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Kunnskap, kunst og arkitektur er essensielle 
for våre liv og vår utvikling som mennesker. 

Flere av Norges viktigste kultur   institu
sjoner er under omforming. I disse prosess
ene er det et stort behov for kompetanse
heving innen universell utforming i 
betyd ningen tilgjengelighet til kunnskap, 
kunst og arkitektur.

Nasjonalmuseet, Munchmuseet og 
 Deichmanske bibliotek er blant våre viktig
ste kulturinstitusjoner. Disse bygger nå de 
største kulturbygg i nyere norsk historie. Den 
norske kirke har på sin side, med sine 1630 
kirkebygg fra et tidsspenn på 800 år, Norg
es største samling av sakral arkitektur og 
kunst. I selvstendiggjøringsprosessen som 
nå nærmer seg sin avslutning, ønsker den å 
forsterke sin rolle som kulturformidler, arena 
og aktør.

Alle institusjonene arbeider allerede med 
universell utforming og tilgjengelighet, 
men har behov for en bred kompetanse
heving innen feltet for å kunne utføre sine 
 samfunnsansvar. Det er behov for å lære om 
presentasjonsformer og utvikle nye veier 
i kommunikasjon og formidling overfor 
 grupper med nedsatt funksjonsevne, ikke 
minst for å møte de nye mulighetene som 
følger med endringene i rammebetingelser. 

Endring gir også rom for nyskapning i 
form av metodikk, systemer og måter å 
møte et publikum bestående av folk i alle 
aldre, med alle typer funksjonsevne, både 
fysisk og psykisk, men også grupper som 
på grunn av ulik kulturell bakgrunn ikke så 
lett oppsøker eller har tilgang på institus
jonenes kulturverdier. De samarbeidende 
institusjonenes ulike erfaringer og kompe
tanse er en styrke i prosjektet. 

Prosjektet ønsker å lære av andre, og 
utfra dette utvikle ny kunnskap på området 
universell utforming innen formidling av 
kultur og kunst. Dette handler om å utvikle 
og finne formidlingsveier som bygger på 
ulike sanseopplevelser, tekniske muligheter, 
opplevelse og forståelse. 

Da Den norske opera i Bjørvika sto ferdig, 
fikk bygget stor internasjonal oppmerk
somhet og det ble et ikon for Norge og 
Oslo. Det er ingen grunn til at de nye institu
sjonene ikke vil oppleve noe av det samme. 
Dette prosjektet er opptatt av at formidling
en og følgelig forståelsen av at byggenes 
innhold skal være på høyde med selve 
byggene. 

Dette er bakgrunnen for at de fire institu-
sjonene søkte sammen for å lage et felles 
prosjekt for tilgjengelighet og skape et miljø 
for å lære sammen, og lære av hverandre.

Prosjektet ble gjennomført i 2017, som et 
samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, 
Den norske kirke/KA arbeidsgiverorganisasjon 
for kirkelige virksomheter, Munchmuseet og 
Nasjonalmuseet. Senior utstillings designer 
Ragna R. Jacobsen, Nasjonalmuseet, og 
fagdirektør for kulturminnevern Oddbjørn 
Sørmoen, KA, ledet prosjektet. En styrings-
gruppe der alle de fire institusjonene var 
 representert samarbeidet om prosjektets 
faglige innhold i tillegg til praktisk tilrette-
legging av seminar og workshops.

Tilgjengelighet til 
kunnskap, kunst og 

arkitektur
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Følgende var deltagere fra de forskjellige 
institusjonene:

Fra Deichmanske bibliotek:
Ingela Johanne Stenvik Nøding og  
Else Marianne Rolfsen (gruppeansvarlig)

Fra Den norske kirke/KA:
Ove Morten Berge, Margunn Sandal,  
Oddbjørn Sørmoen (gruppeansvarlig) og 
Knut Erik Tveit

Fra Munchmuseet:
Elisabeth Blichfeldt (gruppeansvarlig),  
Julie Knoff Smith og Hilde Annette Ødegård 

Fra Nasjonalmuseet:
Ellisiv Brattfjord, Matias Helgheim,  
Ragna Jacobsen (gruppeansvarlig),  
Nina Denney Ness og Christin Fonn Tomte

Felles workshop i Munchmuseet, 16. juni 2017.
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Hva vi ønsket å oppnå med prosjektet

Den overordnede ambisjonen er å bli 
foregangsinstitusjoner innen metodikk i 
formidling av kunnskap, kunst og arkitektur 
som når ut til folk med alle typer funksjons-
evne. Prosjektet, som er finansiert av Barne-, 
 ungdoms- og familiedirektoratet, ga en 
inspirerende start på noe vi ønsker skal fort-
sette som et nettverk også i årene fremover. 

