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ET TILGJENGELIG MUSEUM

OM VEILEDNINGEN 
Museum er et viktig kulturtilbud. Museer i sine helhet gir inspirasjon, refleksjon og 
budskap ti folket. Døve trives også på museum, men museene er ikke alltid tilgjengelige 
for tegnspråklige. Denne veilederen er laget med et mål: 

Å gi kunstinstitusjon og museer kunnskap og verktøy for å skape en  
mer likeverdig og inkluderende kulturell tilbud til døve og tegnspråkbrukere. 

Denne veilederen gir eksempler på hvordan man kan redusere eller fjerne fysiske og 
språklige hindre. Dette vil føre til økt interesse blant besøkende for å besøke andre 
museer og kulturelle begivenheter. Det er mange fordeler ved å tilrettelegge for større 
inkludering i museene, ikke kun for besøkende, men også for deg som setter pris på 
en god brukeropplevelse.
Her er noen grunner for å sette i gang arbeidet med å gjøre deres museum mer 
tilgjengelig:
1. Bedre inkludering gagner alle! Inkludering av døve og tegnspråkbrukere mennesker 

og kunstnere i deres kunstaktiviteter bidrar til med å utvide det kulturelle 
mangfoldet i Norge.

2. Å ha et rykte som en inkluderende og sosial ansvarlig kunstorganisasjon er 
fantastisk PR. 

3. Større sannsynlighet for gjentakende besøk og entusiastiske deltakere når museets 
rom og utstillinger er tilgjengelige, samtidig som personalet er imøtekommende og 
vennlige.

4. Folk flest setter større pris på bedre utformede tjenester, ulike måter i å motta 
informasjon, fleksible reservasjonsmetoder og mer komfortable fasiliteter. 

Frihet fra diskriminering for en funksjonshemmet person er en legalt bindende 
menneskerettighet i henhold til norsk lov. Dette er også nedfelt i FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
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DØVE- OG 
TEGNSPRÅKMILJØET

OM Å FORSTÅ OSS OG VÅRE OPPLEVELSER 
Norsk tegnspråk er et visuelt språk som ikke er basert på norsk tale- eller skrivespråk. 
Folk som ikke er kjent med tegnspråk vet ofte ikke at tegnspråklige personer bruker 
ansiktsuttrykk som signaliserer bl.a. spørsmålstegn, bekreftende eller avkreftende 
samtykke, hentydninger til forståelse, undring, enighet eller et ønske om å kommentere. 
Alt dette er en del av tegnspråkets grammatiske funksjon. I motsetning til stemmen i 
talespråk, bruker tegnspråklige ansiktsuttrykk til å formidle informasjon basert på 
mimikk, øyekontakt, nikking/risting med hodet, trekking på skuldrene og mer. 
Mange døve som bruker tegnspråk ser på seg selv som medlemmer av en unik kultur- 
og språklig miljø for døve, og ikke som funksjonshemmede mennesker på grunn av 
deres hørselsstatus. De fleste fra tegnspråkmiljøet oppfatter ikke seg selv som 
mennesker med nedsatt funksjonsevne eller med et medisinsk problem. Vi mener at de 
hindringene døve opplever er på grunn av de fysiske og holdningsmessige hindringene i 
majoritetssamfunnet, som fordommer, mangel på tilrettelegging og systematisk 
ekskludering fra universell deltakelse.
Døve og tegnspråkbrukere møter på mange hindringer når det gjelder å få tilrettelagt 
kunstundervisning som skal sette pris på, anerkjenne og ta i bruk deres særegne språk 
og kultur. Mulighetene for å lære og snakke om kunst gjennom tegnspråk er per i dag 
sjeldent tilgjengelig.
Denne veilederen har flere nøkkelpunkter som forteller hvordan man kan løse disse 
hindringene ved å tilrettelegge for omgivelsene i museet slik at behovene til døve og 
tegnspråkbrukere blir møtt. Å jobbe for å få tilrettelagt døve og tegnspråkbrukeres 
besøk til kunstorganisasjoner og museer er ikke en avskrekkende og tidskrevende 
prosess. Man vil oppdage ganske raskt at når man har tilrettelagt for de viktige 
virkemidlene, vil tilretteleggingen komme naturlig av seg selv.

