det
etableres et foreldrestyre, som sikrer drifta av koret. Dette er et viktig ledd i en målsetting
om selvgående kor etter prosjektslutt. Det kan også være viktige signal om betydningen av
inkludering, ved at en barne- og ungdomsorganisasjon synliggjør tegnsangkor som en del av
sin virksomhet.
I løpet av februar 2012 ønsker prosjektledelsen å lansere materiellet som er utviklet under
prosjektet, ved å besøke andre kompetansesenter, andre spesialskoler for hørsel og
”normalskoler” som har fokus på inkludering av barn med hørselstap. I tillegg kommer vi til
å spre informasjon om prosjektet under disse besøkene.

4

Innhold

Forord

2

Sammendrag

3

Innhold

5

Kapittel 1; Bakgrunn for prosjekt

7

Tegnsang

10

Målsetting

10

Metode

11

Målgruppe

12

Finansiering

13

Prosjektorganisasjon

13

Prosjektorganisering

13

Opprinnelig framdriftsplan

15

Kapittel 2; Prosjektgjennomføring og metode

18

Kapittel 3; Resultater og resultatvurdering

22

Kapittel 4; Resultatvurdering og oppsummering

40

Sluttkommentar

41

Positive ringvirkninger \veien videre

43

Litteratur

44

5

Vedlegg

45-62

1. Uttalelse fra Rektor og SFO leder fra Nyborg skole
2. Uttalelse fra Avdelingsleder ved avdeling for hørsel og tegnspråk ved MøllerTrøndelag kompetansesenter
3. Uttalelse fra en mamma til ungdom i faddergruppa
4. Sluttevaluering fra en korleder
5. Uttalelse fra ”Ung i kor”
6. Reportasje skrevet etter en konsert ved en skole
7. Brev til skoler med invitasjon om deltakelse i prosjekt
8. Evalueringsskjema sendt ut til foreldre i etterkant av prosjektslutt
9. Samtykkeskjema 1 vedr videoopptak
10. Samtykkeskjema 2 vedr videoopptak
11. Folder fra konsert i Olavshallen
12. Framside på Tegnsang ”Sangbok for gode venner”

6

Kapittel 1
Bakgrunn for prosjekt, målsetting
Bakgrunn

Vennskap er viktig for alle mennesker. Vennskap handler om kommunikasjon og relasjonelle
forhold. For barn og unge med hørselstap vil alltid kommunikasjon i en hørende kultur være
en utfordring. De opplever ofte å komme til kort i kommunikasjonen (Grønlie:2005). Derfor
er det viktig med arenaer der barn og unge kan møtes og være sammen, og oppleve
vennskap som fremmer identitet.
Grønlie (1995) definerer begrepet identitet på følgende måte: ” Identitet dreier seg om hva
og hvem man er. Identifikasjon er opplevelsen av å være lik (identisk) med andre som du har
tilknytning til og gruppefellesskap med. Vi identifiserer oss gjennom naturlig sosialisering i et
miljø før vi kan finne ut hvem vi er og vil komme til å bli” (s.106).
Ut i fra denne definisjonen vil det alltid for barn og unge med hørselstap være en utfordring
å utvikle en sterk identitet som høreapparatbruker eller tegnspråkbruker i en hørende
kultur. Det er naturlig å identifisere seg med den kulturen man lever i (op.cit).
Å lykkes og mestre er viktig for å bygge identitet. Gjennom å delta på ulike aktiviteter under
trygge og forutsigbare rammer, kan man få mange og gode mestringserfaringer. Kor og
tegnsang kan slik være en god aktivitet for barn med hørselstap, der også gode
vennskapelige relasjoner kan utvikles.
Ved at teknologien utvikles med bedre høreapparater og CI (Cochleaimplantat), kan barn
med hørselstap ha glede av, og også større mulighet for, å mestre innenfor et musikalsk
fellesskap. I tillegg vil det å være sammen med andre over tid kunne gi mange og rike felles
erfaringer og opplevelser å bygge kommunikasjon og vennskap på.
Erfaringer fra Nyborg skole er at tegnsang og kor kan være en god og inkluderende aktivitet
for barn med hørselstap og hørende barn. Barna i skolekulturen opplever det som
spennende å lære tegn gjennom tegnsang. Vi erfarer at tegnsang bidrar til relasjonsbygging
ved at barna tar kontakt med hverandre i friminutt og ellers for å øve tegn og lære nye tegn.
Barn med hørselstap blir slik positivt synliggjort ved at de innehar en kompetanse som
etterspørres. Gjennom tegnkoret har tegn til sanger blitt alminneliggjort i skolekulturen.
Dette har resultert i at tegn benyttes både uoppfordret og oppfordret på trinn og i
samlingsstunder på hele skolen, noe som bidrar til åpenhet og synliggjøring av barn med
hørselstap ved skolen. Åpenhet og synliggjøring bekreftes av Berit Bae, som en viktig
forutsetning for kulturbygging og anerkjennelse (1995). Anerkjennelse er, slik vi ser det, et
viktig begrep for inkludering. I begrepet anerkjennende kommunikasjon ligger en tanke om
mangfold og forskjellighet som en styrke. Ved å bygge en kultur med fokus på mangfold og
forskjellighet, vil det igjen være et godt grunnlag for at eleven skal oppleve seg som inkludert
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i fellesskapet. Peder Haug (2007) bekrefter at inkludering i stor grad handler om eleven sine
egne opplevelser av å være delaktig i et fellesskap med andre.
Skaalvik (2006) viser til tre viktige kriterier for at inkludering skal skje:
-

Rammekriterier (ressurser, lover og forskrifter, holdninger og verdier i samfunnet og
i skolen).
Prosesskriterier (organiseringen og arbeidsformer tilpasset opplæring).
Opplevelseskriterier (Elevens egen oppfattelse av egen hverdag \seg selv på kor arenaen).

Det finnes i dag få arenaer der barn med hørselstap har mulighet for å være aktivt
deltakende på lik linje med hørende barn. Aktivitetstilbudene som finnes er ofte på hørende
barns premisser, ikke tilpasset barn med hørselstap. Ved Nyborg skole har man lang erfaring
med å inkludere barn med hørselstap i en hørende kultur. De siste tolv årene har skolen hatt
kor og tegnsangaktivitet på timeplanen i SFO- tida, tilpasset barn med hørselstap, men også
alle andre. Erfaringer har vist at ved å legge til rette for disse barna, ser man at dette er noe
mange barn profiterer på. På bakgrunn av våre erfaringer har vi hatt et ønske om å teste ut
en hypotese om at ”tegnsang og kor kan være en god og inkluderende aktivitet for barn med
hørselstap og alle andre”. Det har vi fått mulighet til gjennom prosjektmidler.
Inkluderingsfilosofien som vi viser til gjennom prosjektet har hatt et sterkt fokus på å bygge
en vennskapsplass mellom barn med hørselstap og hørende barn. Likevel ser vi at kor og
tegnsang for barn med hørselstap gir mange tilleggsgevinster. Med et sansetap vil det være
av betydning å øve opp ulike viktige funksjoner som rytme, lytting, stemme, artikulasjon,
kroppsbevissthet, motorikk, visuell funksjon…
Slike øvingssituasjoner kan skje på en god og lystbetont måte gjennom kor og tegnsang. I kor
kan man få mange og gode erfaringer med sin egen stemme gjennom lek og
eksperimentering. Mange mennesker med hørselstap har hatt dårlige opplevelser med sin
egen stemme i forbindelse med sang og kor. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hva et
hørselstap innebærer, og også kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for gode
opplevelser, med bruk av egen stemme innenfor korfellesskapet (Skaalvik:2006). Gode
opplevelser vil ha sammenheng med flere faktorer. Å tenke helhetlig (Bronfenbrenner: 1989)
har vært et vesentlig kriterium for vårt arbeid med barn og tegnsang. Ved at SFO og lærere
til barn med hørselstap har vært involvert i tilbudet, har dette ført til muligheter for mange
gjentakelser og repetisjoner av tegnsangrepertoaret på flere arenaer (Bronfenbrennner:
1989). Foreldre til barn med hørselstap har vært involvert i foreldrestyret og bidratt til at
barna har fått et eierforhold til aktiviteten.
Vi vet at ungdomstiden er en sårbar fase for barn med hørselstap. Ungdomstiden er en fase
der det stilles større krav til språk og kommunikasjon. Mange opplever ensomhet. Gjennom
at ungdommer med hørselstap har vært med i tegnkoret, ser vi at det har ført til
vennskapsrelasjoner ungdommene i mellom, men også mellom små og store. De små barna
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opplever at ungdommene er deres forbilder og identifiserer seg med dem. Derfor har de 11
ungdommene i prosjektet fått benevnelsen ”mestrende forbilder”.
Møller - Trøndelag kompetansesenter har sett verdien av erfaringer utviklet ved Nyborg
skole og ønsket derfor å inngå et samarbeid ved å søke prosjektmidler sammen med Nyborg
skole, for slik å spre erfaringer ut til andre skoler.
Med bakgrunn i at det finnes lite pedagogisk materiell tilpasset barn med hørselstap og
tegnsang, har Møller-Trøndelag kompetansesenter ønsket å utvikle selvinstruerende
materiell gjennom dette prosjektet. Det vil si: sangbok med tegnsatte sanger, CD-komp til
sangene, samt instruksjons-DVD som viser tegnene i bevegelse, innspilt av to ungdommer
med hørselstap. I sangboka står det et passord til alle sangene nederst på siden. Her kan
man klikke seg direkte opp til www.minetegn.no. Her er det opprettet en egen side som
viser hvert enkelt tegn man vil ha behov for å se i bevegelse.
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Tegnsang
Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på
samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir
en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap i kor. Tegnsang kan bidra til å lette
forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er visuelt vakkert å se på for et publikum,
og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi.
I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng.
Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte.
Vår erfaring er at koristene liker det, synes det er morsomt, og at de også læringsmessig
lærer teksten bedre gjennom visuell forsterkning.

Dette er tegnsang:
- Tegn som er hentet fra norsk tegnspråk for å støtte hovedordene i
tekster slik at innholdet i teksten lettere oppfattes.
- Tegnsang er bruk av tegn til sang for å skape bevegelse i koret, på lik
linje med annen form for visuell koreografi
- Tegnsang er inkluderende, fordi det alminneliggjør bruk av tegn,
etablerer vennskap, som igjen bidrar til økt forståelse mellom barn med
hørselstap og hørende barn.
- Tegnsang gjør at man blir mer avslappet til bruk av egen stemme fordi
fokuset også er på det visuelle.
- Tegnsang kan gjøre det lettere for hørende å ta kontakt med mennesker
med hørselstap, fordi de har et repertoar som utgangspunkt i
kommunikasjonen.
- Tegnsang er morsomt og visuelt vakkert å se på.
- Tegnsang kan bidra til kontakt mellom barn og voksne med hørselstap
over hele verden.
- Tegnsang kan bidra til å øve kompensatoriske ferdigheter, ved å øve
visuell funksjon og auditiv funksjon gjennom hørselsrest, rytmisk funksjon
gjennom sang, takt, rytme øvelser.
- Tegnsang kan bidra til gode vennerelasjoner gjennom mange felles
opplevelser
(felles referanseramme)
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Målsettinger


Å etablere selvgående kor, som også er selvgående ut over prosjektperioden med fokus
på inkludering gjennom tegnsang.
Skape en arena der barn med hørselstap og hørende barn møtes om en felles aktivitet.
Bygge nettverk mellom skoler som har barn med hørselstap.
Å tilby kurs og opplæring til andre som ønsker å starte lignende virksomhet.
Lage et sanghefte/bok med tegnsang for år en og to.
Lage en selvinstruerende DVD til heftet med oppvarmingsøvelser, samt
akkompagnement til sangene.
Spre informasjon om prosjektet








Mål for faddergruppa

-

Mestrende forbilder for andre (yngre barn) med hørselstap
Styrke vennskapsbånd mellom medlemmene i gruppa

Metode
Utvalg

Det ble sendt ut invitasjon til alle barneskoler i Trondheim som har elever med hørselstap,
med tilbud om å delta i prosjektet. Det ble gjort oppfølging med telefonsamtaler og
invitasjon til informasjonsmøte. Fem skoleledere kom på informasjonsmøte, og disse skolene
fikk tilbud om å delta. Skolen oppnevnte en ansvarlig person. Det ble laget et felles repertoar
for alle, og det ble etablert tegnkor for barn med hørselstap og hørende barn på den enkelte
skole.
Videoopptak

Det er gjort videoopptak av hele prosessen. Vi laget et samtykkeskriv som ble sendt ut til alle
skolene. Skolene har innhentet samtykke for sine korister. Det er også innhentet samtykke til
videoopptak samt deltakelse i prosjektet for alle i faddergruppa. Det ble innhentet samtykke
til opptak av dvd for koristene i Nyborg skoles kor, ”Kor Læne”, samt for tegnsolistene som
tegner til de 17 sangene på komp-DVD’en.
Rettigheter

Vi gikk tidlig ut for å innhente rettigheter til 17 sanger. Alle rettighetshavere, både
komponister og tekstforfattere, har gitt sitt samtykke til bruk av dere komposisjoner og
tekster i sangboka og på DVD’en. Vi har innhentet rettigheter fra Tono til dvd-produksjonen.
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Spørreskjema

Vi har benyttet spørreskjema til korlederne og foreldre. Korlederne har fått spørreskjema
etter workshop og etter aktivitetsdager. Foreldrene til ungdommene i faddergruppa og
korlederne har fått evalueringsskjema etter at prosjektperioden var over.
Muntlige evalueringer

Det har vært gjennomført jevnlige muntlige evalueringer med faddergruppa underveis i
prosessen.
Disse er nedskrevet i referats form.
Samtaler og mailkontakt med korledere, foreldre, skoleledere og andre involverte og
interesserte gjennom hele prosjektperioden.
Hjemmeside

Informasjon om prosjektet.
Muligheter for å gi tilbakemeldinger i gjesteboka.
Evalueringer fra prosjektledelsen og korlederne er lagt ut her.

