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SAMMENDRAG 
 
For små barn er ofte sang en viktig del av oppveksten. Barna øver opp språk, rytme, identitet 
og samfunnsforståelse via sangene. Hørselshemmede barn har ikke like god tilgang på sang. 
Enten hører de det ikke, eller så hører de noe men ikke nok til at utbyttet blir som normalt 
hørende barns opplevelse. Hørselshemmede barn har en svært begrenset tilgjengelighet til 
kultur som de kan identifisere seg med.  
 
I dette prosjektet har vi oversatt kjente barnesanger til tegnspråk i samarbeid med to 
barnehager. På grunn av koronasituasjonen ble prosjektet gjennomført litt annerledes enn 
man hadde forutsett. Blant annet måtte mye gjennomføres digitalt (mange involverte deltok i 
praksis fra hvert sitt hjemmekontor), og den praktiske gjennomføringen ble også noe endret. 
 
Koronasituasjonen gjorde at prosjektleder Ragna Huse, av hensyn til familiesituasjonen, 
måtte delta via hjemmekontor i Danmark. Av praktiske hensyn delte vi ansvaret for 
gjennomføring i tre deler; Finn Arild Thordarson tar av seg det formelle (koordinering, 
regnskap og rapportering), Ragna Huse hadde ansvaret for kunstnerisk innhold og 
oversettelse, mens Vivi Hurtley Thordarson tok seg av den praktiske gjennomføringen av 
filmproduksjonen. To av de tre tegnspråkfremførerne ble filmet i Supervisuells studio i 
Sandefjord under smittevernrestriksjoner. Ragna Huse ble filmet i Døvefilms studio i 
København, etter en avtale mellom Supervisuell og Døvefilm. 
 
Alle barnesangene kan ses på nettstedet https://tegn.tv 
 
Sangene er muntre, fengende og det er lett å smile når man ser på dem, selv om man ikke 
hører noe. Alt innhold er originalprodusert for dette prosjektet; vi har fått spilt inn musikken i 
samarbeid med erfarne musikere, og fått spilt inn sangvokal i eget studio for prosjektet og 
laget tegninger og animasjon for hvert enkelt sang. Dette gjør at produksjonsverdien er høy. 
 
Når vi får videosnutter tilsendt fra seere hvor vi ser barn som følger med og "hermer" etter 
sangene, er det et veldig hyggelig prosjekt å jobbe med. Vi ser at dette er en type film som 
barn trenger mer av, og vil jobbe for å få mer produksjon av denne typen film framover.  
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Forord 
 
 
Fellessang er lik med fellesskap. Men hva hvis man ikke kan høre sangen? Og man ikke 
kjenner til hvordan man kan endre sin situasjon? Hørselshemmede barn prøver alltid å tilpasse 
seg sine omgivelser – med det resultat av at de kan oppleve seg selv som «mislykket». 
 
Vi prøver her å snu på det – å gi hørselshemmede barn muligheten for å være fullt delaktige 
på deres betingelser. Da er de ikke mer «mislykket», og omgivelsene vil oppleve det 
hørselshemmede barn som et aktivt individ. Mestringsfølelsen er så viktig – både for 
selvfølelsen og for fellesskapet. 
 
Med disse 10 sangene på norsk tegnspråk ønsker vi alle hørselshemmede barn og deres 
omgivelser mange gode samlingsstunder med felles sangglede. 
 
Ragna Huse 
Prosjektleder 
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Kap. 1. Bakgrunn for prosjektet 
 
Til en god barndom hører det til med sang i alle mulige sammenhenger. Barna øver opp 
språk, rytme, identitet og samfunnsforståelse via sangene. Hørselshemmede barn opplever 
sang på en annerledes måte. Enten så hører de det ikke, eller så hører de noe men ikke nok 
til at utbyttet blir like stort som normalt hørende barns opplevelse. 
 
Døve/hørselshemmede barn har en svært begrenset tilgjengelighet til kultur som de kan 
identifisere seg med. Det som fins på norsk tegnspråk som har barn som målgruppe finnes 
det svært lite av i norsk kultur. Barnesanger på tegnspråk finnes det veldig lite av på nettet – 
og det lille som fins oppleves som «alvorlig» og ikke egentlig laget for barn. Det skal være 
gøy å oppleve barnesanger på tegnspråk, visuelt skal det være flott å se på (fargerikt/ 
visuelle effekter), og det skal være lett å synge med. Hørselshemmede barn i dag har 
varierende (og gjennomgående lite) tilgang til oversettelser av sanger. De fleste har ikke 
nærpersoner som har god nok tegnspråkkunnskap til å oversette sangene til flytende norsk 
tegnspråk, noe som gjør at barnas reelle tilgang blir usikker og tilfeldig. 
 
