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Prosjektbeskrivelse 
Prosjekttittel: Tren hjemme i koronatiden - med tegnspråk, tale og tekst 

Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund 

Prosjektleder: Finn Arild Thordarson 

 

1. Soliditet. 
1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

Koronatiden har ført til mindre sosial kontakt og at mange 
er langt mer hjemme enn før korona. I perioder har det 
også vært fullstendig stans i organisert idrett og stengte 
treningssentre. Vi har sett oppslag i media hvor det 
uttrykkes bekymring for redusert fysisk aktivitet i 
koronatiden (et par eksempler klippet inn til høyre her). 

Selv de som ikke trener i det hele tatt, mister daglig fysisk 
aktivitet på grunn av hjemmekontor – mange går en viss 
strekning når de skal på jobb. Det er ikke nødvendigvis 
veldig langt – men bare det å gå til bussholdeplassen er mer 
fysisk aktivitet enn å gå fra kjøkkenet til stua for å sette seg 
ned med en laptop. 

Man kan finne mange videoer eller artikler på nett om 
hvordan man kan trene hjemme, men denne 
informasjonen er ikke tilrettelagt døve eller 
hørselshemmede. For eksempel på YouTube kan man finne 
mye på engelsk, og det kan tekstes automatisk på engelsk. 
Denne funksjonen har man ikke for norsk språk. Få norske 
YouTubere tekster sine videoer, og dermed blir 
norskspråklig innhold ofte utilgjengelig for 
døve/hørselshemmede.  

Et annet problem er hvordan videoene er pedagogisk 
utformet. Det er ikke alltid undertekster eller en tolk på 
skjerm er godt nok for å gjøre en film like tilgjengelig. De 
som hører normalt, kan se på en video og fokusere å 
studere et eksempel på hvordan noe gjøres, samtidig som 
de lytter til instruksjoner. Dette er langt vanskeligere for 
døve/hørselshemmede, fordi de må fokusere på noe annet 
for å få med seg instruksjoner - undertekster eller en tolk 
på skjerm. Jeg selv som skriver dette er døv, og opplever 
ofte at hvis jeg skal se på en instruksjonsvideo på YouTube, 
må jeg ofte først fokusere på å lese undertekstene (på engelsk), og så spole tilbake for å fokusere på det 
som faktisk blir vist på filmen. Dette er også et vanlig problem i ordinær undervisning: 
døve/hørselshemmede vet hvor vanskelig det er å følge med hvis en lærer peker på noe og sier for 
eksempel «og så tar du denne over den andre her, og vi flytter den dit» - og du må se på tegnspråktolken 
for å få med deg hva som blir sagt, og tegnspråktolken er noen sekunder bak læreren. 

For døve/hørselshemmede som ønsker å få instruksjoner om hvordan de kan trene og holde seg i form i 
koronatiden, er det altså i hovedsak to hindre for å få utbytte av det som fins på nett; manglende 
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tilgjengelighet av informasjon som har undertekster og/eller tegnspråk, og mangel på informasjon som er 
godt tilrettelagt mennesker som trenger at informasjonen gis visuelt. 

Døve/hørselshemmede har like stort behov for fysisk aktivitet som alle andre, og det er ingen tvil om at det 
er helsefremmende å trene, både for fysisk og psykisk helse. Siden koronatiden er en psykisk belastning for 
mange pga sosial isolasjon er det enda viktigere enn noen gang å være fysisk aktiv. Døve/hørselshemmede 
er dessverre også en gruppe som er ekstra utsatt for sosial isolasjon i utgangspunktet, og rammes ofte 
hardere sosialt av koronasituasjonen enn de som hører godt. Vi vet også at mange hørselshemmede sliter 
med f.eks. spenninger i nakke som er relatert til hørselstapet – man anstrenger seg for å høre. Dette 
forebygges gjerne gjennom trening og fysioterapi, men på grunn av korona er det ikke like lett å 
oppretteholde slik aktivitet. 

Vi ønsker med dette prosjektet å gi denne gruppen god og kvalitetssikret informasjon og motivasjon til å 
trene på egenhånd i koronatiden. 

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

Prosjektet er i hovedsak en medieproduksjon, og Hørselshemmedes Landsforbund vil derfor forankre 
prosjektet i Supervisuell som er et profesjonelt filmproduksjonsselskap og sosial entreprenør bemannet 
med døve og hørselshemmede. For å sikre idrettsfaglig kompetanse vil vi samarbeide med to 
fagkonsulenter; Hege J. Lindegaard og Juliane Næss. Hege er personlig trener og ernæringsfysiolog på 
treningssenteret EVO Fitness, og Juliane er fysioterapeut i Skagerrak Fysio. Juliane er selv hørselshemmet 
og kan tegnspråk. Deres CV er vedlagt søknaden. 