VEILEDER FOR OMVISNING MED GUIDE, TEGNSPRÅKTOLK OG DELTAKERE | OSLO DØVEFORENING



5

EN BEDRE 
VELKOMSTOPPLEVELSE

FORBEREDELSE ER NØKKELEN 
Å få folk til å føle seg velkommen kan gjøres på mange 
måter. Bruk tid til å planlegge og fremlegge et budsjett 
for tilrettelegging:

• En god investering er å la deres ansatte ta et 
nybegynnerkurs i norsk tegnspråk slik at de kan ta 
imot døve på en vennlig måte når de kommer på 
besøk. Det ligger store fordeler i at personalet og 
ansatte ved museet lærer seg grunnleggende 
tegnspråk. Dessverre hender det ofte at de ansatte får 
panikk i møte med døve, og iblant går det så langt 
som at ingen kommunikasjon skjer.

• Bestill tegnspråktolker fra NAV Tolketjenesten i god 
tid før omvisningen. Når man har fått tolker, så er det 
fordel å sende tolkene forberedelsesnotater, som f.eks. 
en transkripsjonskopi, innspilling av stemmebånd 
eller annet materiale, så tidlig som mulig i forkant av 
omvisningen slik at de kan forberede seg på en god 
måte. Tips til deg, er å unngå å utelate viktige detaljer 
om omvisningen eller opplegget og vær bevisst på å 
inkludere bilder av kunsten som skal vises.

• For tegnspråktolken og guiden er det en fordel at de 
samarbeider før omvisningen. F.eks. når tolker skal 
bytte, hvor mange pauser, og så videre.

• Om museet har et arrangement til publikum uten at 
det er behov for å gå, er det lurt å planlegge med dine 
tolker på forhånd om hvor de skal stå, samt bestemme 
hvilke sitteplasser som skal reserves for de døve. 
Avstanden bør ikke være mer enn 10 meter. 

• Dersom dere skal organisere en utstilling, 
kunstaktivitet, workshop eller fremføring. Så er det 
fint å samarbeide med den lokale døveforening som 
kan informere sine kanaler om at det blir 
tegnspråktolket eller en tegnspråkguide. Den som 
bestiller, kan oppgi en bestillingskode eller den dagen 
det er på tegnspråk.

Gjøre audioguider tilgjengelige 
sammen med en transkripsjons-
kopi via en håndbok eller app.

Ansiktsuttrykk og kroppsspråk er 
viktige for mange døve, så et 
uttrykksløst ansikt kan skape 
ubehagelige situasjoner eller 

kommunikasjonsbarrierer.

Prøv å gi service hvis man ikke har 
tegnspråktolk / tegnspråkguide 

tilgjengelig. Et eksempel er å skrive 
på papir eller i mobiltelefon/

nettbrett. Man kan også ringe til 
Bildetolktjenesten på 

www.video.nav.no/webapp/.
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DØVE PERSONER MED 
TEGNSPRÅKTOLK

VÆR BEVISST PÅ Å TA HENSYN 
Å ha døve på en omvisning sammen med 
tegnspråktolk, handler ikke bare om guiden sier 
og det tegnspråktolken oversetter til tegnspråk. 
Den døve personen kommer til å veksle på å se 
på tre objekter: guiden, tolken og selve 
kunstverket. Når man skal dele informasjon om 
et kunstverk, er det veldig viktig for guiden å 
gjøre disse: 
1. Gi den døve tid til å observere selve 

kunsten. Døve går ofte glipp av ikke-verbal 
informasjon som guiden forteller om når 
oppmerksomheten er rettet mot tolken.