Stiftelsen Dam har tidligere støttet prosjektet «Julesanger på tegnspråk» i 2018, som ble en 
stor suksess blant døve og hørende. Dette kan ses på nettkanalen tegn.tv. Vi fikk 
veldig gode tilbakemeldinger fra publikum i sosiale medier. Disse musikkvideoene har dog 
ikke spesifikt barn som målgruppe – de er mer «voksne» i stil. 
 
Etter dette prosjektet fikk vi spørsmål om vi kunne lage videoer med generelle barnesanger på 
tegnspråk? Vi tok kontakt med barnehager for hørselshemmede i Oslo og Vestfold, som 
responderte med flere tilbakemeldinger:  
 
● Hørselshemmede barn er visuelle, de trenger noe mer enn «bare» tegn til norske sanger 

 
● Det er lite materiell på tegnspråk, men mye på NMT (norsk med tegn) 

 
● Hørselshemmede barn i dag er ofte mer spredt og de møter ikke tegnspråk i like stor grad 

som før. Vi trenger også sanger på tegnspråk for å kunne samles om noe felles 
 

● Hørende barn som også er en del av barnehagen, trenger å se og oppleve det 
hørselshemmede barnet sitt språk for å kunne få en forståelse av forskjellen mellom 
tegnspråk og NMT, det tror vi de kan få ved å oversette sanger til tegnspråk 
 

● Nesten alle barnesangene vi finner på nettet blir vist med NMT, men vi har ingen steder å 
hente sanger med tegnspråk. 
 

● Barn trenger mer visualisering for å forstå et budskap i en sang, enn å «bare» 
høre/se ord på et språk (norsk tale) som de kanskje ikke er helt trygge på 

 
Vi ønsket derfor å lage barnesanger på norsk tegnspråk hvor sangene formidles både på 
flytende tegnspråk og tale samtidig, for å gi barna i målgruppen god tilgang på en del av den 
norske kulturarven som gir dem bedre språkinnlæring og bedre inkludering i det kulturelle 
fellesskapet. 
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Kap. 2. Målsetting og målgruppe 
 
Mål for prosjektet 
 
a) Overordnet mål (effektmål) 
Hørselshemmede barn vil få styrket deres språkinnlæring og opplevelse av inkludering. Er de 
i barnehage for hørselshemmede vil de oppleve et større samhold i gruppen. Er de integrert 
i vanlig barnehage, vil de oppleve et større likeverd med de andre barna. De andre barna får 
økt bevissthet om visuell kommunikasjon og det vil skape større forståelse for det 
hørselshemmede barnets situasjon. I de hørselshemmede barns familier vil foreldre og 
andre voksne oppleve at de kan dele kjente sanger på en god måte med barnet. På sikt vil 
hørselshemmede barn få en bedre språkforståelse og bli bedre til å lære å lese og skrive 
norsk, noe som er viktig for å være inkludert på mange arenaer i det norske samfunnet. 
 
b) Prosjektmål (resultatmål) 
Legge ut videoer med barnesanger på tegnspråk på www.tegn.tv med god kvalitet i utførelse 
av sangene på tegnspråk, visuelle effekter og sangstemme/musikk. Dette skal så 
distribueres/markedsføres slik at dette blir alment kjent i barnehage‐ og tegnspråkmiljøet. 
 
Sangene skal også ha talespråk på lydsporet, slik at både døve og hørende barn kan se på og 
få utbytte av samme video – det hørselshemmede barnet vil oppfatte innholdet visuelt, mens 
det hørende barnet (dersom dette barnet ikke kan tegnspråk) vil kunne oppfatte innholdet 
auditivt. Det skal også være mulig å se videoene med norske undertekster.  
Da kan filmen ses av tegnspråklige hørselshemmede barn i fellesskap med andre barn eller 
voksne med full hørsel, eller hørselshemmede som ikke kan tegnspråk og ikke hører godt nok 
til å oppfatte teksten fullstendig. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er hørselshemmede barn i hele Norge, i alderen fra ca. 6 måneder til ca. 10 år. 
I følge Store medisinske leksikon (artikkel fra 2015) er det ca. 250.000-300.000 personer 
med hørselshemning i Norge, det er flest personer med nedsatt hørsel blant eldre. Når det 
gjelder det totale antallet barn med hørselsnedsettelse, anslås det å være mellom 2 og 3 
promille. 
 
Prosjektet er målrettet hørselshemmede barn i deres naturlige miljø, som f.eks. i vanlige 
barnehager/skoler og i barnehager/skoler for hørselshemmede. I tillegg er det også 
utbytterikt for barnas omgangskrets, så det hørselshemmede barn kan involveres på lik linje 
med de andre i omgivelsene. Barnesanger på tegnspråk vil også bidra til økt kontakt mellom 
hørselshemmede barn og deres familier, hvor de kan knytte sterkere kontakt til hverandre 
gjennom et «felles» språk. Prosjektet samarbeider med to barnehager for 
hørselshemmede, et i Oslo og et i Sandefjord. 
 