Målgruppe
Barn med hørselstap og andre barn ved barneskoler i Trondheim.
Ungdommer med hørselstap (ungdomsskoler og videregående skoler)
Voksne som ønsker å jobbe med tegnsang, kulturbygging og inkludering.
Skoler og kulturskoler i Norge
Andre..
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Finansiering
Prosjektet har vært to-årig. Det har fått støtte via HLF av Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering, til sammen kr. 1650 000.
År 1: 800 000 kr
År 2:

850 000 kr (50 000 ekstra for å styrke fadderfunksjonen i prosjektet)

I tillegg har Møller- Trøndelag kompetansesenter bidratt med overhead, til sammen 250 000
kr.
Nyborg skole har bidratt med lønn til musikere, til sammen 100 000 kr. (2 timer pr uke i 2 år
for akkompagnatør/visedirigent + kompgruppe ved øvinger, workshops, konserter og turer).

Prosjektorganisasjon
Eier av prosjektet er Hørselshemmedes landsforbund. Prosjektet har hatt en styringsgruppe,
en prosjektgruppe, referansegruppe og ressursgruppe. I tillegg ble det etablert et
tegnsangteam for å kvalitetssikre tegnene i forbindelse med bok og tegnsangmateriell.

Prosjektorganisering
Prosjektledelse
Ellen Margrethe Lundereng (prosjektleder)
Turid Rodal Skei (prosjektmedarbeider)

Prosjekt og styringsgruppe

Prosjektgruppa har bestått av:
Prosjektleder Ellen Margrethe Lundereng
Prosjektmedarbeider Turid Rodal Skei
Rektor ved Nyborg skole; Kåre Moum
Leder for Kor Læne; Emilie Gynnild
Leder for avdeling for Hørsel og tegnspråk ved Møller-Trøndelag Kompetansesenter; Bjørn
Bakken
SFO leder ved Nyborg skole; Linda Eggen Rønning
13

Seniorrådgiver ved avdeling for Hørsel og tegnspråk ved Møller-Trøndelag
Kompetansesenter; Anne Karin Abkhar

Referansegruppe

Lene Fjellstad: Kommunikasjonsrådgiver ved Møller- Trøndelag kompetansesenter
Olle Eriksen: Leder for Utviklingsavdelingen ved Møller- Trøndelag kompetansesenter
Toril Wold: rektor ved AC Møller skole,
Anne Karin Abkhar: Seniorrådgiver ved avdeling for Hørsel og tegnspråk ved MøllerTrøndelag KS
Bjørn Bakken: Avdelingsleder for avdeling Hørsel og tegnspråk ved Møller- Trøndelag KS
Kåre Moum: Rektor ved Nyborg skole
Sabine Klonk: Mor til barn med hørselstap
Emilie Gynnild: Leder for ”Kor læne”
Kari Engen: Representant for Nobu/ Ung i kor
Ragnhild Skille: representant for Norsk kulturskoleråd
Vidar Hjemås: Rektor ved Kulturskolen i Trondheim
Arne Hestholm: Representant for Høyskolen i Sør-Trøndelag avd. for lærer og tolkeutdanning
Turid Rodal Skei: prosjektmedarbeider
Ellen Margrethe Lundereng: Prosjektleder

Ressursgruppe
Representanter for de ulike skolene med i prosjektet:
Steindal skole: May Berit Blakstad, Vidar Bjørgum, Hege Romslo
Brundalen skole: Kristin Worren Lereim
Nardo skole: Hildeborg Lossius, Trude Hågensen Bakken
Dalgård skole: Anita Karlsen Sørgaard, Jens Petter Grønnesby, Janniche Røttereng, Torunn
Kløften
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Byåsen skole: Ingunn Lingås, Wenche Vist
Nyborg skole: Trine Hansen, Ingeborg Bruun, Turid Rodal Skei, Ellen Margrethe Lundereng

Opprinnelig fremdriftsplan
År 1 2010
Januar: Prosjektforberedelser: Brev til alle skoler i Trondheim som har barn med hørselstap med
invitasjon om å delta i prosjektet.
Februar: Informasjonsmøte og dagseminar for alle interesserte, korledere, prosjektgruppe.
Innslag fra ”Kor Læne” og musikere.
Møte i referansegruppa.
Det lages repertoarhefte som sendes ut til alle involverte skoler (en kontaktperson oppnevnes pr
skole)
Mars: Hver uke (oppstartperiode)
Korøving på hver av skolene (5 skoler) der prosjektlederne innstuderer sangene. Dette kan bli
individuelt tilpasset alt etter hvor selvgående det enkelte koret blir.
Mars - juni: kompetanseheving i prosjektgruppa.
Hver mnd: Siste tirsdag i hver mnd møtes alle korister ved Nyborg skole for felles sang og aktivitet.
Det gjørers videoopptak av alle fellesøvinger (både sanger og oppvarmingsøvelser). Dette med tanke
på en DVD i etterkant.
April: Vårkonsert for eldre med sansetap på Havsteinekra helse- og velferdssenter
Møte i prosjektgruppa: fordeling av arbeidsoppgaver.
Mai: Konsert på 17. mai
Juni: Tur til Spania (Barcelona) for å delta på festival ”Hearts in harmony”
Det vurderes underveis om alle koristene skal være med eller bare de eldste?
(Kommer an på hvor mange vi blir også)
Evaluering og prosjektrapport.
Møte i referansegruppa.
Drøfte endelig framdriftsplan med styringsgruppa.
August: Møte i prosjektgruppa.
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September: Studietur til Danmark. Besøke skoler som jobber etter samme prinsipper som oss.
Oktober: Høstkonsert/ turne på de 5 skolene som deltar i prosjektet
Møte i referansegruppa.
November: Adventskonsert for døve eldre på Havsteinekra helse- og velferdssenter
Adventskonsert i Byåsen kirke
Møte i prosjektgruppa.
Desember: Møte i styringsgruppa. Evaluere og skrive rapport.

År 2 2011
Januar: Møte i prosjektgruppa
Februar: Møte i referansegruppa, planlegge produkt og distribusjon av DVD
April: Vårkonsert på avdeling for eldre med sansetap ved Havsteinekra helse- og

velferdssenter
Mai: Konsert på 17. mai

Møte i referansemøte og styringsgruppa.
Evaluere og skrive rapport.
Juni: Tur til Leipzig?
September: Møte i referansegruppa
Oktober; Høstkonsert/ turne på de 5 skolene som deltar i prosjektet
November: Adventskonsert for døve eldre på Havsteinekra helse- og velferdssenter

Adventskonsert i Byåsen kirke
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November: Adventskonsert i Byåsen kirke

Adventskonsert på Havsteinekra helse- og velferdssenter
Felles storkorkonsert i Olavshallen i Trondheim
Tegnkor fra andre steder i landet inviteres.
Koret fra Leipzig inviteres også.
Prosjektslutt.
Rapport
Dvd og sanghefte
Desember: Møte i styringsgruppa, evaluering, sluttrapport

17

Kapittel 2 Prosjektgjennomføring og metode
Kor på den enkelte skole hver uke:

Det første året valgte vi i prosjektledelsen å være ”tett på ” korene ved å delta på øvelsene
hver eller annenhver uke. I år to har vi trukket oss gradvis ut av den ukentlige kordriften som
et ledd i målsettingen om ”selvgående kor” etter prosjektslutt. Vi har den siste høsten vært
på korøvelsene hver 3. eller hver 4. uke.
Aktivitetsdager hver 6. uke:

I utgangspunktet var det tenkt aktivitetsdager hver 5. uke. På bakgrunn av at det ble for tett
for korene, ble det endret til hver 6. uke. Mål for aktivitetsdagene har vært å fremme
fellesskap og vennskap mellom deltakerne i prosjektet. I tillegg har det vært vår hensikt å
etablere nettverk mellom voksne som jobber med barn med hørselstap og med felles
interesse for kor og tegnsang som inkluderende aktivitet.
Aktivitetsdagene har vært ledet av fadderungdommene (mestrende forbilder) i prosjektet.
De har vært vertskap for hvert sitt kor og ledet de leikprega aktivitetene, som har vært
gjennomført i tillegg til selve korøvingene, der prosjektlederne har leda innøving av felles
tegnsanger.
Workshop

-

Det er gjennomført 8 workshops for korlederne i prosjektet.

Workshopene har bestått av:



Øve inn felles tegnsangrepertoar
Drøfting av sanger som er egnet for tegnsetting (målsetting om selvinstruerende
materiell)
Drøftinger rundt hvordan tegnkor kan være en god og inkluderende aktivitet for barna
med hørselstap og alle andre (jf hypotese)
Lytte til hverandres fortellinger og erfaringer omkring relasjonsbygging.
Drøftinger rundt selvgående kor og nettverksbygging (jf. Målsetting om selvgående kor
etter prosjektslutt).





Konserter
År 1:

-

Konsertturne på alle skolene med i prosjektet; oktober 2010
Konsert i Byåsen kirke, 3. desember 2010
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År 2:

-

Konsert i Nidarosdomen, 1. juni 2011
Konsert i Olavshallen, 19. november 2011
Konsert for eldre med sansetap ved Havsteinekra helse- og velferdssenter 20. des.
2011

Turer

Februar 2010: Studietur for Prosjektleder og prosjektmedarbeider til Barcelona.
Mai 2010: Tur til Barcelona, deltakelse i Hearts in harmony - konsert med hovedkoristene i
Kor Læne og faddergruppa.
Mai 2011: Tur til Örebro, deltakelse i Hearts in harmony - konsert med hovedkoristene i Kor
Læne og faddergruppa.

Sanghefte/bok

Det ble laget et arbeidshefte for det første året, til alle korene som var involvert i prosjektet.
Dette ble midlertidig tegnsatt som et første eksempel. Med utgangspunkt i heftet ble det
nedsatt et tegnsangteam bestående av tegnspråkkonsulent Torill Ringsø, seniorrådgiver
Anne Karin Abkhar samt prosjektledelsen. Gruppa har jobbet kontinuerlig med drøftinger og
språkdiskusjoner for å sikre riktige tegn for å gi tekst og innhold best mulig mening.
Resultatet ble en sangbok i stedet for et sanghefte.
Vi var tidlig i kontakt med Tono mht rettigheter. Tono gav oss en oversikt over
enkeltpersoner og forlag, slik at vi kom i kontakt med riktige rettighetshavere. Dette ble en
stor jobb, fordi flere av sangene viser seg å ha delte rettigheter mellom flere.
Vi ble bedt om å skrive en copyrighttekst på alle sangene, og at alle rettighetshavere fikk
tilsendt en sangbok for å sjekke opp copyright når sangboka var ferdigstilt.

Selvinstruerende DVD

Arbeidet med å lage en selvinstruerende DVD er gjort i samarbeid mellom
tegnspråkkonsulent Torill Ringsø ved Utviklingsavdelingen ved Møller – Trøndelag
kompetansesenter og to av fadderungdommene i prosjektet. Ungdommene har, som et ledd
i målsettingen om å være mestrende forbilder, spilt inn alle 17 sangene med tegn. Tegnene
blir presentert i kombinasjon med akkompagnement til sangene.
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På bakgrunn av ønske fra korlederne i prosjektet, og også andre, har det i løpet av perioden
meldt seg et behov for akkompagnement til sangene. Derfor inngikk vi et samarbeid med
Norsk kulturskoleråd, som har bidratt med innspilling av akkompagnement til de 17 sangene.
I stedet for CD ble det laget en DVD. På DVD’en finner man en forside der man kan klikke seg
direkte inn på det man ønsker: akkompagnement med tegnkor som viser 6 av sangene med
tegn, og tegnsolister som viser tegnene til alle 17 sangene med akkompagnement.

