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Materiell utviklet ved Møller 
kompetansesenter 

 

NOEN NYHETER! 
 
 

 

TegnStart3 
Lær deg tegnspråk foran PCen! 
TegnStart 3 er den tredje utgivelsen av en planlagt språkprogramserie i 
tegnspråk på i alt 4 CD-ROM. TegnStart er et interaktivt PC-program med 
mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæring. Serien er ment som 
selvstudium i tegnspråk for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i 
organisert tegnspråkundervisning. Nødvendige forkunnskaper: norsk.  
NB: For Windows 2000, XP og Vista 
©2009 Møller kompetansesenter. 
Mer info på www.acm.no/tegnstart

 

 
Pulverheksa – på tegnspråk med Ipek Dedeoglu Mehlum - DVD 
Bøkene om Pulverheksa er allerede blitt klassikere for de minste og 
Riksteaterets forestilling om Pulverheksa ble spilt for fullsatte hus. 
Med scenografi, dukker og kostyme fra Riksteateret møter vi Ipek Dedeoglu 
Mehlum som Pulverheksa. 
Historiene er fra "Den store Pulverheksboka". 
Pulverheksasangen . Spilletid: 00:03:37 
Pulverheksa får besøk. Spilletid: 00:13:33 
Pulverheksa på fisketur. Spilletid: 00:12:43 
Pulverheksa redder tyven. Spilletid: 00:14:26 
Alle historiene er med norsk tale fra "Den store Pulverhekslydboka". 
Prosjektet er gjennomført med støtte fra ABM-utvikling. 

 

 
Morsomme dager med Camilla og Morten (bokmål) 
Morosame dagar med Camilla og Morten (nynorsk) 
Leseboka Morsomme dager med Camilla og Morten passer til barn på 2. - 3. 
trinn. I boka følger vi Camilla, som er døv og Morten, som er tunghørt, gjennom 
et helt skoleår. Vi får høre om alle de morsomme tingene de gjør. Boka er fint 
illustrert og den har tegnillustrasjoner til utvalgte ord. Boka finnes både på 
bokmål og nynorsk. 
ISBN 978-82-7812-163-4 
Du finner interaktivt øvingshefte til boken på www.erher.no

 

 
Hørsel - språk og kommunikasjon (en artikkelsamling) 
Artiklene spenner over en rekke temaer og viser noe av fagfeltets store bredde. 
Artikkelforfatterne tar opp problemstillinger som er knyttet til tema 
hørselshemming i ulike livsfaser og på ulike arenaer. 
Artikkelsamlingen er et ledd i å formidle kunnskap og refleksjoner basert på 
kompetansen i fagfeltet. 
Boka henvender seg til alle som er interessert i å vite mer om hørselshemming 
og konsekvenser for språk, kommunikasjon og deltakelse i samfunnet. 

 

 
TegnBrum2 
TegnBrum2 består av interaktive program og spill for førskolebarn med video, 
lyd, tegninger og animasjoner.  
Programmet distribueres på en DVD-ROM, og du må ha en Windows-PC med 
DVD-leser for å kjøre programmet. 
TegnBrum2 inneholder seks program og seks spill fra den populære TegnRom-
serien som ble laget til døve og sterkt tunghørte barn. 
Man kan velge språk (tegnspråk, bokmål, nynorsk, tegn til tale, nordsamisk, 
sørsamisk, somalisk eller urdu), og man kan tilpasse programmet ved å velge 
hvor mange elementer som skal være fremme på skjermen i hver modul. 
Programmet har støtte for bryterstyring og Bliss, og man kan ta utskrift av 
tekstene. 
Se mer info på www.acm.no/tegnbrum 

www.erher.no 
Materiell til hørselshemmede 
elever legges ut her etter hvert 
som det utvikles. 
Mye av materiellet som ble utviklet 
til L97 er også lagt ut (inkl. 
tegnspråkvideo). 
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Forsvunnet 
Boka "Forsvunnet" handler om en gruppe elever fra døveskolen som drar på 
overnattingstur til ei øy inne i Trondheimsfjorden. Turen utvikler seg ikke helt 
slik de hadde tenkt, men de gjør en viktig og litt skremmende oppdagelse. 
Teksten er på 30 sider, og den er på bokmål.  
Boka er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingsavdelingen og 
A.C. Møller skole ved Møller kompetansesenter. Du kan lese mer om hvordan 
boka ble til i rapporten om prosjektet.