Sangene skal vises som norsk tegnspråk på videoen, men på lydsporet skal man høre sangen 
på talespråk. Det skal også være mulig å se videoene med norske undertekster. Dette er viktig 
for å inkludere hørselshemmede barn som er inkluderte i miljøer hvor de andre ikke kan 
tegnspråk. Da sikrer man at filmen kan vises for hele gruppen, og unngår at den 
hørselshemmede må se filmen alene fordi de andre barna ikke får med seg innholdet. 
Resultatmålgruppe blir derfor også i tillegg barnas ikketegnspråklige nærmiljø. 
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Kap. 3. Prosjektgjennomføring 
 
Dette prosjektet ble preget av koronasituasjonen på mange måter. Ser man på den 
opprinnelige fremdriftsplanen, skulle opptak gjennomføres i mai 2020. Men på grunn av 
koronasituasjonen med lockdown som ble igangsatt fra 12. mars 2020 og pålegg om 
hjemmekontor, medførte det blant annet at prosjektleder Ragna Huse måtte jobbe fra 
hjemmekontor i Danmark.  
 
De ansatte i Supervisuell jobbet også fra hjemmekontor fra mars og fram til august 2020, med 
noen svært få unntak. En praktisk utfordring var også at Supervisuell flyttet inn i nye lokaler i 
februar 2020 og skulle sette opp et nytt filmstudio, og dette ble satt på vent på grunn av 
lockdown fra mars 2020. Først høsten 2020 ble studio egnet til denne typen innspilling. Dette 
gjorde at filmopptak ble betydelig forsinket. 
 
Dette gjorde også at vi måtte omorganisere prosjektet noe. Av praktiske hensyn delte vi 
ansvaret for gjennomføring i tre deler; Finn Arild Thordarson tar av seg det formelle 
(koordinering, regnskap og rapportering), Ragna Huse hadde ansvaret for kunstnerisk innhold 
og oversettelse, mens Vivi Hurtley Thordarson tok seg av den praktiske gjennomføringen av 
filmproduksjonen. To av de tre tegnspråkfremførerne  ble filmet i Supervisuells studio i 
Sandefjord under smittevernrestriksjoner. Ragna Huse ble filmet i Døvefilms studio i 
København, etter en avtale mellom Supervisuell og Døvefilm. Slik kunne vi få gjennom 
filmopptak til tross for korona. Planene om å filme utendørs og med barn med måtte legges til 
side for en 100% studiobasert produksjon med smitteverntiltak. 
 
Kjente barnesanger skulle oversettes til tegnspråk i samarbeid med to barnehager. Barna 
skulle selv medvirke i prosjektet gjennom å være publikum for utkast av oversettelser av 
sangene, og gjennom å vise hva som "treffer" barna eller ikke gi brukermedvirkning i 
prosjektet.  Dette kunne vi dessverre ikke gjennomføre 100% pga koronasituasjonen. Planene 
om å delta fysisk i barnehagene ble lagt til side, istedenfor hadde prosjektlederne dialog med 
ansatte i barnehagene og gjennomførte prosessen digitalt. 
 
Etterarbeid og produksjon skjedde digitalt; "alle på hvert sitt hjemmekontor." De ulike 
elementene i produksjonen ble levert av ulike aktører som ikke møtte hverandre fysisk; det 
gjelder både eksterne bidragsytere (tegninger til animasjonene og produksjon av musikk og 
sangvokal) og Supervisuells egne ansatte, som jobbet på samme filmer via hjemmekontor. Vi 
tilrettela for en digital samarbeidsflyt slik at det var et minimum av behov for fysisk kontakt.  
 
I studio var det en minimumsbemanning; som regel var det mellom 2 og 4 personer tilstede i 
studio både i Sandefjord og i København. 
 
All etterarbeid etter opptak skjedde 100% digitalt uten fysisk kontakt mellom de 
medvirkende. 
 
Siden prosjektet ble forsinket, rakk vi ikke å publisere alle sangene innen 31. desember 2020. 
Vi valgte også å publisere en og en sang om gangen, for å kunne spre markedsføringen mer 
enn om vi la ut alt på en gang. Derfor ble sangene publisert jevnlig i perioden 7. desember 
2020 (med Luciasangen) til 23. februar 2021 («Gutter og jenter»). Vi publiserte gjennom både 
tegn.tv og Supervisuells kanaler, og Norges Døveforbund bidro også med deling. 
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Denne prosessen med å distribuere pågår ennå. Tegn.tv vil dele sangene av og til i framtiden, 
for å nå ut til nye seere. Vi har levert tekst og bilder til en artikkel om prosjektet til Norges 
Døveforbunds medlemsblad Døves Tidsskrift, som vil publisere en artikkel om prosjektet i 
neste nummer. 