Endring av opprinnelig plan
Møter

Prosjekt Tegnsang har blitt et større og mer omfattende prosjekt enn det vi forutså i
startfasen. Derfor ble det nødvendig med en del endringer på flere områder. Blant annet ble
det flere møter på alle nivå enn det som er skissert i den opprinnelige planen. De ulike
gruppene ble også fort utvidet med flere personer enn planlagt. Dette er gjort på bakgrunn
av et ønske om å kvalitetssikre alle aktivitetene i prosjektet. Prosjektet har vært stort og
omfattende og har derfor krevd tett samarbeid mellom mange.
Materiell

Det har vært vanskelig å forutse utgifter i forbindelse med selvinstruerende materiell (bok og
dvd). Det har blitt større utgifter i forbindelse med rettigheter til tekster og melodier i
sangboka, og med rettigheter til audiovisuell produksjon. Vi har gjort en del
omprioriteringer for å heve kvaliteten på produktet og for å imøtekomme brukernes ønske.
Dette gjelder akkompagnement til 17 sanger (ikke med i budsjettet) og det at vi valgte å lage
en bok i stedet for et sanghefte (trykkeriutgifter).
Turer

Når det gjelder turer, står det i den opprinnelige planen tur til Leipzig. Dette ble endret til
Örebro, etter en invitasjon til konsert og deltakelse på Hearts in Harmony sammen med
døve svenske ungdommer. Hearts in Harmony er en stafett som går verden rundt, med fokus
på barn og unge med ulike sansetap i et musikalsk fellesskap.
Innkjøp

I det opprinnelige budsjettet er det beregnet innkjøp av en del instrumenter. Dette har vi
avventet til etter at alle utgifter er dekket opp. Etter som aktivitetene går videre etter
prosjektslutt, vil det være behov for å benytte instrumenter også i fortsettelsen. Ny konsert
er allerede planlagt med faddergruppa (11 døve ungdommer) som trommesolister. Nye kurs
og workshops med trommelærer er allerede satt inn på timeplanen for perioden etter
prosjektslutt.
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Faddergruppe

I den opprinnelige planen ble det ikke budsjettert med faddergruppa, slik det har vært behov
for. Dette fordi vi ikke forutså betydningen av faddergruppa på en slik måte som framkom
etter hvert. Faddergruppa var tenkt som mestrende forbilder på aktivitetsdager, ved at de
skulle lede og gjennomføre aktiviteter med alle barna fra de seks skolene i prosjektet. I løpet
av år 1, så vi betydningen av det fellesskapet gruppa hadde seg i mellom, og deres behov for
å utvikle ferdigheter som ”mestrende forbilder”. Møtene i faddergruppa har vært hyppige,
fordi de selv har hatt et ønske om det for å øve seg på å være forbilder. Deres oppgaver ble
utvidet til å være konferansierer på konserter, være med som forelesere, fortelle om
prosjektet og være tegnsolister. I tillegg har faddergruppa, med bakgrunn i ekstra tilskudd
for år 2, fått trommekurs og dansekurs. Det har vært gjort for å styrke samholdet dem i
mellom, og for å fremstå som mestrende forbilder på konserten i Olavshallen 19. november
2011.
Konsert i Nidarosdomen

I den opprinnelige planen er det budsjettert med to kirkekonserter i Byåsen kirke i
forbindelse med advent. Vi erfarte etter den første konserten at kirka ble for liten for 300
barn, deres foreldre og foresatte. Derfor startet vi myldreprosessen med hvor ellers en slik
konsert kunne ha vært avholdt, og ideen med Nidarosdomen kom opp. Konserten ble
gjennomført med fullsatt kirke, etter at prosjektkoret sang utenfor kirka for selveste kong
Harald og dronning Sonja og storhertugen av Luxemburg. En stor opplevelse for store og
små!
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Fra konsert i Nidarosdomen 3.juni 2010

Kapittel 3 resultater og resultatvurdering
Målsettinger


Å etablere selvgående kor, som også er selvgående ut over prosjektperioden med fokus
på inkludering gjennom tegnsang.
Skape en arena der barn med hørselstap og hørende barn møtes om en felles aktivitet.
Bygge nettverk mellom skoler som har barn med hørselstap.
Å tilby kurs og opplæring til andre som ønsker å starte lignende virksomhet.
Lage et sanghefte/bok med tegnsang for år 1 og 2.
Lage en selvinstruerende DVD til heftet, med oppvarmingsøvelser og akkompagnement
til sangene.
Å spre informasjon om prosjektet








Mål for faddergruppa

-

Mestrende forbilder for andre (yngre barn) med hørselstap
Styrke vennskapsbånd mellom medlemmene i gruppa
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1. Selvgående kor
Resultat:

-

Vi har i løpet av perioden etablert 5 kor, i tillegg til Nyborg skoles Kor Læne.
De fleste korene er meldt inn i ”Ung i kor” (organisasjon som gir økonomisk støtte til
barne- og ungdomskor i Norge)
De fleste korlederne er påmeldt felles korkonferanse i Stjørdal første helga i januar
2012.
Vi har bestilt Nidarosdomen for ny konsert 23. mai 2012
”Ung i kor ” inviterer alle korlederne i landet til tegnsangworkshop to ganger i løpet
av vårhalvåret 2012.
Skoleledere vurderer å sende flere fra sin skole til workshop, som et ledd i arbeid med
implementering.
Prosjektledelsen er engasjert som instruktører gjennom Ung i kor

Resultatvurdering:

Skolelederne på skolene har gitt klare signaler om at de ser verdien av tilbudet, og at de
ønsker å støtte opp under videre drift. Korene som er meldt inn i Ung i kor, vil slik få
økonomisk bistand. Korene har etablert et interimstyre, og foreldre til barn med hørselstap
har meldt sin interesse for å være med og støtte aktiviteten videre ved sin skole. Foreldre
har gjennom skriftlige og muntlige evalueringer vist stor interesse for at korene skal bestå i
etterkant av prosjektet, på bakgrunn av den betydningen koret og prosjektet har hatt for
deres barn (se kommentarer under gjestebok på hjemmeside). Flere foreldre til barn med
hørselstap har uttrykt at de gjør hva som helst, unntatt å lede koret. Dette sier de på
bakgrunn av at de har sett verdien av tegnsang som en god og inkluderende aktivitet for sitt
barn.
Korene vil bestå med ulike modeller og med ulik organisering. Alle har valgt en SFO-basert
modell, med øvinger i SFO-tida. Det frigjør voksenressurser til å delta i arbeidet, fordi mange
barn i SFO deltar i korene. Slik sikrer man også at barna lykkes ved at de får mange
repetisjoner og gjentakelser på flere arenaer (Bronfenbrenner:1989).
Alle korene har gjennom perioden gjennomført egne konserter, og alle har planer om å delta
på felles konsert i Nidarosdomen 23. mai 2012. Ved at korlederne er påmeldt et felles
korlederkurs på Stjørdal første helga 2012, får vi en fin mulighet for å fortsette det gode
samarbeidet om tegnsang i Trondheim, og også profilere oss som seks tegnsangkor.
For å sikre selvgående kor etter prosjektet, har vi fra begynnelsen hatt fokus på å etablere
team. Det er viktig at man er flere sammen om å ha ansvar for aktiviteten, og man sikrer i
større grad spredning og implementering i kulturen. Korlederne sier at eierforholdet som
skolene har til korene er et viktig kriterium for at korene skal bestå. Derfor er det avgjørende
at korene er godt forankret også hos ledelsen og skoleadministrasjonen. Korlederne selv
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uttaler i sine evalueringer at de ser dette som det viktigste leddet i arbeidet framover (se
vedlegg 4). Derfor drøftes det på skolenivå hvordan de kan trekke tegnsangkorene inn i
skolenes årshjul eller årsplaner. På en av skolene er teamet sammensatt av tegnspråklærer,
leder ved SFO og musikklærer. Dette ser ut til å være et optimalt team med hensyn til å
kunne lykkes med tegnsangkoret ved sin skole.
Uansett andre faktorer, vil et tegnsangkor kreve en egen interesse fra de som skal lede
aktiviteten. Det vil kreve tid til planlegging av tilpasset innhold og innøving av tegn, slik at
korlederne har tegnene ”under huden” på øvingen (rammekriterier). Derfor er det viktig at
man er flere sammen som kan inspirere og støtte hverandre. Et team gjør at fravær ikke er
så sårbart. Det vil alltid være noen som kan gjennomføre korøvingen også ved fravær av en
av korlederne.
Selvgående kor og Workshop

Det har vært gjennomført 8 workshops gjennom prosjektperioden. Korlederne sier at
workshopene vil være viktig også i tida framover, for å få inspirasjon, øve på tegn og være i
et miljø som inspirerer. Workshopene vil også være viktig for å kvalitetssikre tegnene. Noen
korledere har startet prosessen med å tegnsette egne sanger. Da blir det viktig at vi
opprettholder et samarbeid om hvordan de kan tegnsette sanger, og hvilke tegn som velges
ut for å gi teksten mest mulig riktig mening. Korlederne sier også at de ønsker seg kurs i NMT
for å øke sitt eget tegnforråd. De uttrykker alle at det vil være viktig med mulighet for å
opprettholde den kompetansen de har utviklet fram til nå, dersom de skal føle seg som
kompetente korledere.
Selvgående kor og videre samarbeid med Prosjektledelsen

Møller-Trøndelag kompetansesenter har gitt klare signaler om at det skal satses på tegnsang
videre innenfor senterets rammer. Det betyr at det vil bli gitt tid til å støtte opp under videre
kordrift av skolene i prosjektet gjennom workshops og felles konserter.
Selvgående kor og implementering/kulturbygging

Korlederne i prosjektet peker på implementering som et viktig ledd i arbeidet for selvgående
kor. Et av korene sier at de ønsker å synliggjøre tegnsangkoret i større grad ved sin skole. De
opplever at koret er lite kjent på skolen og at det derfor er lite engasjement blant andre
ansatte.
En annen korleder viser til motsatt virkning. Hun har invitert til flere huskonserter hvor koret
har vært synlig, og hvor hun opplever at koret gjør seg bemerket og blir sett i sin skolekultur.
Det finnes mange kor ved denne skolen, men andre lærere kommenterer at tegnsangkoret
gjør en forskjell ved at det synliggjør barn som ikke er så synlige ellers.
Våre egne vurderinger i sluttfasen av prosjektet er at vi kunne gjort en større jobb ut mot
hver enkelt skole og skolekultur for å sikre implementering. Vi kunne blant annet vært inne
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på personalmøter og informert alle ansatte og ikke bare korledere og skoleledere. Årsaken til
at dette ikke har blitt vektlagt, har sammenheng med tidsmessige faktorer. Prosjektet fikk
etter hvert et mye større omfang enn det vi greide å forutse i søknadsperioden. Vi tenker at
vi gjennom å lansere materiellet på ulike skoler, også kan gi informasjon ut til hele
personalgrupper i perioden som kommer.

2. Mål: Å skape en arena der barn med hørselstap og hørende barn møtes
om en felles aktivitet.
Resultater

-

Det er etablert fem nye tegnkorarenaer på fem skoler (Nyborg i tillegg)
Det er gjennomført jevnlige aktivitetsdager med korene og faddergruppa
Det er gjennomført konserter og turneer
Det er gjennomført turer for faddergruppa og de eldste koristene i Kor Læne

Resultatvurdering

Våre erfaringer med hensyn til korarenaen ved Nyborg skole, er at det er viktig med en
aktivitet som går over tid. På denne måten lærer koristene hverandre å kjenne, og de får
mange felles opplevelser og erfaringer. Slik vil de også ha et felles kommunikasjonsgrunnlag
å bygge videre vennskap på.
Tilbakemeldinger fra foreldre, korister, lærere og andre bekrefter at kor og tegnsang kan
være en god og inkluderende aktivitet for barn med hørselstap. Samtidig vil dette ha
sammenheng med ulike kriterier.
Å skape en arena med fokus på Tegnsang og inkludering

Korlederne forteller om at tegnsang har fått positive ringvirkninger. Koristene tar kontakt
med hverandre i friminutt for å lære flere tegn, og for å øve seg. Det fortelles om at barna
med hørselstap opplever å ha en kompetanse de andre barna ikke har. Barna med
hørselstap uttrykker stolthet med hensyn til tegnsangkoret.
På en av skolene forteller korleder om elev som har tegnspråk som førstespråk (§ 2.6.). Hun
har tatt i bruk sin kompetanse på tegnspråk i større grad enn tidligere, fordi hun opplever å
ha status i skolekulturen på bakgrunn av sin tegnkompetanse.
Dette er eksempler som underbygger betydningen av sammenhengen mellom
vennskapsarena og inkludering. Gjennom tegnsang som en vennskapsarena, blir barn
positivt synliggjort og får hevet sin kompetanse og status. Dette kan igjen få positive
ringvirkninger for selvoppfatning og identitet som tegnspråkbrukere i en hørende kultur.
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For at inkludering skal skje på en slik måte som skisseres her, vil det være avgjørende at
skolene har tilegnet seg filosofien om vennskap. Videre hvordan man kan bygge
vennerelasjoner og gi muligheter for mestring ved å fokusere på mangfold og forskjellighet
som en styrke. Dette underbygges av Berit Bae, som benevner den voksnes væremåte som
et viktig ledd i arbeidet for anerkjennelse i kulturen.
Den voksnes væremåte handler også i stor grad om å tilegne seg kunnskap og forståelse om
konsekvenser av et hørselstap. Vi ser av korledernes kommentarer at prosjektet har bidratt
til å fremme deres forståelse av hva et hørselstap innebærer. Vi ser også av deres
kommentarer at deres erfaringer samsvarer med erfaringer fra Nyborg skole gjennom
mange år. Under presenteres noen kommentarer fra korlederne (hentet fra hjemmesiden,
under fanen ”evaluering”).