Samme med prosjektleder vil de utarbeide manus til en serie på 8 videoer: 

1. Innledning – hvorfor er fysisk aktivitet viktig? 
2. Styrketrening del 1 – for begynnere 
3. Styrketrening del 2 
4. Kondisjonstrening del 1 – for begynnere 
5. Kondisjonstrening del 2 
6. Bevegelighet/stretching – del 1 for begynnere 
7. Bevegelighet/stretching 
8. Oppsummering – om balanse; trening, søvn, kosthold og stress 

Hver video vil bli på 10-15 minutter. 

Filmene vil ha norsk tegnspråk, norske undertekster og norsk tale og utformes pedagogisk slik at det er 
tilpasset døve/hørselshemmede seere. 

Det er viktig å understreke at siden vi samarbeider med fagkonsulenter som har kompetanse på dette, vil 
opplegget være av god kvalitet og redusere faren for skader. Det er mye dårlig treningsinformasjon på 
YouTube som kan være direkte skadelig for utrente personer å følge. Et svært vanlig eksempel er å foreslå 
magetrening hvor man foreslår øvelser som vil påføre utrente personer en overbelastning på bekkenet som 
gir sterke ryggsmerter som kan vare i mange dager.  

Våre programmer og øvelser vil gi seere mulighet for å trene hele kroppen, og vi deler det opp i to deler – 
for de som starter fra null – som overhodet ikke har trent, og for de som er vant til å trene. Opplegg for 
kondisjonstrening vil basere seg på korte intervalløkter og metoder som er skånsomme for ledd – 
tilsvarendende metodene som anbefales av NTNU og brukes ved medisinske treningssentre, som f.eks. 
treningsklinikken Evibase i Sandefjord som er drevet av leger- 

For å sette det hele i et perspektiv lager vi også film nr 1 og 8, som vil fungere som en innledning og en 
oppsummering, hvor vi gir generell informasjon som rammer inn det hele. Noen eksempler på hva vi ønsker 
å informere om i disse to filmene: 

- Kun trening alene ikke er veldig effektivt for å gå ned i vekt. For å gå ned i vekt, er det primært 
kosthold som er den største faktoren.  



3 av 5 
02.06.2020 12:53 

- Stress er også viktig å ta med i betraktningen. For mye og langvarig trening kan faktisk medføre 
stress som hindrer progresjon (og vekttap).  

- For hyppig trening kan også redusere progresjonen; det er i hvileperioden mellom 
treningsøktene at kroppen bygger seg opp – ikke under selve treningsøkten. 

- Søvn – mengde og kvalitet – er viktig for å få godt resultat av trening.  

Supervisuell som skal produsere filmene drifter også nettkanalen tegn.tv, hvor man finner flere 
informasjonsfilmer for døve/hørselshemmede om blant annet helserelaterte temaer. Prosjektleder er også 
døv og har lang erfaring i å produsere denne typen film og har gjennomført mange prosjekter for Stiftelsen 
Dam tidligere. Dette sikrer i tillegg til produksjonsteknisk kompetanse en god kompetanse på å produsere 
til prosjektets målgruppe med universell utforming med tale, tegnspråk og tekst. De som gjennomfører 
prosjektet er selv en del av prosjektets målgruppe. 

Vi vil også inkludere flere frivillige fra prosjektets målgruppe som brukermedvirkere, som vil inkluderes 
underveis for å komme med innspill og tilbakemeldinger på manus, storyboard og etterarbeid. Vi har så 
langt rekruttert fire personer, som her ikke navngis av personvernhensyn, men som representerer ulike 
deler av målgruppen. Vi tror at med denne gruppen har vi en god sammensetning med variert fysisk form, 
språkprofiler, alder, kjønn og funksjonsevne. 

- Døv mann (48) bosatt i Larvik. Bor alene, men har barn annenhver helg. Jobber turnus, og føler 
selv at han har utfordringer med å få trent effektivt i koronatiden. Moderat fysisk form, verken 
lite eller mye trent, men har noe utfordring med høyt blodtrykk og føler seg ensom under 
koronatiden. Ønsker å komme i bedre form. Denne personen representerer den delen av 
målgruppen som foretrekker å kommunisere på tegnspråk. 
 

- Døvblind kvinne (53) bosatt i Larvik. Bor med ektemann. Ser godt nok til å kunne oppfatte film 
hvis det er godt visuelt utformet, men er registrert som døvblind. Trenger tolk-ledsager for å 
kunne benytte seg av treningssentre, og er interessert i å lære hvordan hun kan trene effektivt 
hjemme slik at hun blir mer selvstendig og ikke avhengig av ledsagere for å få trent. Er i ferd 
med å bli helt blind, og det er viktig for henne å få mulighet til å trene for å ivareta psykisk 
helse. Representerer den delen av målgruppen som har større utfordringer med å få utbytte av 
«vanlig» film med f.eks. bare undertekster.  
 