Prosjektets metodikk og arbeidsmetode

Prosjektet hentet inn ledende ekspertise 
 innen ulike faggrupper og varianter av 
 tilgjengelighet som kunne inspirere, gi ideer 
og formidle erfaringer. Vi ønsket å utvide 
problemstillingen til ikke bare å  handle  
om universell utforming, men også til-
gjengelighet til forståelse uansett funksjons-
dyktighet og hindringer, også  kulturelle.

Dette ble gjennomført ved to seminarer, 
15. juni på Munchmuseet og 23. november på 
Nasjonalmuseet. Bruken av institusjonenes 
foredragssaler forankret seminarene og 
tematikken i disse to museene. Åpningen av 
første seminar av Munchmuseets direktør,   
Stein Olav Henrichsen, ga prosjektet en 
 anerkjennende og god start. 

Begge seminarer ble etterfulgt av work-
shops og møter. Første seminar gikk tema-
tisk bredt ut, var motiverende og ga en god 
innføring i tematikken vi ønsket å arbeide 
med. Før, mellom og etter seminarene har 
de fire gruppene både arbeidet hver for seg 
med sine spesifikke prosjekter og hatt møter 
sammen for å utvikle og drive samarbeidet 
videre. 

Bruken av seminarformen som utgangs-
punkt for arbeid med de ulike institusjons-
prosjektene, ble valgt for å skape en felles 
kunnskapsplattform og en økt kompetanse. 
Noen i hver gruppe hadde erfaring fra til-
gjengelighetsarbeid fra før, mens andre ikke 
hadde noen spesifikk bakgrunn fra dette. 

Foredragsholderne hadde høy kompe-
tanse og kom fra andre miljøer med stor 
relevans for det overordnede temaet. Dette 
brakte nye og friske problemstillinger og 
erfaringer. Disse ekspertene fant vi gjennom 
egne europeiske nettverk fra museums-
sektoren, kulturminnefaglige og kirkelige  
miljøer. To av foredragsholderne var 
funksjons hemmede med bred erfaring i 
forskning og utprøving knyttet til vår tema-
tikk. Møtene og dialogene med disse, både i 
seminarene og i workshopene, ble av mange 
trukket frem som særlig verdifullt. 

Workshopene skapte et faglig felleskap 
mellom institusjonene. Den første ble 
gjennom ført dagen etter første seminar,  
der også flere av innlederne bidro med  
er faringer og deltok i diskusjonene. I disse 
ble ideer testet ut og diskutert både på tvers 
av institusjonene og i de enkelte gruppene. 
Den tidsmessige plasseringen, dagen etter 
første seminar, var gunstig fordi tematikken 
var fersk og fordi vi kunne trekke veksler på 
innlederne direkte.

Seminarene var åpne for institusjonenes 
nettverk, og mange utenfor prosjekt-
gruppene deltok. Erfaringene som er gjort 
og inspirasjonen fra prosjektet vil formildes 
utover i de ulike nettverkene i tiden frem-
over. Alle foredragene ble filmet og blir gjort 
tilgjengelige for våre faglige nettverk.