Barna med hørselstap etterspør tilbudet
Relasjoner mellom barn i friminuttene (øver tegnsang, spør barna med hørselstap
om nye tegn..)
Koristene uttrykker at de husker teksten bedre med tegn
Mange kor på samme skole, men tegnkoret synliggjør barn som ikke synes til vanlig
God arena for å skape en god overgangssituasjon (to av skolene har med
barnehagebarn med hørselstap for å skape en god overgangssituasjon)
Det har vært en bevisstgjøringsprosess
Utviklet egen kompetanse om barn med hørselstap
Bedre rustet til å ta i mot barn med hørselstap på skolen

3. Mål: Bygge nettverk mellom skoler som har barn med hørselstap
Resultater
Det er etablert nettverk mellom seks skoler i Trondheim
Treffpunkt mellom skolene gjennom prosjektperioden:
 Aktivitetsdager
 Workshops (8)
 Konserter
 Korøvingene
 Foreldremøte
Resultatvurdering
Nettverk og aktivitetsdager

På aktivitetsdagene har korlederne deltatt sammen med sine korister. Alle disse felles
opplevelsene som voksne har hatt seg i mellom, har vært et viktig grunnlag for å diskutere
fokusområder for prosjektet. Diskusjoner i etterkant av aktivitetsdagene har vært viktige
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som grunnlag for bevisstgjøring med hensyn til relasjonsbygging. Gjennom å oppleve
aktivitetsdagene sammen med koristene, har de utviklet en større forståelse for vennskap
som grunnlag for kommunikasjon og relasjonsbygging.
Nettverk og workshop

På workshop har opplevelser fra aktivitetsdager vært et viktig utgangspunkt for samtaler og
drøftinger. Skolene har under perioden gjort avtaler om felles konserter og besøk hos
hverandre. Korlederne diskuterer også å opprette et felles idéforum på nett.
Nettverk og konserter

Konsertvirksomheten har også krevd et samarbeid mellom korlederne i forkant. Det har vært
viktige diskusjoner om innhold i konsertene og hvordan sikre at korister med hørselstap
opplever å lykkes under konserten. For at koristene skal ha gode opplevelser, vil det være
viktig med oppgaver de er forberedt på gjennom mange repetisjoner, i tillegg til at de føler
seg komfortable med det de skal gjøre på scenen. Det kan være oppgaver som å synge i
koret, være tegnsolister, framføre lesevers og rapvers, være konferansierer eller ta ansvar
for andre oppgaver som de selv er med på å bestemme. Delaktighet er viktig for alle
koristenes motivasjon. Delaktighet bekreftes også av Peder Haug som et vesentlig kriterium
for en god opplevelse av seg selv.
Nettverk og korøvinger

På korøvingene rundt på de involverte skolene var vi tett på i startfasen. Vi planla tid til en
liten prat med den enkelte korleder i etterkant av øvingene. Etter øvingene har man ferskt i
minne hva som fungerer og ikke fungerer. Derfor har slike samtaler i etterkant av hver øving
hatt stor verdi. Hva fungerte i dag, og hvorfor? Hva fungerte ikke, og hvorfor? Er dette en
god plass å være for barn med hørselstap? Hvordan kan man tilrettelegge for å gjøre det
enda bedre og for å sikre gode opplevelser (opplevelseskriterier, Skaalvik). Hvordan kan man
komme i forkant av ulike hendelser ved å være godt forberedt? (Rammekriterier, Skaalvik:
2006)
Slike vurderinger handler også i stor grad om å kunne reflektere over sin egen væremåte
som korleder, noe som i følge Bae (1995) er viktig for å bygge en anerkjennende kultur med
fokus på mangfold, respekt og toleranse.
Nettverk og foreldremøte for alle skolene

Vi har holdt et felles foreldremøte med tema: ”Hvordan foreldre kan støtte opp under videre
drift av sitt kor ved sin skole”. På dette møtet uttrykte en mamma etter møtet at ”dette er jo
også nettverksbygging for oss foreldre til barn med hørselstap”. Hun sa i tillegg at det var
flott å oppleve som mamma at skoler der det går barn med hørselstap møtes for å drøfte
hvordan de kan opprettholde et godt aktivitetstilbud til barn med hørselstap og hørende
barn.
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Våre erfaringer som lærere til barn med hørselstap gjennom mange år, har vært at vi har
savnet et drøftingsforum med andre som jobber innenfor samme felt. Derfor har vi gjennom
prosjektet ønsket å etablere kontakt på tvers av skolene. Det har vi lyktes med i f.t. voksne
som er interessert i tegnsang, og som jobber med barna på korarenaen. Vi hadde ønsket oss
i større grad å nå ut til lærere som jobber med barna til daglig. Dette har vi ikke lyktes godt
nok med. Det jobbes nå med, på noen av skolene, at lærerne skal trekkes inn som et ledd i
arbeidet med inkludering.
Korlederne ønsker seg nettverk i enda større grad enn det som har vært. De uttrykker at det
er gjennom nettverkene og workshopene at de henter inspirasjon til videre tegnsang.
Nettverksarbeidet er også vesentlig med hensyn til drøftinger om hva som må til for at
korarenaen skal være en god plass å være for barn med hørselstap og alle andre.

4. Mål: Å tilby kurs og opplæring til andre som ønsker å starte lignende
virksomhet.
Resultater

-

Workshop i Olavshallen19.november 2011
Kurs på en skole
Forelesning i Barcelona 2010
Formidling av prosjektet på en skole i Örebro 2011
Konserter (Hearts in harmony) 2010 og 2011
Hjemmeside med informasjon
Lanserinsrunde i løpet av februar 2012

Resultatvurdering
Workshop i Olavshallen 19.11.2011

Workshop ble foreslått av referansegruppa som en mulighet for å spre prosjektet videre til
andre på konsertdagen. Invitasjonen gikk ut to uker i forkant, slik at det ble litt kort tid å nå
ut med informasjon på. Likevel var 15 deltakere påmeldt. Anne Mari Skagen, som er rådgiver
ved Møller-Trøndelag kompetansesenter, gjennomførte workshop fordi prosjektledelsen var
opptatt med generalprøver og konsertforberedelser med de 250 barna i tegnsangkoret.
Deltakerne på workshop fikk materiell, lunsj samt billett til konserten kl.18:00 samme dag.
Prosjektledelsen hadde flere henvendelser i forkant fra lærere og skoler som ikke var med i
prosjektet, men som også jobber med barn med hørselstap. Disse lærerne gav uttrykk for at
de jobbet en del med visuell forsterkning ved bruk av NMT ved sin skole. Flere bekrefter det
samme som korlederne i prosjektet: tegn sprer seg på en positiv måte i kulturen, og det
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synliggjør barn med hørselstap på en god og positiv måte. I tillegg bekrefter de også at
tegnvisualisering er noe mange andre barn også profiterer på som et ledd i arbeidet med
tilpasset opplæring.
Kurs ved en skole

Prosjektledelsen ble forespurt om å holde kurs i tegnsang ved en skole, ved at barna på
trinnet til et barn med hørselstap var med på opplæringen. Prosjektledelsen var på
skolebesøk to ganger før trinnet hadde konsert for foreldre og besteforeldre. Vi har fått
tilbakemeldinger om at skolen har fortsatt på egen hånd med tegnsang som en del av
skolens og trinnets aktivitet. Skolen har også nettopp skaffet materiellet utviklet gjennom
prosjektet og er i ferd med å prøve det ut.
Informasjon/ forelesning i Barcelona

I forbindelse med ”Hearts in Harmony” (stafettpinne som går verden rundt med fokus på
barn og unge med ulike funksjonstap i et musikalsk fellesskap) var vi invitert til konsert og
workshop i Barcelona.
Prosjektledelsen var invitert i forkant av selve arrangementet for å informere om prosjekt
Tegnsang til involverte i Hearts in Harmony- organisasjonen. Andre som informerte var
korledere som ledet kor for blinde, kor der autister deltar, barn med Down syndrom. Ca 100
var til stede under presentasjonen. Det var også paneldebatt i etterkant av presentasjonene.
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Fra scenen i Barcelona
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Formidling av prosjektet på en skole i Örebro juni 2011

På bakgrunn av ekstra midler for å styrke faddergruppa år 2, ble det bestemt at de eldste
koristene i Kor Læne, sammen med faddergruppa, kunne reise til Örebro for å delta på en
Hearts in Hearmony -konsert der. Mange og spennende kontakter ble etablert, både mellom
prosjektledelsen og andre, men også mellom faddergruppa og svenske ungdommer med
hørselstap.
I Örebro var vi på besøk på en skole med kun elever med hørselstap. Ca 150 elever. Alle var
samlet i gymsalen for å være med på tegnsang. Faddergruppa var med som konferansierer
og fortalte om prosjektet.

Konsert i Ørebro
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Hjemmeside med informasjon

Det er i forbindelse med prosjektet opprettet en hjemmeside www.tegnsang.no
For de som vil vite mer om prosjektet er det mulig å lese om det her. På hjemmesiden er det
lagt ut evalueringer etter workshops og aktivitetsdager og kommentarer som skolene i
prosjektet har meddelt oss. Det vil også bli lagt ut skriftlige evalueringer som foreldre har gitt
oss i etterkant av prosjektslutt. Spørreskjema er blitt sendt ut etter prosjektslutt til alle
foreldre i faddergruppa, samt foreldre til korister med hørselstap. Hjemmesiden er linket til
www.korlane.no Dette er en hjemmeside som også gir mye informasjon om Kor Lænes
historikk og filosofi. Logoen til hjemmesiden er laget av Marius Klonk Kirkerud som er en av
fadderungdommene med i prosjektet.

Laget av Marius Klonk Kirkerud
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Lanseringsrunde

Vi har satt av tid i løpet av februar 2012 til en lanseringsrunde der vi skal besøke ulike
kompetansesenter, spesielle skoler for barn med hørselstap og ordinære skoler med barn
med hørselstap for å lansere materiellet og fortelle om prosjektet.

5. Mål: Lage et sanghefte\ bok med tegnsang for år 1 og 2
6. Mål: Lage en selvinstruerende DVD til heftet med oppvarmingsøvelser
samt akkompagnement til sangene.
Resultater
Sangbok
Det er laget en sangbok med tegn til 17 sanger. Sangene er linket opp til www.minetegn.no
der man kan se alle tegnene i bevegelse. Noter til sangene finnes bak i boka. Boka har en
teoridel med forslag til noen oppvarmingsøvinger tilpasset barn med hørselstap. Kor Læne
viser seks av sangene for at korledere og andre interesserte kan se hvordan det ser ut når
kor synger med tegn.
DVD
Det er laget en selvinstruerende DVD, der to ungdommer med hørselstap er tegnsolister til
alle 17 sangene. Tegnsolistene er Nina Hegdahl Solem og Johan Haakon Fillingsnes.
Resultatvurdering
Tegnsangteam

For å kvalitetssikre tegnene i tegnsangboka, ble det opprettet et tegnsangteam. Det har
bestått av seniorrådgiver Anne Karin Abkhar, tegnspråkkonsulent Torill Ringsø og
prosjektledelsen. Vi har jobbet kontinuerlig med språkanalyse for å sikre at riktige tegn har
blitt benyttet for å gi teksten mest mulig riktig innhold. Dette har vært en arbeidskrevende
og omfattende prosess.
Våre to tegnsolister, som har spilt inn tegnene på instruksjons-DVDen, er tegnspråklige
ungdommer. De benytter heller ikke alltid de samme tegnene som vi har valgt i boka. Vi har
valgt å gi en begrunnelse for det i teoridelen i sangboka. For oss som har jobbet med dette,
har det vært en utviklingsprosess å finne riktige tegn, noe som har ført til endringer
underveis. Vi er godt fornøyd med det som ble resultatet til slutt, selv om denne prosessen
kunne gått lengre.
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Rettigheter

Vi startet tidlig en prosess med å innhente rettigheter til alle 17 sangene i boka. Dette ble
også en omfattende prosess, fordi det er mange personer involvert i de ulike sangene. Noen
har valgt å gi oss rettigheter fordi de ønsket å støtte prosjektet. Det er vi glad og takknemlig
for.
Rettigheter til DVD-produksjonen er innhentet ved at det er fylt ut skjema og informasjon på
alle sangene.
Aschehoug forlag

Aschehoug gav oss rettighet til å benytte tegnene til ”La hendene snakke”. Det er vi svært
takknemlige for. Det gjorde jobben med nye tegn enklere, ved at vi hadde et utgangspunkt å
”manipiulere” (tegne) nye tegn ut ifra. Ikke alle tegnene til vår sangbok fantes i boka ”La
hendene snakke”.
Grafiker/illustratør