- Døv/hørselshemmet ung mann (29) bosatt i Bergen. Har utfordring med overvekt, og føler han 
ikke klarer å komme i god form i koronatiden. Har «skrivebordjobb» som medfører lite fysisk 
aktivitet som del av arbeidshverdagen. Bor i bofellesskap med en annen ung mann (32) som 
også er med som brukermedvirker i dette prosjektet. Representerer en nyere generasjon 
døve/hørselshemmede som kan kommunisere på tegnspråk, men som også er komfortabel 
med norsk tale- og skriftspråk. 
 

- Døv/hørselshemmet mann (32), i bofellesskap med ovennevnte person i Bergen. Håndverker, 
er langt mer fysisk aktivitet i arbeidshverdagen. Er godt trent, men også interessert i å 
vedlikeholde og holde seg i form når hans vanlige treningaktiviteter (bl.a. fotball) er satt på vent 
pga korona. Representerer den delen av målgruppen som til vanlig får trent godt, men som ikke 
får det til pga restriksjonene i koronatiden. 

Filmene vil inneholde praktisk fremvisning av hvordan man trener samt instruksjoner på tegnspråk, 
undertekster, stemme og grafikk/effekter. I tillegg til å fungere godt for døve/hørselshemmede gjennom en 
visuell utforming, vil filmene også tilpasses både hørselshemmede med noe resthørsel og hørselshemmede 
med svekket syn (døvblinde). Dette gjør man f.eks. ved å sikre god kontrast og fargevalg, lydspor som er lett 
å oppfatte o.l. Fagkonsulentene vil i tillegg til manusarbeidet kvalitetssikre at den praktiske fremvisningen 
holder god kvalitet. Produksjonen vil gjennomføres på en måte som sikrer at man ivaretar smittevern. 
Supervisuell har et eget studio i Sandefjord med god plass og berøringsfri adkomst, og har mulighet til å 
dele opp produksjonen slik at det er maks 3 personer til stede samtidig under opptak, samtidig som alle har 
god avstand til hverandre. Filmopptak blir en kombinasjon av studioopptak og utendørs opptak. 
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All aktivitet utenom selve opptak skjer med digital samhandling og/eller hjemmekontor. Manusarbeid 
gjøres i fellesskap, men alle sitter fysisk på hvert sitt hjemmekontor. Tilsvarende for etterarbeidet. F.eks. 
voice-over gjøres av en person med eget lydstudio, vi har en fast samarbeidspartner som selv er 
tegnspråktolk og musiker med eget lydstudio.  

Når filmene er ferdig produsert, vil dette bli distribuert til målgruppen gjennom alle kanaler som HLF, 
Supervisuell og tegn.tv har tilgang til. Dette vil distribueres på nett, Facebook, Instagram og YouTube – alle 
kanaler som vi selv råder over. I tillegg vil vi også jobbe for å få «shoutouts» blant influensere i miljøet (f.eks 
i snapkanalen «Hverdagsdøv) og poste i egne grupper for hørselshemmede – f.eks. «Hørselshemmet» på 
Facebook. 

Distribusjonen er svært viktig – filmene fungerer bare hvis flest mulig ser dem. Vi setter derfor av et lengre 
tidsrom for selve distribusjonsfasen og vil gjøre dette i flere skritt som et samarbeid mellom Supervisuell og 
Hørselshemmedes Landsforbund. 

 

2. Virkning 
2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

Da vi spurte rundt for å rekruttere brukermedvirkerne, var alle vi snakket med meget interessert i dette – 
mange fortalte at de føler at de ikke helt vet hvordan de skal trene effektivt hjemme. Flere var vant med å 
f.eks. dra på treningsstudio eller delta i gruppeaktiviteter som f.eks. fotballtrening. Alle vet at man kan 
gjøre armhevinger og spensthopp hjemme, men de fleste syntes det var vanskelig å strukturere det. Selv de 
som egentlig er/var godt trente synes det virket vanskelig å finne ut hvordan man kan erstatte alle øvelsene 
i treningsstudioet, hvor man har masse apparater, med bare det man har for hånden hjemme.  

Vi tror at denne store interessen tyder på at prosjektet faktisk vil gjøre at flere døve/hørselshemmede vil 
trene mer, og det er nettopp det som er prosjektets formål. Når den fysiske aktiviteten i målgruppen øker, 
bedres også målgruppens helse. Prosjektet vil derfor bidra til bedre helse i målgruppen. 