Kap. 4. Resultater og evaluering 
 
De konkrete prosjektresultatene befinner seg som 10 barnesanger som er publisert på tegn.tv.  
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Vi er godt fornøyd med resultatene selv, da vi har fått til en god «stemning» i filmene med 
barnetegninger, tegnspråk, sangstemme og undertekster. Man trenger ikke å kunne høre for å 
se og smile av videoene. En hyggelig tilbakemelding kom fra generalsekretæren i Norges 
Døveforbund som ga oss lov til å gjengi bilder av en liten videosnutt tatt med mobiltelefonen: 
 

 
 
Thora (1,5 år) synger med! Her viser hun mamma og pappa tegnene som hun lærer fra  
«På låven sitter nissen». 
 
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i sosiale medier da vi la ut filmene. Dette kan man se på 
f.eks Facebook-sidene til tegn.tv, Supervisuell og Norges Døveforbund. Noen eksempler: 
 

 
Vi ser også at følgere «tipser» hverandre med å tagge navnene deres i posten med meldinger 
som f.eks «har du sett disse» og «her var det mye flott inne på siden», og noen kommentarer 
om at man må «lære» seg sangene. Det tyder på en viktig effekt av prosjektet. 
 
Det ser ut som publikum satte pris på sangene, og vi ser at det er stor etterspørsel etter denne 
typen sangen. Det eneste som er synd er at vi ikke hadde kapasitet til å produsere så mange 
sanger som vi håpet på. Ambisjonen var 20 sanger, men det ble 10 sanger, da det var en del 
utfordringer underveis i prosjektet på grunn av korona. Det var ikke så lett å jobbe med 
oversettelse når muligheten for å møtes fysisk er begrenset. Spesielt når det gjelder tegnspråk, 
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blir det ikke det samme å snakke sammen via skjerm som når man er i samme rom. «Zoom 
fatigue» gjør seg gjeldende i enda større grad når det er tegnspråklige samtaler enn for 
talespråklige samtaler. 
 
Noe av utfordringene var altså knyttet til det praktiske med bl.a. smitteverntiltak og pålegg 
om hjemmekontor, men det var også noen utfordringer som gikk på det helsemessige for 
prosjektdeltakerne. En i teamet ble smittet av korona, og det kunne være vanskelig å føle seg 
topp motivert i en så annerledes situasjon og ikke alle hadde like gode hjemmekontorforhold. 
Vi mener likevel det var bedre å få dette gjennomført enn å utsette alt til «etter korona».  
 
Det er også et poeng i at koronasituasjonen med mindre sosial kontakt og mindre eksponering 
for tegnspråkmiljøer gjør at denne typen film blir enda viktigere å få ut. Det at situasjonen har 
vært spesiell gjør også at evalueringen av gjennomføringen av prosjektet ikke uten videre får 
samme verdi for å vurdere en gjennomføring av samme type prosjekt i «normale tider». Vi ser 
at det er mulig å gjennomføre under en pandemi, men vi vet også det ville vært enklere og 
lettere å gjennomføre hvis det ikke er en pågående pandemi. 
 
 

Kap. 5. Konklusjon og videreføring 
 
Vår konklusjon er at vi oppfylte prosjektets målsetning med hensyn til produktmål på en god 
måte, selv om antallet filmer ble redusert i forhold til opprinnelig ambisjon. Alt innhold 
(tegnspråkfremføring, tegninger, animasjon, sangvokal og musikk) er originalprodusert – det 
vil si laget kun for dette prosjektet, og ikke gjenbrukt eller hentet fra arkiver. 
 
Vi har fått god tilbakemelding fra publikum som tyder på at effektmål også er oppnådd. Vi 
vet at prosjektets resultater fortsetter å tas i bruk etter prosjektperioden, og at prosjektet 
egentlig videreføres som del av utvalget på tegn.tv. Prosjektet lever videre, og inspirerer også 
Supervisuell og tegn.tv til å produsere mer for denne målgruppen. 
 
En annen effekt som prosjektet har hatt er at vi også har blitt mer oppmerksomme på hvor lite 
det egentlig fins av allmenn kultur på norsk tegnspråk som er gjort tilgjengelig på en god måte 
som både døve og hørende kan ha glede av. Som en ringvirkning av dette prosjektet vil vi 
fokusere mer på filmer til målgruppen små døve/hørselshemmede barn framover. 
 
 
 
 