Kirsten Stangvik har illustrert boka, samt ”tegnet” nye tegn som ikke fantes i ”La hendene
snakke”. Kirsten Stangvik har laget alle tegningene i boka. Arbeidet med å sette tegnene på
riktig plass ble en krevende jobb, fordi illustratør ikke hadde tegnkompetanse. Dermed var
det vanskelig for henne å vite hvor i teksten tegnene skulle stå. Denne prosessen ble
omfattende, fordi det måtte jobbes svært detaljert for at hun skulle kunne sette riktig tegn
over riktig ord. Vi ser i etterkant av denne prosessen at mye kunne ha vært gjort annerledes.
Fordi dette er et pilotprosjekt, har vi tilegnet oss stor kompetanse på mange områder, som
vi vil kunne dra nytte av i videre arbeid.
Om materiellet

Salget av det selvinstruerende materiellet er i gang, og vi opplever allerede stor etterspørsel.
Vi har fått tilbakemeldinger fra brukere som har startet utprøvingen om at materiellet
fungerer godt. Lærere på kurs ved Møller-Trøndelag sier dette vil fungere utmerket også for
de elevene som er alene på små skoler og steder rundt om i landet. De kommenterer f eks at
dette er selvinstruerende ved at de kan sitte alene, høre melodien, ha teksten foran seg og
samtidig se på tegnsolistene som utøver tegnene praktisk. I tillegg gis det tilbakemeldinger
på at sangvalget er bra for både småtrinn og mellomtrinn. Også ungdomsskolelærere har gitt
tilbakemeldinger på at sangvalget er egnet for dem. Rektor ved AC Møller skole har også
uttrykt at hun ønsker å benytte materiellet til elever ved sin skole.
Om selvinstruerende materiell

Vi ønsker på sikt å gjøre en undersøkelse for å høre om materiellet fungerer slik det er tenkt
(jf målsetting om selvinstruerende materiell). Fram til nå har vi fått positive tilbakemeldinger
fra korlederne i prosjektet og foreldre og lærere på kurs. Det vil være interessant å høre om
elevene også opplever at materiellet inspirerer dem til bruk i hverdagen, slik det er tenkt.
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Et eksempel fra sangboka - Tegnsang ”Sangbok for gode venner”
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7. Mål: Faddergruppa
Mål for faddergruppa

-

Mestrende forbilder for andre (yngre barn) med hørselstap
Styrke vennskapsbånd mellom medlemmene i gruppa

Resultater

Ungdommer fra ulike ungdomsskoler og videregående skoler i Trondheim har:
-

Ledet aktiviteter på aktivitetsdager
Vært forelesere på konferanse i Örebro
Vært konferansierer på alle konserter i prosjektet
Vært tegnsolister på øvinger og konserter

Resultatvurdering

Det har vært 11 ungdommer med i faddergruppa. Hovedmålsettinger har vært at de skal
være mestrende forbilder for små barn med hørselstap og andre. Dette skulle de være ved å
lede aktivitetsdager på Nyborg skole, der alle barna i prosjektet var samlet. Dette greide de
på en utmerket måte. Vi så snart at dette var et tilbud som beriket prosjektet på alle måter.
Vi så også at dersom faddergruppa skulle lykkes med å lede aktiviteter, gi gode forklaringer
og bli trygge formidlere, ville dette være avhengig av at de fikk styrket fellesskapet seg i
mellom. Det ble også viktig med mange møter, slik at de fikk så mange repetisjoner og
øvingssituasjoner som mulig i forkant. Vi hadde i starten en diskusjon med faddergruppa om
vi skulle benytte tolk eller ikke.
Årsaken til en slik vurdering har vært at fadderungdommene selv ga uttrykk for at de ville
prøve seg uten tolk, og at de på denne måten ville kunne få bedre kontakt med de hørende
barna. Vi gjorde noen forsøk med og uten i startfasen. I ett tilfelle observerte vi at de små
barna fulgte med på tolkens forklaringer i stedet for å se på fadderungdommene som ledet
aktiviteten.
Slike situasjoner har gjort at det har gått en kontinuerlig diskusjon også med tolkene, for at
de også skal ha kjennskap til filosofien i prosjektet og slik kunne vurdere når de skulle være
tilgjengelig for ungdommene, etter behov. Dette har vært en læringsprosess for alle i
prosjektet. Faddergruppas funksjon som mestrende forbilder har medført en viktig
refleksjon rundt bruk av tolk. Små barn med hørselstap har sett og lært hvordan barn og
unge benytter tolk, og slik fått erfaring med at tolk kan være en naturlig del av hverdagen.
Jeg har tidligere vist til begrepet alminneliggjøring som et viktig begrep. Dette begrepet
gjelder også her.
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Faddergruppas læringskurve har vært bratt. De var i starten veldig forsiktige, men etter hvert
har de blitt trygge og stolte faddere, og etterspurt gule vester, der de har skrevet fadder
med store bokstaver på. Dette handler om en, etter hvert, trygg identitet som ungdom med
hørselstap, ved at de ønsker å være synlige: ”Jeg er fadder og jeg har et hørselstap”!
Vi har hatt et stort fokus på det etiske når det gjelder faddergruppas skjebne etter
prosjektslutt. Det kan være en kritisk faktor for ungdommene om de opplever nederlag fordi
tilbudet opphører. Vi har hatt samtaler med dem om dette og utfordret dem til å tenke på
hvordan deres kontakt seg i mellom kan opprettholdes. Kontakten de har hatt har ikke bare
vært det å være sammen, men sterkt knyttet til felles opplevelser gjennom trommekurs,
dansekurs, paintball, Pirbadet, bowling og turer til Barcelona og Örebro.
Det gjør at de har fått et stort felles referanserepertoar. De har også vært sammen om å
planlegge, erfare, få tilbakemeldinger, være konferansierer og mange andre
mestringsopplevelser.
Mange har sett utviklingen til faddergruppa. Faddergruppas utvikling og uttrykk for glede og
trivsel kommenteres av prosjektgruppa, ansatte ved Møller-Trøndelag kompetansesenter,
lærere ved A.C. Møller skole og direktør Anne Bakken. Sist nevnte har ved flere anledninger
uttrykt at dette prosjektet viser hvordan inkludering kan skje i praksis. Faddergruppa har selv
kommentarer på sin egen læringskurve. En av fadderne sier: ”Først syntes jeg det var litt
skummelt å stå foran så mange barn. Nå føler jeg meg trygg, og synes ikke det er skummelt i
det hele tatt”. En annen sier: ”Det er ikke skummelt å stå på scenen, fordi jeg har gjort det
flere ganger, i Barcelona, Örebro,…”
Ung i kor ønsker å lage et tilbud til faddergruppa, der de får anledning til å møtes og
fortsette med å gjøre erfaringer med trommespill. Ung i kor har engasjert Kjartan Klingen,
som har vært tromme-instruktør under prosjektperioden. Slik vil faddergruppa også i
fortsettelsen ha et fast treffpunkt.
Ungdomsskolene som har elever i prosjektet har også sett verdien av faddertilbudet for sine
elever. Derfor har de ikke fått fravær for å delta i aktiviteter som har foregått i deres
skoletid. Skolene har sett tilbudet som et likeverdig tilbud til det ordinære tilbudet på
hjemmeskolen. Vennskapet som har utviklet seg i faddergruppa har vært av stor betydning.
Flere av ungdommene opplever ensomhet på sine hjemmeskoler, og noen sliter også med
skolevegring og sosial angst på bakgrunn av få vennerelasjoner og utfordringer med
kommunikasjonen.
Lærere til ungdommene i faddergruppa har gitt tilbakemeldinger på at ungdommene
gjennom prosjektet har gledet seg til å møtes, og at de har utviklet større ansvarsfølelse også
i forhold til andre oppgaver.
Vi har evaluert både skriftlig og muntlig sammen med faddergruppa gjennom hele perioden.
Vi ser av skriftlige evalueringer at de i en startfase hadde mest diskusjoner om praktiske
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gjøremål. For eksempel servering av mat, hvem som skulle være hvor på aktivitetsdager og
fordeling av leker og aktiviteter som de skulle ha ansvar for. Etter hvert har diskusjonene
endret seg til hvordan de kunne være gode forbilder: Egen væremåte, gode forklaringer,
være tydelige, rolige, trygge, ”ha små barn i øyekroken”(sitat fra en i faddergruppa).
Det har også vært en utvikling med hensyn til forklaringer og begrunnelser for hvorfor, hvor
og når de vil ha tolk. Vi har diskutert viktigheten av å øve seg på hvordan de kan bruke tolk,
og også det å si i fra til tolken hva de har av ønsker og behov. Dette er en utfordring, og
faddergruppa er i en tidlig ungdomsfase. Likevel er bruk av tolk viktig å bevisstgjøre på et
tidlig tidspunkt. Slik har det vært en tilleggsgevinst for prosjektet at faddergruppa også har
vært ”mestrende forbilder” gjennom å vise små barn med hørselstap hvordan tolken kan
benyttes.

8. Mål: Å spre informasjon om prosjektet
Resultat
-

Det er laget en hjemmeside for prosjekt tegnsang www.tegnsang.no
Det er opprettet side på Facebook
Det er skrevet artikler (Statped)Din hørsel (2 ganger)
Det er holdt forelesninger for audiopedagogstudenter
Det er holdt forelesninger på årlige audiopedagogsamlinger (2 ganger)
Det er gitt informasjon for ansatte ved Møller -Trøndelag kompetansesenter (2
ganger)

Resultatvurdering
Hjemmesiden har først og fremst vært viktig med hensyn til evalueringer og til å gi
informasjon om prosjektet. Hjemmesiden har inneholdt en gjestebok som har gitt oss
tilbakemeldinger fra foreldre og andre, noe som er en viktig dokumentasjon. Vi opprettet
også en fadderblogg for faddergruppa. Det ble en del rot med passord som gjorde at denne
ikke fikk den funksjonen vi hadde tenkt. På grunn av hyppig aktivitet sammen med fadderne,
har vi likevel fått mye informasjon om deres opplevelser gjennom prosjektperioden. Fordi
tegnsang i Trondheim vil fortsette etter at prosjektet er over, vil hjemmesiden også fortsatt
være aktiv. Den vil være en fin informasjonskanal der vi kan informere om felles workshop
og andre aktiviteter.
Vi hadde et ønske om å nå ut til media i større grad enn det vi har maktet. Dette har hatt
sammenheng med tidsmessige faktorer, samt at media ikke nødvendigvis kaster seg over
gladnyheter som dette prosjektet kan berette om.
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Nyborg skole - knutepunktskole for tegnsang
Resultat
Ved skolen er det gjennomført
-

6 aktivitetsdager
8 workshops
Foreldremøte for foreldre fra skolene i prosjektet
Informasjonsmøte for skoleledere
Generalprøve med alle aktører i forbindelse med konsert
Rektor og SFO-leder har vært med i prosjektgruppa
Skolen har vært ansvarlig for å skaffe, tilberede og servere mat og drikke under alle
prosjektaktiviteter på skolen
Lærer fra skolen er prosjektmedarbeider og korleder
Skolen har stilt med husband på øvinger og konserter

Resultatvurdering

Dette punktet står ikke oppført i prosjektskisse som en målsetting. Likevel har denne
funksjonen vært av så stor betydning at vi velger å kommentere resultatene omkring
knutepunktfunksjonen. Knutepunktskole for tegnsang betyr først og fremst at det er ved
Nyborg skole storparten av aktiviteten i forbindelse med prosjektet har foregått. Mange av
skolens ansatte er involvert.
Rektor er med i referansegruppa, og har aktivt deltatt i hele prosessen. Han har vært en
viktig bidragsyter med hensyn til sine kontakter med rektorer på de andre skolene. Han
bidrar også til å spre filosofien omkring prosjektet ut til andre skoler og kommuner.
Både rektor og SFO-leder har begge bidratt til et godt og positivt inntrykk når andre skoler og
involverte i prosjektet har vært på besøk. Det har vært praktiske arbeidsoppgaver som
kaffekoking og akkompagnering, men også motivering av kolleger både internt og ift andre
skoler.
Rektor uttrykker at skolen har hatt stort læringsutbytte av å delta i prosjektet. På siste
evalueringsmøte i prosjektgruppa ble det myldret omkring nye prosjekt i regi av skolen selv,
som en videreføring av prosjekt Tegnsang.
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Kapittel 4; Resultatvurdering og oppsummering
Konsert i Olavshallen 19. november 2011

Det ble satt punktum for prosjektperioden med konserten i Olavshallen 19. november 2011.
Vi ønsket med konserten å gi publikum en ”smakebit” av hva prosjektet har vært, gjennom
to år. Derfor ønsket vi å presentere faddergruppa som ”mestrende forbilder” ved at de ledet
konserten sammen med gjesteartist og konferansier Rasmus Rohde.
Vi ønsket gjennom konferansierrollen, gjennom replikker og aktivitet på scenen å formidle
filosofien og noe av aktiviteten som har foregått gjennom to år. Derfor fikk faddergruppa en
sentral rolle gjennom hele konserten. De viste seg fram som gode, mestrende forbilder, både
ved å formidle, fortelle, spille trommer og danse. I tillegg var de tegnsolister på alle sanger
gjennom hele konserten.
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Korlederne forteller

Korlederne viser til relasjonsbygging mellom hørende barn og barn med hørselstap på
skolene på bakgrunn av tegnsangaktiviteten. De forteller at barna med hørselstap har fått
økt status gjennom prosjektet, fordi de innehar en kompetanse som hørende barn ikke har.
De viser til eksempler der barn tar kontakt med hverandre i friminuttene for å øve seg på
tegn. De forteller at barn synger uoppfordret med tegn i skolens samlinger med alle til stede.
De forteller at barna med hørselstap etterspør tegnsangtilbudet og uttrykker stolthet over
det.
Å utvikle identitet som tegnspråkbruker eller som høreapparatbruker i en hørende kultur vil
alltid være en utfordring. Korlederne forteller om tegnkoret som et eksempel på hvordan
barn som følger § 2.6 utvikler større stolthet av eget språk. Dette er ofte elever som er alene
i sin kultur som tegnspråkbrukere, noe de kan oppleve som vanskelig. Korlederen fra en av
skolene forteller hvordan dette endret seg med tegnsangkoret. En pappa uttrykte også etter
tegnsangkonsert i Nidarosdomen at dette tilbudet har bidratt til åpenhet og positiv
synliggjøring av elever med hørselstap. I tillegg sier han at bruk av tegn gjennom sang, på en
slik måte som vist til her, gjør at barna opplever stolthet av å være tegnspråkbrukere.