2. Ta pauser mellom det som blir sagt, eller 
risikerer den døve personen å falle bak i 
omvisningen og gå glipp av viktige poeng. 
En hørende person vil for eksempel være i 
stand til å betrakte kunsten direkte mens 
han/hun lytter til taleren, mens en døv 
person har behov for å se på tolken og så på 
kunsten for å forstå hva guiden snakker om.

3. Unngå å snakke samtidig som man peker på 
en spesifikk del av et kunstverk. Gi den 
døve personen tid til å se på hva det er som 
blir pekt på, og fortsett omvisningen først 
når den døve har rettet sin oppmerksomhet 
tilbake på tolken.

4. Se etter om den døve og hans/hennes tolk 
henger med i det som blir diskutert.

5. Bruk ansiktsuttrykk og gester som du 
vanligvis bruker – dette viser din interesse 
og utviser forståelse mellom deg og de som 
lytter. Døve personer vil ofte se på guiden 
fra tid til annen for å fange opp ikke-verbale 
signaler og for å fortelle guiden at han/hun 
«lytter» til guiden med sine øyne.

Når guiden skal dele informasjon om et 
kunstverk, er det veldig viktig å gi den 
døve tid til å observere selve kunsten 

så de ikke går glipp av non-verbal 
informasjon.

Guiden bør peke på den delen av 
kunstverket som skal snakkes om og gi 
den døve personen tid til å se på hva 

det er som blir pekt på før guiden 
fortsetter omvisningen.

Ta noen sekunders pauser for å gi 
tegnspråktolken muligheten til å tolke 

ferdig hva som blir sagt. Det forsikres at 
den døve henger med i det som blir sagt.
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TEGNSPRÅKTOLKENS ROLLE 
Tegnspråktolkens rolle er å formidle kommunikasjonen mellom tegnede og talende språk. 
Her er noen tips til hvordan man kan benytte seg av en tegnspråktolk på en effektiv måte:
1. Henvend deg direkte til den døve personen under samtalen, og få øyekontakt på en 

respektfull måte. Ikke stirr på tolken når du konverserer med en døv person.
2. Snakk i førsteperson på samme måte som når du har en en normal stemme-til-stemme 

konversasjon. Unngå å komme fraser som «Fortell henne…» eller «Spør ham…».
3. Snakk i normalt tempo og vær avslappet. Hvis du snakker for fort, for sakte eller om 

noe mangler, da vil du få beskjed.
4. Vær bevisst på at tolken skal tolke alt som blir sagt. Ikke spør tolken om å la være å 

oversette noe som du har sagt.
5. Unngå personlig kontakt med tolken under en tolkesituasjon. Han/hun er en 

profesjonell arbeidstaker som jobber kun med å formidle det som blir sagt mellom 
samtalepartnerne, og er ikke en del av selve samtalen.

I gruppeoppsett kan det bli ganske utfordrende for tolken å tolke på grunn av høy tempo 
og ustrukturert ordbytte mellom deltakerne, og man risikerer da å gjøre det vanskelig for 
den døve å delta i samtalen. Fordi tolkene trenger flere sekunder til å innta informasjonen 
som skal oversettes på en nøyaktig måte, må den døve personen plasseres i en 
ufordelaktig posisjon. Her er noen tips til hvordan du kan gjøre gruppeoppsettet lettere for 
både tolken og den døve samtalepartneren:
1. Vær bevisst på de kommunikasjonsverktøyene som tolkene bruker, som f.eks. å peke 

på personen som snakker, bruk av tilstrekkelige pauser, signalisering av ordbytte ved å 
rekke opp hånda og få en bekreftelse før man setter i gang med å snakke.