 

 
Henrik Wergeland - Dikt i utvalg på tegnspråk - DVD 
Dikt i utvalg - fremført på tegnspråk. 
6 dikt og en "samtale med Henrik Wergeland" på kafé. 
Undervisningsopplegg og teksthefte følger med på DVDen. 
Kamera og regi: Dag J. Lindeberg 
Oversetter: Odd-Inge Schrøder 
Medvirkende: Truls Yggseth og Petter Noddeland 
Produsert av Teater Manu 2009

 
 
 

 
SignOn!  
SignOn! er et nettsted for døve som vil lære engelsk. Du kan studere den 
engelske teksten og få oversatt alt til tegnspråk. Det er også 
grammatikkforklaringer, oppgaver og ordbok. I tillegg til norsk tegnspråk er det 
internasjonale tegn og tegnspråk fra England, Spania, Nederland, Østerrike, 
Finland og Island. Dermed kan man også sammenligne og lære noe av andre 
lands tegnspråk. 

NB: SignOn! selges ikke i Nettbutikken, men kan brukes gratis på Internet her: 
http://www.sign-on.eu/  

 

 

 
Idrettstegn 
Er du medlem i et idrettslag hvor det er døve med?   
På disse nettsidene kan du lære deg tegn relatert til idrettsgrenene; fotball, 
bowling, badminton, håndball, friidrett og vinteridrett. Døve idrettsutøvere og 
trenere samtaler om de ulike idrettsgrenene. 
Tekstene er oversatt til norsk, og du kan klikke på den norske teksten for å se 
på tegnspråkvideoen. Du kan velge mellom å se hele setninger eller enkeltord 
(gloser). I ordlista kan du finne tegnet for ulike ord og uttrykk relatert til de 
ulike idrettsgrenene. Du kan laste ned (og skrive ut) glosehefte med alle 
tegnene.  
Utviklet i samarbeid med Norges Døveforbund med finansiering fra Helse og 
rehabilitering. 
Se idrettstegn på internett: www.acm.no/idrettstegn

 

 

 
Øvelse gjør mester – interaktiv DVD 
Repetisjonsvideo 1 og 2 presenterer ulike emner fra modul 1 og 2 i 
undervisningsplanen for foreldreopplæring i tegnspråk. Noen av emnene er 
ment som ren avlesningsøvelse, mens andre er med oppgaver. Spørsmål og 
svar gis på tegnspråk. Tidligere utgitt på VHS video.   
Denne DVDen kan spilles av med en vanlig DVD-spiller eller på en PC. Med 
DVD-spiller får du bare se videoen, men på PC er tegnspråkvideoen linket til 
norsk oversettelse. Du kan klikke i teksten for å se tegnspråkvideoen. Du kan 
også slå opp i en tegnordbok. Du trenger Adobe Shockwave Player som kan 
installeres gratis fra Internett.  
ISBN 978-82-7812-117-7 

 
 

Nettbutikk: 
www.mamut.net/moller 
 
Materiell på nett: 
www.erher.no 
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Sámi muitalusat mearkagillii ja davvisámegillii (DVD)   
Samiske eventyr på tegnspråk med nordsamisk tale. 
Jiehtanasloddi Státtás (Stetind) - 6:38 
Movt cuoika beasai máilbmái (Myggen) - 1:53 
Heavdni (Edderkoppen) - 1:24 
Áhkku ja guolli (Kona og fisken) - 3:21 
Utviklet med støtte fra Sametinget ©2007.  
Pris kr 150,- 
ISBN 978-82-7812-110-8