Barn med hørselstap og tegnsang
Tilleggsgevinster
I læreplanen for døve er musikkplanen erstattet med faget drama og rytmikk. Dette blant
annet på bakgrunn av at døve og tunghørte har hatt mange og dårlige opplevelser med bruk
av musikk. I den senere tiden, med utvikling av teknologien (bedre høreapparat og
Cohleaimplantat CI), har det blitt større fokus på bruk av sang og rytme for å øve hørsels- og
lyttefunksjonen. Gjennom sang blir man kjent med egen stemme, utvikler bedre kontroll
med den, samtidig som en syngende stemme gjør det lettere å oppfatte tale, gjennom rytme
og variasjon i tonehøyde (prosodi). Sang og musikk bidrar dermed til at barn med CI og
høreapparat utvikler lyttefunksjonen. I tillegg kan opplevelser gjennom et musikkfellesskap
være knyttet til livskvalitet.

Sluttkommentar
Vi har gjennom prosjektet hatt et ønske om å teste ut en hypotese om at kor og tegnsang
kan være en god og inkluderende aktivitet for barn med hørselstap, og alle andre. Vi har vist
til våre erfaringer ved Nyborg skole i Trondheim, der vi gjennom mange år har tilegnet oss
kunnskap om tegnsang som en god og inkluderende aktivitet for alle barn.
Vi har også vist til våre erfaringer om at dersom tegnsang skal være en god og inkluderende
aktivitet, vil dette ha sammenheng med en del kriterier. Blant annet vil det ha sammenheng
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med skolens eierforhold til aktiviteten, gjennom at skolens ansatte og ledelse ser verdien av
tegnsang som et helhetlig tilbud til elever med hørselstap og andre. Våre erfaringer er at
implementering og kulturbygging tar tid. Ved Nyborg skole har tegnsang bestått over en
periode på 10-15 år, og vi ser at tegnsangfilosofien er godt forankret i kulturen.
Skolene i prosjektet er i en startfase, og det er derfor tidlig å si noe med hensyn til vår
hypotese om at kor og tegnsang generelt er en god og inkluderende aktivitet for barn med
hørselstap. Likevel ser vi en del tendenser gjennom deres fortellinger som sammenfaller
med våre erfaringer. De forteller om tegn som sprer seg i kulturen, om relasjoner som
oppstår på bakgrunn av positiv synliggjøring og felles erfaringer. Dette gjelder barn i mellom
og mellom barn og voksne. Ved at voksne viser til slike historier, bekrefter det samtidig at
voksne observerer og er opptatt av relasjoner mellom barna og andre. Korlederne bekrefter
også egen utvikling ved å vise til sin egen bevisstgjøringsprosess gjennom dette prosjektet.
Flere av korlederne uttrykker at de, i større grad enn tidligere, føler seg kompetent til å ta i
mot barn med hørselstap ved sin skole.
Å tilegne seg tegnsangfilosofien med fokus på vennskap, slik dette prosjektet viser til, vil
være relatert til den enkeltes grunnsyn. Vår filosofi er sterkt forankret i et utviklingsøkologisk
perspektiv, der en helhetlig tilnærming er sentral. Når det gjelder barn og unge med store
hørselstap, vil en slik tilnærming være av stor betydning for at de skal kunne lykkes og ha
gode mestringsopplevelser på korarenaen. Ved at flere arenaer er involvert i barnas
aktiviteter, vil det bety at flere kan sangene, flere kan aktivitetene og barna vil få mange
repetisjoner og gjentakelser. Det vil være avgjørende for at de skal ha en god opplevelse på
tegnsangkoret. Gode opplevelser (opplevelseskriterier: Skaalvik:2006) barna i mellom er
viktig for relasjonsbygging og for at inkludering skal skje. Det tar tid å bygge relasjoner ved
mange og rike opplevelser og erfaringer, slik vi viser til her. Det kan skje ved at man deltar på
en aktivitet over tid, slik vi viser til gjennom denne aktiviteten. Barna blir kjent med
hverandre over tid og bygger mange felles erfaringer og opplevelser som de videre kan
basere sin kommunikasjon på. Det finnes mange kortvarige tilbud, klubber og andre
trefftilbud. Det som er vesentlig for denne tenkningen, er en aktivitet som varer. For oss er
dette en vesentlig hovedkonklusjon, med tanke på et felles referansegrunnlag å bygge videre
kommunikasjon på mellom barn med hørselstap og hørende barn. Vi har tidligere vist til at
det finnes få aktivitetsarenaer med fokus på inkludering. På bakgrunn av prosjektet og
samarbeid med ”Ung i kor”, blant annet gjennom deltakelse i referansegruppa, drøfter vi nå
muligheten for at ”Ung i kor” kan være en organisasjon som starter en ny tankeprosess ved
at tegnkorene i Trondheim nå blir en del av deres virksomhet. De har allerede startet en
drøfting om hvordan vi kan videreføre faddergruppas kompetanse innenfor deres
ungdomsorganisasjon. De tilbyr også alle elleve ungdommene et trommekurs over seks
måneder, som skal ende opp i en konsert på Trondheim torgs utescene i juni måned. Kanskje
”Ung i kor” kan bli en foregangsorganisasjon for barn og unge i Norge, og som gjør noe med
”elitefenomenet” innenfor kulturtilbudet, ved å sette inkludering på kartet?
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Positive ringvirkninger /veien videre

Tegnsangkorene er nå innmeldt i Ung i kor. Ung i kor vil også videreføre tegnsangworkshops
for andre interesserte. Denne invitasjonen vil gå ut til alle korledere i Norge. Andre skoler
har meldt sin interesse for tegnsang og etterspør materiellet (sangbok og DVD). Dette
gjelder skoler i Trondheim, men også ut over landet. Vi ser slik fram til fortsettelsen, og et
videre samarbeid mellom korledere og ressursgruppa i prosjektet. Det er utviklet stor
kompetanse blant voksne som har vært involvert, noe som legger et godt grunnlag for å
sørge for at spredning skjer. Ressursgruppa (korlederne) og referansegruppa, understreker
at mange barn vil profitere på tegnsang og visuell forsterkning i sin hverdag. Derfor er det
viktig at man i større grad inviterer ei større brukergruppe til deltakelse. Dette er en sentral
tanke på bakgrunn av fusjonering av de ulike kompetansesentrene innenfor Statped. Det kan
bety at man i større grad må tenke et tilbud som omfatter flere brukergrupper.
Når det gjelder ”selvinstruerende materiell ”(sangbok og DVD) som er utviklet gjennom
prosjektperioden, kan det være en interessant tanke å gjøre en oppfølgingsstudie ved å
sende ut spørreskjema til brukerne av materiellet for en tilbakemelding på om materiellet
fungerer selvinstruerende på den måten som målsettingen sier det skal. Det kan også
inneholde en del oppfølgingsspørsmål med tanke på hva som eventuelt mangler for at det
skal være optimalt og brukervennlig for alle, både barn og voksne.
Slik passer det å avslutte med kommentaren bak på tegnsangboka ”Tegnsang, sangbok for
gode venner”:
TEGNSANG PASSER FOR ALLE!
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Vedlegg 1

Vedlegg til rapport fra prosjektet ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap”
Nyborg skole har som visjon å være en inkluderende nærmiljøskole. Etter to innholdsrike, spennende
og utviklende år for oss ved Nyborg skole, har vi fått bekrefta at barn og unge med hørselstap er en
stor ressurs! Vi har lang erfaring med å undervise barn med hørselstap, men vi hadde ingen elever
med hørselstap akkurat da dette prosjektet startet. Nå har vi 3 slike elever, hvorav 2 kommer fra
andre skolekretser. De har søkt til Nyborg pga av vår kompetanse på og kultur for å legge til rette for
barn med hørselstap. Ingen av dem har vært med i skolekoret, men så lenge både trinnet og hele
skolen synger med tegn, opplever de at tegnforsterking og tegnsang tilhører normaliteten.
Fram til siste skoleår før prosjektstart hadde vi flere elever med hørselstap, som hadde vært elever
hos oss gjennom mange år. De hadde nettopp gått videre til ungdomsskolen. Gjennom prosjektet har
vi hatt gleden av å følge deres utvikling videre, i rollen som mestrende forbilder, både for oss
hørende og for barn og voksne med hørselstap.
For vår skoles del, har tegnsangkulturen fått et klart oppsving og en spredning som gleder både små
og store. Vi har hatt lærere som har brukt tegnforsterking i sine klasser i mange år, fordi de har hatt
elever med hørselstap. Nå brukes tegn også på andre trinn enn der hvor vi har barn med hørselstap –
fordi vi har sett og lært at det utgjør en viktig dimensjon i læringsarbeidet. Elevene synes at det er
morsomt å lære tegn, og de sier sjøl at de lærer raskere og bedre når de bruker tegn.

For oss som skole har prosjektet medført en rekke positive ”bivirkninger”. Vi har fått mulighet til å
være knutepunktskole for tegnsang, noe som har bidratt til å gi oss et veldig positivt omdømme,
både blant skolene i Trondheim, men også i kompetansemiljøet rundt mennesker med hørselstap.
Workshop og treff for korene fra de 6 deltakende skolene har for det meste foregått på Nyborg.
Internt har dette medført at alle i personalet, elevene og mange foresatte har blitt mer eller mindre
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involvert og opplevd at skolen vår har hatt en viktig rolle i prosjektet. Interessen for tegnsang og
tegnforsterking har økt – det samme har kompetansen, fordi vi har gjort prosjektet til skolens eie.
Nå lærer skolestarterne sanger med tegn i løpet av de første ukene på SFO, slik at de kan synge med
tegn for foreldrene sine på første skoledag. Og foreldrene blir både imponert og nysgjerrige!
Tegnforsterking og tegnsang brukes også i begrepsinnlæringa i de første skoleårene – noe for alle
elevene og mer for elever med behov for spesielt tilrettelagt opplæring.

Stadig flere av personalet i både skole og SFO ser nytten av tegn og har lyst til å lære mer.
Prosjektet har bidratt til å levendegjøre skolens visjon om å være en inkluderende skole, der
mangfold er både det normale og ønskelige i en lærende organisasjon.
På vegne av Nyborg skole, ønsker vi å uttrykke stor takknemlighet og beundring for det arbeidet som
er utført og de resultatene som er oppnådd i løpet av de to årene prosjektet har pågått!