2. Vent til tolken er ferdig med å tegne et spørsmål som har blitt stilt til gruppa før du tar 
imot et svar. Slike pauser lar den døve delta i samtalen på en mer likeverdig måte der 
han/hun får mulighet til å se spørsmålet på forhånd slik at han/hun kan rekke opp hånda 
for å respondere i likhet med de andre deltakerne.

3. Å gjennomgå slike forbehold med de andre deltakerne vil være bra for dette vil gjøre 
de andre deltakerne oppmerksomme på den døve og inkluderer den døve mer i 
samtalen. Deltakerne vil da bli mer oppmerksomme på at den døve også får sin taletid. 

4. Noen døve foretrekker å bruke sin egen stemme fremfor å la tolken tolke i deres sted. 
Ideelt sett bør deltakerne bli spurt om de forstår den døve personen eller ikke, og 
tolkingen vil da etterfølge på tilpasset vis.

FLERE TIPS FOR Å BRUKE 
TEGNSPRÅKTOLK
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Unngå å plassere tolken bak andre 
personer eller ved siden av den døve 
personen Tillat den døve personen og 
tegnspråktolken å bestemme tolkens 

optimale plassering i lokalet. 

PLASSERING OG LYSSETTING

PLASSERING OG LYSSETTING ER 
EKSTRA VIKTIG FOR TEGNSPRÅK 
Det er viktig for alle involverte, både guiden, 
tolken og den døve personen, at synsfeltet 
fremstår klart og tydelig uten visuelle 
distraksjoner innenfor selve synsfeltet. 
Tegnspråktolken må kunne se 
tegnspråkbrukerne i rommet, og tolken må 
også være synlig for brukerne.

• Plasser tegnspråktolken nær guiden, eller 
ved personen som skal ha mest taletid, slik 
at den døve kan observere begge og fange 
opp guidens ikke-verbale signaler mens 
han/hun følger med på det tegnspråktolken 
oversetter.

• Vær fleksibel og bevisst på at 
tegnspråktolkenes plassering kan endres i 
takt med endringene i kommunikasjons-
situasjonene. Dette er for å imøtekomme 
den døve personens preferanse og behov.

• Vær sikker på at det er nok lys rettet mot 
tegnspråktolken til enhver tid. For 
eksempel bør man helst ikke plassere 
tolken foran vinduer, lyse skjermer, eller i 
svak bakgrunnsbelysning. 

• Å observere en tolk i en forlenget periode 
under dårlige settinger er slitsomt for 
øynene og kan ha uheldige konsekvenser 
for en døv persons vilje eller evne til å 
følge med på tolken.

• Vi anbefaler å installere det nyeste innen 
lyssettingsteknologi, nemlig myke lys som 
kan reguleres (LED eller halogenpærer). 
Ideelt sett bør slike lys kunne sende kjølige 
stråler slik at tegnspråktolken kan jobbe 
under behagelige temperaturforhold.

Prøv å sørge for at området bak 
tegnspråktolken ikke er visuelt 
forstyrrende eller har en visuelt 
«bråkete» bakgrunn som f.eks. 

forbipasserende folk eller en bakgrunn 
med sterke mønstre. 

Dersom rommet har lave lysnivåer, 
bør museet ha et mobilt søkelys eller 

installer mini-søkelys med myk 
lyssetting. 
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MATERIALER LETT TILGJENGELIG  
Enkelte ganger oppstår en situasjon når tolk ikke er tilgjengelig til 
en omvisning eller begivenhet. I sånne situasjoner kan museene 
likevel tilrettelegge for at fremstillinger og begivenheter blir gjort 
tilgjengelige:

• Dersom man har tilgjengelige audio-guider som besøkende kan 
lytte til mens de spaserer gjennom museet, kan man gi døve 
besøkende en transkripsjonskopi og/eller lag en app/multimedia 
guide av en person (ideelt sett en døv person) som bruker 
tegnspråk til å beskrive kunstutstillingene mens man går gjennom 
museet. Dersom sånne opplegg krever at man har gratis Internett-
dekning på museet.