 

 

 
Má ealu luhtte (Leseboken Má) CD-ROM 
Man kan jobbe med leseboken Má (med arbeidsbok) på PCen. Det er tekst, bilder, 
tegnspråk og tale, samt mulighet til å laste ned og skrive ut bøkene (pdf-fil). Ligger 
til gratis bruk på internett. 
Utviklet med støtte fra Sametinget ©2007. 
Pris for CD-ROM kr 150,- 
ISBN 978-82-7812-116-0 

 

 

 
Dina den døve dinosauren - bok m/ DVD 
Denne boken handler om en døv dinosaur, Dina, som rømmer hjemmefra fordi 
foreldrene hennes ikke vil at hun skal lære seg tegnspråk. Boken har en 
sjarmerende historie med fine illustrasjoner som appellerer til døve barn. Boken er 
på 32 sider med tekst og illustrasjoner samt en DVD der boken er innlest på 
tegnspråk som er stemmetolket. 
Pris kr 200,- 
ISBN 82-7812-099-4

 

 
 

 
Kvinnen i norsk døvehistorie - videobok (DVD) 
Hvordan er det å være døv kvinne i Norge, og hvordan har det vært tidligere? Er 
døvemiljøet et typisk "manns-samfunn", eller hevder kvinnene seg godt i dette 
miljøet? Dette ville 4 studenter på audiopedagoglinjen ved Statens 
spesiallærerhøgskole vite noe om. Resultatet - deres prosjektoppgave fra våren 
1990, ble ei bok med et historisk tilbakeblikk på kvinnen i norsk døvehistorie og med 
portrett av ni døve kvinner. DVDen "Kvinnen i norsk døvehistorie" bygger på denne 
boka.  
Pris kr 200,- 
ISBN 978-82-7812-106-1 

 

 
 

 
Fortellinger på 4 nordiske tegnspråk - videobok (DVD)  
Denne videoboken inneholder originaltekster på svensk, islandsk, finsk og norsk 
tegnspråk. 
Pris kr 150,- 
ISBN 978-82-7812-100-9 

 

 

 
Trist og redd - glad og modig (DVD) 
Livet er ikke alltid så lett. Mange mennesker har psykiske vansker i kortere eller 
lengre perioder i løpet av livet. Døve får de samme psykiske vanskene som hørende. 
Informasjon kan gjøre det lettere å leve med vanskene og det kan bli lettere å be 
om hjelp.  
DVDen "Trist og redd - Glad og modig" gir, på en enkel og forståelig måte, 
informasjon om depresjon, angst, psykose og personlighetsforstyrrelser og bruk av 
tolk i terapi. Det gis informasjon om behandlingsmuligheter og hvordan det er mulig 
å hjelpe seg selv.  
DVD en passer for voksne døve med eller uten særskilte vansker.  
Den vil også være aktuell for pårørende og fagfolk som arbeider med døve.  
Spilletid ca 3 timer og 55 min ISBN: 978-82-7812-109-2 
Samarbeidsprosjekt mellom Conrad Svendsen Senter og Møller kompetansesenter 
med finansiering fra Helse og rehabilitering.

 
Norsk tegnordbok 
Følg med på nettstedet www.tegnordbok.no for nye utgaver av 
tegnordboken. Internettutgaven har nå ca. 4500 tegn.