Kåre Moum

Linda Eggen Rønning

Rektor

SFO-leder
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Vedlegg 2
Prosjektet Tegnsang i et inkluderende fellesskap har på mange måter vært et banebrytende arbeid
innenfor hørselssektoren.
Fokuset i dette prosjektet har vært på inkludering gjennom felles aktivitet, hvor barn med nedsatt
hørsel har vært i samhandling med hørende barn. Det har vært et uttalt mål at de barn og unge som
har deltatt i prosjektet skulle oppleve mestring gjennom deltakelse under forutsigbare og trygge
rammer og en fast aktivitet som har gått over lang tid. Dette har vært viktige og avgjørende bidrag
for å kunne utvikle vennerelasjoner og nettverksbygging.
Prosjektlederne Ellen Lundereng og Turid Rodal Skei har gjennom dette prosjektet og sine tidligere
erfaringer med kor og tegnsang til fulle vist at barn med nedsatt hørsel, gjennom deltakelse i koret og
prosjektet har blitt positivt synliggjort som forbilder for de andre og at dette har vært en god og
inkluderende arena også for disse barna. Bruk av tegn har blitt alminneliggjort og dette har bidratt til
åpenhet og en god og positiv synliggjøring av barn og unge med nedsatt hørsel og en opplevelse av å
være delaktig i et fellesskap med andre barn og unge.
Mange års erfaring har vist oss at det finnes svært få arenaer hvor barn med nedsatt hørsel har
mulighet for å kunne delta på linje med andre barn og unge da de aller fleste aktiviteter er lagt opp
på de hørende sine premisser. Dette er trolig en av hovedårsakene til at barn med nedsatt hørsel
gjerne gir opp en aktivitet de har startet på etter forholdsvis kort tid.
Prosjektet har i så måte hatt mange synergieffekter, hvor noe av det kommer tydelig frem er at
tilrettelegging for barn med nedsatt hørsel og kontinuitet i arbeidet også kommer alle andre barn og
unge til nytte.
Til de få kritiske røstene som underveis i arbeidet har spurt om tegnsang er en god og fornuftig
aktivitet for barn og unge med nedsatt hørsel, så er svaret et ubetinget ja! Et av de beste bevisene på
dette er de glade, åpne, trygge og positive barn og unge som har stått frem som gode modeller og
mestrende forbilder i både øvinger og ikke minst på avslutningskonserten i Olavshallen den 19.
november 2011. Dette, sammen med alle de innspill og positive uttalelser som har kommet fra både
foreldre, korledere og barna selv, gjør at prosjektet til fulle har svart på og bekreftet den hypotesen
som man ønsket svar på;

”Tegnsang og kor kan være en god og inkluderende aktivitet for barn med hørselstap og alle
andre”.
Takk for tro, vilje, pågangsmot og utallige nedlagte timer for å gjøre dette prosjektet til hva
det har blitt, til to meget driftige og dedikerte prosjekt og korledere; Ellen Lundereng og
Turid Rodal Skei.
Bjørn Bakken
avdelingsleder
Avdeling for hørsel og tegnspråk
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Vedlegg 3
Prosjektet TEGNSANG
FADDERGRUPPAS VERDI
Refleksjon fra en mamma

Som mor ser man som oftest sitt eget barn, dets behov, utfordringer og muligheter for
mestring. Som mor i prosjektet TEGNSANG har jeg fått oppleve både mitt eget barn og de
andre ungdommene i faddergruppa gjennom en periode på to år. Vi har vært på turer
sammen, sett dem opptre på ulike konsertarenaer der vi var på besøk og til slutt i et
fyrverkeri av en konsert i Olavshallen.
Det er vanskelig å glemme ungdommenes fengende rytmer på store stomp -trommer,
tegnpoesi -solistene både som stemningsfull start på konserten og som et kraftfullt innslag
mitt i konserten. Om dansen ikke var helt proff, så det ut som ungdommen trivdes med
dansetrinnene for det. Faddergruppen opptrådte med en selvsikkerhet og en entusiasme,
som om de var vokst opp på scenen.
Denne adferden er nokså atypisk for våre ungdommer, som lever i en hverdag, der de ofte
må underordne seg i en sosial gruppe, fordi man ikke hører alt, som må akseptere å ikke bli
sett av medelever fordi man ikke er kul nok og attpåtil hører dårlig. Eller at man ikke
oppsøker sosiale grupper for å unngå vanskelighetene.
I det jeg reflekterer over dette, tenker jeg “hvor fikk disse ungdommene denne scenevante
selvsikkerheten fra?”
For å føle mestring i hverdagen må man få anledning til å “henge med” i det som blir sagt,
delta i en diskusjon og dermed få utvikle seg. Denne muligheten fikk ungdommene i
faddergruppen – en liten gruppe der alle skapte og jobbet sammen mot et felles mål.
Ingen visste helt hva denne Faddergruppen var eller skulle bli. De skulle ikke «på koret med
de små barna» men var på «møte med ungdommen», og bare det var noe betydningsfullt de hadde fått et oppdrag/ en jobb ifbm. aktivitetsdagene på Nyborg. Hvor betydningsfullt
dette var kunne merkes fordi at hverken møter eller aktivitetsdager aldri ble avglemt (I en
periode hvor ungdommen er nokså distré av natur, legger man merke til de få gangene, som
man ikke trenger å minne på og mase ungdommen av gårde.)
Alle fadderne har ulike utfordringer gjennom hørselstap. Hørselstapet skaper en sosial
usikkerhet, som reduseres kraftig når man møtes eller jobber i mindre grupper.
Faddergruppen hadde en gruppestørrelse som fungerte godt for ungdommene. De ble godt
kjent med hverandre/ sveiset sammen, noe som selvfølgelig også ble styrket av turene som
gikk til Barcelona og til Ørebro. Sosialt samhold styrkes lett på lange bussturer, når man må
dele rom med noen og ikke minst når man opplever noe sammen.
På turene hadde faddergruppen et nytt ansvar. De styrket Kor Læne som tegnsolister, også
en ærefull oppgave. Men mest av alt fikk de dra på tur og fikk være sammen med Kor Lænes
hovedkorister, hørende og litt yngre barn. Det ble knyttet tette kontakter på tvers av
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aldersgruppene og etterhvert var det mindre viktig om man var hørende eller ikke. Barn er så
dyktige til å ta opp kontakt med hverandre at de lett finner sine måter å kommunisere på.
Dette kjenner man godt fra ferieturer til utlandet og barn som møtes f.eks. på stranda, men
det ble også tydelig på turene til Barcelona og Ørebro. Hørende og ikke hørende fant sine
måter å kommunisere på med tegn, tegnspråk, tolk eller rett og slett bare vill peking og
miming.
Når man er på turné sammen er selve konserten en opplevelse for seg. Å stå i midtpunktet,
få applaus og bli invitert på ny er noe som bygger selvtillit hos alle. I tillegg får man med seg
generalprøvene i forkant og jobber sammen med andre utøvere for å få til denne felles
konserten. Sånn sett var kansksje Ørebro den mest opplevelsesrike turen for ungdommene,
og spesielt for de som har tegnspråk som første språk.
Opplevelsen av at andre døve ungdommer hadde utviklet sitt eget konsept for å bruke
tegnpoesi, musikk og drama til et visuelt og musikalsk helhetlig uttrykk, gjorde sterk inntrykk
på både oss voksne og ungdommene. Slike inntrykk er så inspirerende og motiverende at
lysten til å mestre, til å gjøre noe selv, lyste i øyene av ungdommene på veien hjem. Her ble
ungdommen i Ørebro “mestrende forbilder” for vår faddergruppe. Jeg ble veldig imponert
over at noen av fadderne tok denne opplevelsen så til hjerte at de kreerte egne lignende
innslag for konserten.
Med erfaring fra et tegnsang-kor fra Leipzig som var på besøk hos Kor Læne i 2008 ser jeg
igjen betydningen av at ungdommene selv kommer med ønsker/ har lyst og engasjement til å
utvikle noe.
Ellen og Turid har ledet denne faddergruppen på en særdeles flott måte der alle ble hørt og
der alle kunne utvikle egne ideer etter hva man interesserer seg for. Det ble etter min mening
et viktig grunnlag for at ungdommen følte et eierskap i det de presenterte på scenen i
Olavshallen. Og når man “eier” (på ungdommenes eget språk) så ”kan man”. Det er der den
scenevante selvtilliten kom fra.

Takk til Ellen og Turid, som har gjort dette mulig!

49

Vedlegg nr 4
Sluttevaluering fra en korleder
Noen positive ting å ta med seg videre:
Det å se og oppdage at en slik gruppe kan være med å hjelpe barn som ellers kanskje er litt
forsiktig og ikke tør å stå frem. Jeg har sett flere barn som har blomstret i koret, og som både
tør å synge solo og som stråler når de synger i koret. De er stolt av å være med i koret, og de
kan noe som ikke alle andre kan.
Bruk av tegn gjør det veldig mye enklere å lære inn sangene. Jeg syns elevene lærer tekstene
fortere fordi de har tegn som støtte.
Fint at en slik arena kan hjelpe til i overgang barnehage-skole for barn med hørselstap. S som
er med hos oss gleder seg til øvelsene og jeg håper det gir en ekstra trygghet i forhold til
skolestart.
Målsetting om selvgående kor:
Vi på vår skole ønsker helt klart å fortsette med tegnkor. Hvor omfattende og ambisiøst det
blir tenker jeg er avhengig av hvor mye foreldrene ønsker å engasjere seg. Hvis man har en
drivkraft i en foreldregruppe som ønsker av egen interesse å gjøre en innsats, så er det flott.
Uansett om vi får foreldrestyre eller ikke, kommer vi til å fortsette med tegnkoret.
Utbytte av å delta i prosjektet:
Jeg syns jeg har lært veldig mye av å være med. Lært mange tegn, om korledelse, lært noen
triks for å holde barnas motivasjon oppe, fått mer kunnskap og forståelse for barn med
hørselstap, etablert kontakt med andre skoler som holder på med det samme.
Hva kunne vært gjort annerledes?
For min del tenker jeg at jeg burde ha vært flinkere til å informere og få med flere ansatte
fra skolen i prosjektet fra starten av. Kunne også vært flinkere til å få tegnkoret inn i skolens
årshjul og opptre mer/markedsføre oss mer på skolens arenaer (men dette kan vi jo ta med
oss videre.)
Ellers i forhold til prosjektet så tenker jeg at rektorene burde vært inne i prosjektet fra
starten av, kanskje til og med vært med på første workshop. Det har vært litt vanskelig å
videreformidle hva vi egentlig driver med, og jeg har måttet jobbe en del for å for eksempel
få med meg nok folk til aktivitetsdager og konserter.
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Hva barna har lært?
Jeg tror barna har lært at tegn er morsomt! De har sett nytten av bruk av tegn, og forstått
hvordan tegnene forsterker det vi sier/synger om. Tror også at barna uten hørselstap forstår
bedre hva det vil si å ha et hørselstap, og kanskje vegrer seg mindre for å ta kontakt med
mennesker som bruker tegn. De har syntes det har vært veldig spennende å snakke med
fadderne på aktivitetsdagene, og har gjerne ønsket å bruke de tegnene de kan for å
kommunisere med dem.
Vennskapsarena for barn med hørselstap og hørende barn:
Litt vanskelig å si noe om, fordi jenta hos oss som har hørselstap hadde mange venner fra
før. Men som dere sier kan dette med vennskap bli vanskeligere jo eldre de blir, og da vil hun
antageligvis ha en styrke i at hun kjenner barn på tvers av trinn i tegnkoret, og at det er
mange som forstår hennes situasjon. For gutten som skal begynne på skolen neste år, håper
og tror jeg at det kan ha mye å si for hans trygghet når han starter på skolen. Om også flere
fra hans trinn blir med neste år, vil det være veldig positivt.
På aktivitetsdager har det vært flott å se hvor stolte fadderne er av hva de er med på å
skape, og som nevnt syns barna på skolen det er veldig spennende å kommunisere med tegn
med barn/ungdom med hørselstap.
Om tegnkoret er inkluderende for barn med hørselstap:
Ja, det mener jeg absolutt at det er. Vi forsøker å bruke en del tegn også når vi snakker
sammen. Vi har også snakket mye om å ta godt imot S fra barnehagen, og barna er flinke til å
vise ham og få han til å være med på sangene.
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Vedlegg 5
Kari K. Engen: Daglig leder i Sør-Trøndelag musikkråd, som også er regionledd for Ung i Kor:

Jeg har fulgt Tegnsangprosjektet ved å være med i referansegruppa i perioden. Jeg kjente til
Tegnsang fra tidligere gjennom Nyborgs Kor Læne da vi sammen arrangerte konserten Hearts in
Harmony i Olavshallen i 2008.

Overgang til selvstendige kor:
I referansegruppa har ikke vi bidratt spesielt mye før mot slutten av prosjektperioden, og vår
oppgave er nå å hjelpe til for at prosjektkorene kan fortsette på egne ben også etter at prosjektet er
over. Vi har derfor vært aktive overfor prosjektleder, korledere og skoleledere for å fortelle hvordan
man på enklest mulig vis kan fortsette som kor – og da helst også med foreldre inn i styret. Vi har
anbefalt å bli medlem i Ung i Kor som har mange tilbud til kor og dirigenter, et faglig nettverk,
nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst meget gode økonomiske støtteordninger.
Tilfeldigheter gjør at akkurat nå i slutten av desember hadde styret i Ung i Kor vedtatt å starte en
vervekampanje slik at de 10 første nye medlemskor fikk kr 20.000,- hver i velkomstgave!

Faglig oppfølging av og videreutvikling for korledere/dirigenter
Sør-Trøndelag musikkråd er også fylkesledd av Musikkens studieforbund og vi har muligheter for å
arrangere rimelige kurs for lærere og korledere ved hjelp av Voksenopplæringstilskudd. Vi har
allerede planlagt to slike kursdager i Trondheim våren 2012.