• Til videoer, sørg for at undertekster er tilgjengelige. Ha i bakhodet 
at undertekster er laget for å oversette all audio-innhold som er 
mer enn kun taledialog, men også informasjon om hvem det er 
som snakker, latter eller lager lyd, lydeffekter (f.eks. dørbanking, 
fottrinn, lyder utenfor scenen), og en beskrivelse av musikken. 
Dersom undertekster ikke er mulige, tilby transkripsjon.

• Dersom du organiserer en arrangement som inneholder uskriptet 
samtaler uten tolk til stede, kan du sjekke om en skrivetolk (tale-
til-tekst tolk) er tilgjengelig til å skriftlig oversette begivenheten 
live (i tillegg kommer en bonus der man kan få en transkripsjon i 
etterkant om hva som ble sagt). Planlegg hvor det passer best å 
plassere skjermene som viser undertekstene, men gjør det på en 
måte som også åpner for at publikum kan følge med på det som 
skjer på scenen. Reserver seteplasser for dem som har behov for å 
følge med på undertekster.

• Dersom du skal sette opp en skriptet arrangement, er 
underteksting det beste virkemidlet. Mange teaterlokaler, inkludert 
Operahuset, har i disse dager egne utstyr til underteksting. 
Undertekstene blir ferdigstilt i forkant av en forestilling, og blir 
vist live i samme lokale under selve gjennomføringen på scenen.

• Teksting bør være på norsk, og ikke bare på engelsk eller tysk. 
Ved å informere om hva dere kan tilrettelegge for på for eksempel 
deres hjemmesider, vil dere nå ut til flest mulig mennesker som har 
behov for dette tilbudet.

UTEN TOLK?

«undertekster»

Multimedia guide 
med tegnspråk og 
tekst er brukt av 

flere museet rundt 
verden.

Med hensyn til 
transkripsjoner er 
det lurt å ha disse i 

større kopier for 
døve som også er 

synshemmede. 
Skriv ut transkript 
med større fonter 
(16pt eller 18pt) 

og skriftsnitt (sans 
serif for lett 

lesning), helst i 
papirstørrelse A3.

Transkript 
✓ Stor font


✓ Skriftsnit for 
lett lesning


✓ Papirstørrelse 
A3
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DØVE  
TEGNSPRÅKGUIDER

MER ENN BARE TEGNSPRÅKTOLK 
Det kan være en god ide å engasjere en døv person som kan lede omvisningene på 
tegnspråk og som også er i stand til å promotere begivenheten i døvemiljøet. Sånne 
arrangementer har blitt gjennomført i flere land i verden med stor suksess. Et eksempel 
er Foam Museum i Nederland.

“Deaf people don’t often associate themselves with museums. But if there are deaf 
museum guides, it gives a feeling of being at home. It’s very positive to have live 
interaction since it creates a better link between museums and deaf communities.”  
Roos Wattel, Foam Museum

Museer kan arrangere samarbeid med døve tegnspråkguider på en frilansbasis til 
spesifikke dager hver måned slik at døve individer og grupper kan velge å besøke 
museet på disse dagene. Det ligger en betydelig forskjell i å lære om noe via tolk i 
motsetning til noen som du kan kommunisere med direkte.
Sånne tegnspråkguider kan brukes til:
1. Gruppeturer eller workshops for skoleklasser med døve elever
2. Døvevennlige familiebegivenheter
3. Grupper med døve individer
4. Tegnspråktolkstudenter som ønsker å øve på sine ferdigheter med henhold til 

kunnskapsinnlæring
5. Døve fra andre land som ikke bruker norsk tegnspråk. Døve personer er godt bekjent 

med døve fra andre land som bruker andre tegnspråk, og har god erfaring med å 
modifisere tegnene de bruker til å kommunisere med ikke-norske tegnspråkbrukere. 