 

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

Prosjektet har helt konkrete resultater i form av en filmserie på 8 filmer spesielt tilpasset 
døve/hørselshemmede for å gjøre dem i stand til å kunne trene effektivt hjemme i koronatiden. Filmene vil 
bli lagt ut permanent tilgjengelig gratis på tegn.tv og YouTube. HLF, Supervisuell (som gjennomfører 
prosjektet) og tegn.tv vil alle distribuere filmene. 

Siden filmene vil bli liggende tilgjengelig i mange år framover, betyr det at prosjektet blir videreført på lang 
sikt. Nettkanalen tegn.tv vil av og til re-publisere filmene på lengre sikt da det er en naturlig del av kanalens 
drift. Vi tror også dette vil være nyttig for målgruppen etter koronatiden, fordi det er naturligvis også mulig 
å trene hjemme selv om det ikke er koronarestriksjoner i samfunnet. Det kan være andre årsaker til at man 
ønsker å trene hjemme enn korona – f.eks. sosial angst eller økonomi. 

Vi tror også at filmene kan være nyttige for flere enn vår hovedmålgruppe. Siden filmene vil ha tegnspråk, 
norsk tale og undertekster, kan filmene ses også av de som hører normalt. Innholdet er like nyttig for alle 
som kan trene hjemme. Dette kan også ha en bonuseffekt ved at når flere enn hovedmålgruppen benytter 
seg av filmene, bidrar det til mer positive holdninger til tegnspråk og hørselshemmede i samfunnet. 

Det er også en nyttig erfaring for HLF og Supervisuell å lage filmer hvor man bokstavelig talt demonstrerer 
fysisk aktivitet samtidig som informasjon formidles på tegnspråk, fordi man da er tvunget til å gjøre dette 
på en pedagogisk god måte. Dette har Supervisuell allerede erfaring med, men det blir enda mer tydelig i 
denne typen prosjekter – og enda mer synliggjort for de som ser på enn i våre andre informasjonsfilmer. 
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3. Gjennomføring 
3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

Prosjektet gjennomføres av Supervisuell for Hørselshemmedes Landsforbund. Supervisuell er et 
produksjonsselskap i Sandefjord hvor alle ansatte – også ledelsen – selv er døve og hørselshemmede. 
Supervisuell drifter også nettkanalen tegn.tv (https://tegn.tv) og har laget mange informasjonsfilmer for 
døve/hørselshemmede. Mange av filmene er relatert til helse og produsert med støtte fra Stiftelsen Dam. 
Prosjektleder er daglig leder i Supervisuell. Dette sikrer at vi har en prosjektleder og en produsent som har 
solid erfaring med denne typen produksjon og prosjektarbeid. 

For å sikre god faglig kvalitet på innholdet, har vi to fagkonsulenter som medvirker i manusarbeid og under 
produksjon. Hege J. Lindegaard har erfaring fra filmproduksjon og har jobbet i mange år som personlig 
trener. Juliane Næss er fysioterapeut og er selv døv/hørselshemmet og har mange klienter som også er 
døve/hørselshemmede. Begge har samarbeidet med Supervisuell tidligere. Deres CV er vedlagt. 

Vi har også fire brukermedvirkere som deltar frivillig for å gi tilbakemelding underveis i produksjonen og 
prøve ut treningsoppleggene. Dette gir oss brukerperspektivet i prosjektet. I tillegg har mange av de 
ansatte i Supervisuell vist stor interesse for prosjektet, siden også vi som alle andre har de samme 
utfordringene med å ha hjemmekontor og være mindre fysisk aktivitet enn vi skulle ønske. 

 

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Prosjektleder igangsetter prosjektet med å opprette en digital samarbeidsgruppe med fagkonsulenter og 
brukermedvirkere. Vi pleier å bruke en kombinasjon av lynmeldinger, fildeling, skjulte Facebook-grupper, 
videosamtaler og prosjektstyringsverktøy for å få en god digital arbeidsflyt. 

Vi har allerede på plass de medvirkende i prosjektet gjennom rekruttering av fagkonsulenter, 
brukermedvirkere. Supervisuell har et eget stort filmstudio og alt utstyr og produksjonskompetanse som 
trengs for å gjennomføre prosjektet, og til produksjon av voice vil vi samarbeide med en av våre faste 
samarbeidspartnere i Sandefjord som har eget lydstudio. 

 

Figur 1: Aktiviteter/milepæler 

År  2021           
Aktivitet/måned 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Manusutvikling X           
Produksjonsplanlegging X X          
Filmopptak  X X         
Etterarbeid   X X        
Distribusjon     X X X X X X X 

 

 

 