Faddergruppa – videre samspill?
Vi forstår at faddergruppa består at 11 ungdommer som ikke kjente hverandre særlig godt fra før. I
løpet av prosjektet er de blitt en sammensveiset gjeng og en skikkelig egen musikkgruppe. Etter å ha
opplevd gruppen i musikalsk utfoldelse på scenen i Olavshallen tenker vi at disse bare MÅ få fortsette
– og at vi kan hjelpe til med det.

Musikkrådet består av mange organisasjoner, også for band og ensembler…. – og jeg har anbefalt at
ungdommene i faddergruppa kan organisere seg som musikkgruppe/band – og melde seg inn i
bandORG. De vil da få tilgang til Frifond-støtte som vil være med på å dekke utgifter til deres
musikkaktiviteter. For våren 2012 vil musikkrådet arrangere et kursopplegg for disse og som avsluttes
med deltakelse på Musikkfest Trondheim i juni. Vi vil hjelpe til med å finansiere kostnadene gjennom
våre tilskuddsordninger (Voksenopplæring og KOMP). Det ser ut til at Møller kompetansesenter kan
bidra med å stille lokaler til disposisjon på kurskveldene. Dersom det tilkommer ekstrautgifter til et
slikt opplegg på grunn av deltakernes hørselstap har vi gjennom studieforbundet mulighet til å få
dekket disse gjennom tilretteleggingsmidler.
Vi har god kontakt med prosjektets ledelse og bidrar etter beste evne med å videreutvikle tegnsang i
kor. Vi syns det er flott å kunne bidra på de feltene vi er gode på – de demokratiske og
organisatoriske områdene innen det frivillige musikklivet!
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Synergien og videre utvikling
Ved å bruke sang og musikk som fellesnevner, viser Tegnsangprosjektet at musikk er en grenseløs
uttrykksform. Inkluderingsperspektivet er dermed veldig stort, og det at Ung i Kor Midt-Norge – som
følge av Tegnsangprosjektet – nå har fire medlemskor med barn med hørselstap, gir oss en mulighet
til å være foregangsmodell for de andre regionsleddene (i Norge).
En medlemsorganisasjon som Ung i Kor har stort kontaktnett over hele landet, og kan være
behjelpelig med å spre ringvirkningene av Tegnsangprosjektet – i tillegg til å være behjelpelig med å
formidle kontakter, stille med råd, veiledning og konsultasjon for øvrig.
Dette er et prosjekt vi gjerne ønsker å gå i bresjen for, som barne- og ungdomsorganisasjon. Vi stiller
gjerne med de mulighetene vi har, for på best mulig måte å spre budskapet om tegnsang i lys av
prosjektet i Trondheim.
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Vedlegg 6

”Fellesskap bygd på tegn og sang”
Av Lene Fjellstad
Kommunikasjonsrådgiver ved Møller - Trøndelag kompetansesenter

-

Tegnsang er litt vanskelig. I dag havnet fingrene mine opp i nesen til ”Anna”! Den
syv år gamle korsangeren gjør det klart og tydelig for meg at det å synge og gjøre
tegn samtidig slett ikke er for amatører.

Prosjektet ”Tegnsang i et inkluderende
fellesskap” har med midler fra Helse og
Rehabilitering startet seks skolekor i
Trondheim hvor barn med hørselstap
deltar. Tanken bak prosjektet er å skape en
arena hvor barn med hørselstap og hørende
barn kan møtes om en felles aktivitet. Der
barn kommer sammen utvikles vennskap,
forståelse og samhørighet. – Vi vet at
mange barn med hørselstap føler seg
veldig ensomme på skolen, forteller
prosjektleder Ellen Lundereng ved Møller
kompetansesenter.

Prosjektlederen kan etter ett år glede seg
over gode evalueringer fra skolene som
deltar. – Når jeg ser hørende barn stå i
skolegården og bruke tegn i samtale med
en hørselshemmet venn, vet jeg at vi har
lykkes et stykke på veien allerede.
Hørselshemmede barn som tidligere har
nektet å bruke tegn på skolen i frykt for å
skille seg ut våger endelig å stå frem, og de
overøses av spørsmål fra interesserte
venner som også vil lære tegn. Det gir
motivasjon til å fortsette, avslutter
prosjektleder Ellen Lundereng som ble
kåret til årets barnekordirigent i 2008.

I alt deltar 270 barn i prosjektet, og
skolekorene øver både hver for seg og
sammen i et storkor. På fellessamlingen er
det også lagt opp til andre aktiviteter ledet
av ei faddergruppe som består av
ungdommer med ulik grad av
hørselshemming.

Du finner mer om prosjektet på
www.tegnsang.no

Storkonsert
Korene har allerede hatt flere opptredener,
blant annet en skoleturnè og julekonserter.
Høydepunktet blir allikevel felleskonserten
som er planlagt til høsten i Trondheims
storstue Olavshallen. Da skal 1204 seter
fylles opp av familie, venner,
klassekamerater og andre interesserte.
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Vedlegg 7
Til skoler i Trondheim med barn med hørselstap
Informasjon om prosjektet
”Tegnsang i et inkluderende fellesskap”

Møller kompetansesenter har sammen med Nyborg skole fått midler fra Helse og
Rehabilitering for å videreutvikle og spre kunnskap om inkludering av barn med hørselstap i
et musikalsk sangfellesskap. Nyborg skole har ti års erfaring med tegnsang og inkludering av
barn med hørselstap i kor. Målsettingen med tegnsang er å skape en arena der barn med
hørselstap og hørende kan være sammen om en felles aktivitet. Tegn til sangene har ført til
at elevene med hørselstap har blitt positivt synliggjort, og vært en del av skolens ressurser. I
dag ser vi resultater av arbeidet, ved at ungene på skolens samlinger synger uoppfordret med
tegn. Tegn har slik blitt alminneliggjort i skolens hverdag. I tillegg er tegn til sanger visuelt
vakkert å se på for et publikum.

I prosjektperioden vil det utvikles et felles repertoar for alle korene. Målet med det er at vi en
gang i måneden møtes i ”storkor”, og for andre fellesaktiviteter. Inkludering handler i stor
grad om å være sammen om felles aktiviteter. Barn med hørselstap har i dag få slik arenaer.
Slik ønsker vi å skape en møteplass der Nyborg skole vil få status som knutepunktskole for
tegnsang.
Dette arbeidet har vekket interesse hos andre skoler. Prosjektmidlene vil slik bli brukt til å
spre vår kunnskap videre til de skoler som ønsker å bygge en tilsvarende inkluderende
virksomhet ved sin skole. Derfor går vi nå ut til skoler i Trondheim der vi vet det er barn med
hørselstap, for å invitere dere til å delta. Prosjektet vil gå over en toårsperiode, og vi som er
dirigenter for ”Kor Læne” og prosjektansvarlige, vil bistå skolene i en oppstartsfase.
Ønsker dere mer informasjon om prosjektet kan dere gjerne ta kontakt med en av
korlederne /prosjektlederne:
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Ellen Lundereng (93008404, 72596550) eller
Turid Rodal Skei (99256320)
Vi tror dette vil komme til å bli et spennende prosjekt, og ser fram til å høre fra dere!
Vi tar telefonkontakt med den enkelte skole i løpet av uke 4!

Mvh
Ellen Lundereng

Turid Skei

Prosjektleder

Prosjektmedarbeider

Bjørn Bakken

Kåre Moum

Avdelingsleder v/avdeling for

Rektor ved Nyborg skole

hørsel og tegnspråk
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Vedlegg 8
Evaluering etter deltakelse i prosjekt Tegnsang
Dette er et spørreskjema som sendes ut til alle dere foreldre som har barn med hørselstap og som
har deltatt i prosjekt tegnsang i et inkluderende fellesskap.
Vi er svært takknemlig for at dere tar dere tid til å svare på flg spm: Svarene kan returneres på
mail. Svarene vil ha betydning for prosjektrapporten som skal være ferdig om 2 uker. Derfor er det
fint om vi kan få det i retur så snart som mulig. Ps. Svarene vil bli behandlet anonymt.
Mailadresse: ellen.lundereng@statped.no


Hva har barnet ditt deltatt på?

Faddergruppe

Kor

Hva har vært av mest betydning for barnet ditt ved å delta i faddergruppa\koret?

Har du\ dere opplevd at koret\ faddergruppa har vært en god vennskapsarena for barnet ditt?

Koristene: Opplever dere at barnet har blitt inkludert i koret?
På hvilken måte?
Nevn noen eksempler..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faddergruppa: Har hatt rolle som ”mestrende forbilder” i prosjektet (følt seg
betydningsfull…blitt sett opp til, ledet aktiviteter..)
Hvordan tror dere dette har påvirket deres identitet og selvfølelse? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annet:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vedlegg 9

Samtykkeskjema

20. 09.10

Samtykkeskjema vedrørende film/ videoopptak og bruk av disse gjennom prosjektet” Tegnsang i et
inkluderende felleskskap”
I forbindelse med prosjektet ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap” hvor ditt barn er en av
deltakerne, er det tenkt et sluttprodukt i form av en DVD. Denne kan skoler og lærere benytte som
et ledd i opplæringen og kulturbyggingen rundt elever med hørselstap, ved den enkelte skole. I
forbindelse med denne DVD`en, er det aktuelt å gjøre en del video/ filmopptak hvor de som er med i
prosjektet vil delta. Produktet , DVD`en, skal være selvinstruerende på den måten at det vil bli et
hefte med 30 sanger som er tegnsatt. I tillegg skal de samme 30 sangene i samme rekkefølge ligge
ved på en DVD. Tegnene til hver enkelt sang skal presenteres først. Videre vil sangen med barnekoret
presenteres slik at man ser hvordan det ser ut når mange synger sammen med tegn.
I prosjektet har vi ei faddergruppe. Denne gruppa har fått benevnelsen ”mestrende forbilder”. Det
betyr at de leder og organiserer oppgaver for mange små barn, med og uten hørselstap. Det gjør at
de små barna ser at de store greier seg godt, har et godt liv, og god selvoppfatning.
Som et ledd i målsettingen for prosjektet, ønsker å benytte ungdommer fra faddergruppa som
tegnsolister på instruksjons- DVD en.
Dette innebærer en del ekstra øvinger med en tegnspråkkyndig person. Torill Ringsø, som jobber ved
Utviklingsavdelingen ved Møller kompetansesenter vil bistå i denne prosessen. Vi har vært i kontakt
med de skolene som er involvert med hensyn til bruk av skoletida. Vi prøver å legge til rette for å
unngå mye bruk av skoletida, men noen timer må det bli. Vi håper dere er positivt innstilt til at
ungdommene deltar på de nødvendige opptakene, og at de blir oppmuntret til å øve slik at det blir et
godt sluttprodukt, som de opplever å ha lyktes med.
På bakgrunn av denne informasjonen ber vi om deres samtykke til å gjøre de nødvendige opptakene.
I tillegg at sluttproduktet kan benyttes i forbindelse med korets aktiviteter og i andre sammenhenger
hvor dette arbeidet kan tenkes å bli vist (kurs, konferanser, opplæring til nye korledere og lignende).
For spørsmål ta kontakt med
Ellen Lundereng , prosjektleder Eller
Bjørn Bakken, avdelingsleder for avdeling AHT Møller kompetansesenter
Jeg \vi tillater at ____________________________________er tegnsolist på instruksjons DVD i
forbindelse med prosjektet ”Tegnsang ei et inkluderende fellesskap” og at DVD`en kan benyttes i
korets virksomhet og i andre aktuelle sammenhenger.
Underskrift av foreldre/ foresatte
Dato:___________________________
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Vedlegg 10
Samtykkeskjema

04.02.11

I forbindelse med prosjektet ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap” har vi tidligere bedt om
samtykke til videoopptak. Opptakene er viktig med hensyn til dokumentasjonen i prosjektet. Det er
opprettet en hjemmeside, der vi ønsker å informere om aktiviteten i prosjektet til de som ønsker å
lære noe, eller av andre årsaker ønsker å følge med på utviklingen.
I brev sendt ut til foreldre tidligere ba vi om samtykke til å legge ut på hjemmesiden. Det krever i
noen tilfeller at opptakene linkes opp mot Youtube. Det er store opptak som krever mye plass, slik at
dette er vanskelig å unngå. Dette gjelder for konserter, aktivitetsdager andre aktiviteter i prosjektet.
Fordi videoopptak er viktig for prosjektets dokumentasjon håper vi på et positivt svar fra alle!

Svarfrist: Innen fredag 18.febr (uke 7) til korlederen sin.

1. Det er greit at mitt barn blir filmet og at filmen kan bli linket opp mot youtube, og eller legges
ut på prosjektets hjemmeside (anonymt)
Navn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Det er greit at mitt barn blir fotografert og at bildet \ene kan komme i aviser \blader, ulike
tidsskrifter
(anonymt)

Navn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vedlegg 11
Folder til konserten tegnsang Olavshallen 19.november 2011
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Vedlegg 12
Omslaget til sangboka: TEGSANG ” Sangok for gode venner”
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