For å kunne tilby dette kan museet arrangere et kursopplegg for omvisningsguider 
tilpasset døve tegnspråkbrukere som ønsker å opparbeide sine ferdigheter som 
museumsguider. Vi anbefaler følgende kriterier for praktikanter: 
1. Tegnspråk som førstespråk eller morsmål.
2. Praktikanten bør ha noe kunnskap om historie eller kunsthistorie.
3. Praktikanten bør ha visse ferdigheter til formidling.

For å kunne promotere begivenheter ledet av en tegnspråkguide, er det lurt å ta kontakt 
med din nærmeste døveforening som er tilknyttet disse. Dette er gunstig når det gjelder 
å kartlegge hvordan man kan gjøre begivenheten tilgjengelig for døvemiljøet på en best 
mulig måte.
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HVA MAN KAN TA PÅ SEG OG 
IKKE TA PÅ SEG  
Alle tegnspråktolker er kjent med noen 
grunnregler når de er ute i jobb, og en 
av disse er valg av antrekk. Disse 
reglene gjelder også for tegnspråklige 
guider. 

• Døve mennesker leser språk med 
hjelp av øynene og det er visuelt 
enklere å se noen bruke tegnspråk 
dersom de har på klær som er i 
kontrast med hudtonen til 
vedkommende. Ettersom folk har 
ulike hudtoner må de være 
omtenksomme i valg av klesfarge som 
vil gi god nok kontrast til hudtonen. 

• De mest vanlige hudtonene er 
henholdsvis lyse og mørke. 
Tegnspråklige guider som er lyshudet 
anbefales å ha på mørke klær. Dette 
inkluderer svart eller mørke farger. 
For de som er mørkhudet anbefaler 
man hvite eller lyse farger.

• Siden tegnspråk brukes rundt ansiktet 
og overkroppen, er det viktig at 
vedkommende dekker overkroppen 
med topper i solide farger med minst 
mulig mønster (hijab er uproblematisk 
så langt ansiktet er fullt synlig). 

• Smykker, skjerf og annet make-up 
som er visuelt forstyrrende, neglelakk 
og andre klær anbefales ikke. 

• Man kan være mer fleksibel når det 
gjelder bukser og skjørt ettersom disse 
ikke er innenfor det typiske tegnfeltet.

Godt eksempel: Mørkhudet tegnspråklig 
museumsguide

TEGNSPRÅKGUIDENS 
ANTREKK

Godt eksempel: Lyshudet tegnspråklig 
museumsguide

Dårlig eksempel: Topper med mønstre, 
samt klær som virker visuelt forstyrrende
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Museum er et viktig kulturtilbud. Museer i sine helhet gir inspirasjon, 
refleksjon og budskap ti folket. Døve trives også på museum, men 
museene er ikke alltid tilgjengelige for tegnspråklige. Døve og 
tegnspråkbrukere møter på mange hindringer når det gjelder å få 
tilrettelagt kunstundervisning som skal sette pris på, anerkjenne og ta i 
bruk deres særegne språk og kultur. Denne veilederen har flere 
nøkkelpunkter som forteller hvordan man kan løse disse hindringene ved 
å tilrettelegge for omgivelsene i museet slik at behovene til døve og 
tegnspråkbrukere blir møtt. Nøkkelpunktene inkluderer tegnspråktolkens 
rolle, plassering og lyssetting, og døve tegnspråkguider muligheter.

Ta gjerne kontakt med Oslo Døveforening for mer informasjon: 
www.odf.no + post@odf.no

Vi takker Oslo kommune ved Kulturetaten for støtten til prosjektet,  
og ser frem til å samarbeide med museer, gallerier og andre i Oslo!

Qr kode for filmen av «Veileder for omvisning 
med guide, tegnspråktolk og deltakere»

Utgitt juni 2021, Megan Matovich-Noddeland
Utgiver: Oslo Døveforening, www.odf.no 

http://www.odf.no
mailto:post@odf.no