Tillegg til produktkatalogen "Materiell utviklet ved Møller kompetansesenter" (©2003) 18.08.2009 

 

 
 

 

 
Små barn med hørselstap - Informasjonsperm til foreldre 
Samarbeidsprosjektet Hørselstap - nyfødte - oppfølging (2003 - 2005) ved Møller 
kompetansesenter og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en 
informasjonsperm til foreldre om hørselstap hos småbarn 0 - 3 år. Permen kan også 
benyttes til foreldre med større barn.  
Temaene tar for seg medisinske, tekniske, språklige og pedagogisk aspekter ved 
hørselshemming. I tillegg omhandler den barnehage og skole, lovverk og rettigheter, 
foreldrereaksjoner, det offentlige hjelpeapparatet og brukerorganisasjoner.  Permen 
koster kr. 350. 
Innholdet i permen kan også lastes ned gratis fra Nettbutikken. Hvis du skriver ut 
innholdet selv kan du kjøpe skillearkene til permen separat. 

 
 

 
 

 
Auditrain - Lyttetreningsprogram for voksne med CI 
Auditrain er utviklet av australieren Geoff Plant, anerkjent pedagog og forsker. 
Auditrain består av lyttetreningsøvelser og er et pedagogisk opplegg som 
audiopedagoger og logopeder kan anvende i lyttetrening med voksne personer med 
CI. Auditrain kan lastes ned gratis fra Nettbutikken. 
Auditrain lyttetreningsprogram - Pedagogs håndbok pris kr 250,- ISBN 978-82-7812-
112-2 
Auditrain lyttetreningsprogram - Brukers håndbok pris kr 250,- ISBN 978-82-7812-111-5 
 

 

 

Tittel: Veien til førerkortet på tegnspråk - DVD-ROM 
 

 

ISBN: 82-7812-104-4 Bestilles fra: Møller kompetansesenter 

Pris: 350,- År: 2006 Produkt: DVD-ROM 

Omtale: Tegnspråkversjon av "Veien til førekortet" på CD-ROM, utgitt av Autoriserte 
Trafikkskolers Landforbund. Teoritekstene er oversatt til tegnspråk og 
filmklippene med ulike trafikksituasjoner er tegnspråktolket. 
Tegnspråkversjonen inneholder alt stoff som er på originalen og utgis som 
DVD-ROM. Du må ha en PC med DVD-spiller for å kunne bruke produktet. 
Produktet er primært laget for opplæring i førekortklasse B, men kan også 
benyttes i undervisning av døve barn og ungdommer i forbindelse med 
generell trafikkopplæring og mopedopplæring. 
Utviklet i samarbeid med Norges Døveforbund med finansiering fra Helse og 
rehabilitering.  

 

 

 

Tittel: Kan høre – lyttetreningsprogram på PC – CD-ROM 
 

 

ISBN: 82-7812-102-8 Bestilles fra: Møller kompetansesenter 

Pris: 200,- År: 2006 Produkt: CD-ROM 

Omtale: Høretreningsprogram med effektlyd, tale, tekst, bilder, animasjoner, tegnspråk og 
munnavlesning. 
Kan høre er et lyttetreningsprogram for personer med hørselstap. Programmet har 
mange bruksområder, og er også godt egnet for personer som trenger spesiell trening i 
norsk. Hovedformålet er lyttetrening, men det fungerer også godt i forhold til 
munnavlesning, begrepsutvikling og helordslesing.  
Man kan lytte til effektlyder (lyden av en bil) eller tale (ordet "bil") og man får presentert 
bilder, animasjoner, tegnspråk, munnavlesning eller tekst til de ulike lydene. 
Mer info på www.acm.no/horsel 

 

 
 
 
 
 

VHS -> DVD 
Nesten alle de gamle VHS-videoene våre finner du nå som DVD. Hvis du finner VHS-video i Nettbutikken som du 
heller ønsker på DVD, kan du be om at vi overfører den til DVD for deg.  
 
Tegnbehandler 2 
Du kan laste ned TegnBehandler 2.0 fra www.acm.no/tegnbehandler  
 
Forstår du? 
Vår gamle informasjonsvideo er nå tilgjengelig på Internett: http://www.acm.no/faginfo  Finnes også på DVD. 