Tilskuddet fra Barne-, ungdoms- og 
familie direktoratet, som har gjort prosjektet  
mulig, og institusjonenes egenandeler  
har gått til fremstående foredragsholdere  
og tilrettelegger, praktisk avholdelse av  
seminarene, dokumentasjon av de samme, 
og produksjon av denne rapporten. Munch-
museet og Nasjonalmuseet stilte lokaler til 
disposisjon, og alle institusjonene har bidratt 
økonomisk og med arbeidstid.
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Om samarbeidet mellom institusjonene

De fire institusjonene har mange like behov 
og utfordringer. Dette, sammen med entusi-
asmen for å lære og utvikle seg innen den 
brede definisjonen av tilgjengelighet, har 
gjort arbeidet meningsfylt og utviklende. 
De enkelte institusjoners forskjellige bidrag 
inn i det store prosjektet spenner vidt både 
metodisk og tematisk. Dette spennet har 
beriket samarbeidet og skapt et bredt  
bakteppe for videre utvikling av nettverket 
institusjonene i mellom, også etter at  
prosjektet Tilgjengelighet til kunnskap, 
kunst og arkitektur er over.

Hvilke konkrete resultater vi ønsket å 
oppnå

• Å skape fullverdige kunst og kultur-
opplevelser for grupper som tradisjonell 
formidling ikke når ut til pga. manglende 
hensyntagen til ulik funksjonsevne og 
 kulturell bakgrunn.

• Å øke engasjementet for universell til-
gjengelighet blant alle institusjonenes 
ansatte.

• Å dele erfaringene og metodikken med 
andre liknende institusjoner i de under-
liggende nettverk.

• Å skape et miljø for kunnskapsdeling og 
utforskning innen feltet som fortsetter 
etter at prosjektet er avsluttet.
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Stein Olav Henrichsen, Nassima Dzair, Marcus Weisen, Siegfried Saerberg,  
Don Gianmatteo Caputo og Heather Smith. Foto: Rena Li, Munchmuseet
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Korte resymeer av presentasjonene

Inclusive design, inclusive society, av  Marcus 
Weisen, europeisk ekspert på kulturell til- 
 gjengelighet, med klienter som Kunst-
museum i Wien, Musée d’Art et d’Historie de 
Genève, Louvre Museum, British Museum, og 
 European Blind Union.

Weisen tok utgangspunktet i en vid be-
tydning av ordet inkludering og bok tittelen 
«The Dignity of Difference», forskjellenes 
verdighet, av rabbiner Jonathan Sacks. Han 
redegjorde for begrepene Universal Design 
og Design for All som har litt ulik betydning 
og kommer fra forskjellige kulturelle kon-
tekster. Ord er ikke nøytrale, men samme 
ord og begreper kan ha forskjellig betydning 
i ulike land. Foredraget var bygget rundt 
begrepene: Recognition, Welcome, Trust, 
Power of Acting or Agency and Belonging. 
Inkludering handler om å bli anerkjent, føle 
seg velkommen, bli vist tillit, formidling og 
tilhørighet. 

Communication through the senses, av 
Don Gianmatteo Caputo, prest og arkitekt, 
 ansvarlig for Den katolske kirkes kultur-
minneforvaltning i regionen Triveneto og 
 patriarkens delegat for kulturminner i Venezia. 

Moderne masseturisme, ofte fra andre 
 kulturer, overflømmer byer som Venezia. 
Mange besøker byens kirker uten at denne 
kulturarven er tilgjengelig fordi de ikke 
forstår den og de tradisjoner den represent-
erer. Masseturismen transformerer kirkene 
om til museer som fratar dem deres dypere 
mening og kulturelle verdier som er knyttet 
til kulturelle og kultiske verdier. Dette er et 
tilgjengelighetsproblem. Kommunikasjon er 
en stor utfordring, men likevel bare første 
steg. Opplevelsen av stedet, dets fortid og 
nåtid, er enda viktigere. Det er behov for 
virkelige kirker i en virkelig by, og ikke «arke-
ologiske bygninger» i en opplevelsespark.

I Venezia har man forsøkt å finne passende 
arrangementer som bevarer den opprinne-
lige bruks intensjon i kirkene. Dette uttrykker 

Kunnskapservervelse

Seminar 1, Munchmuseet, 15. juni 2017

Programmet
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09:45

10:30

11:10
11:20 
11:50 
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14:40 
15:10 

15:40
16:30

Åpning av seminaret ved 
Munchmuseets direktør, 
Stein Olav Henrichsen
Inclusive design, inclusive society,
Marcus Weisen
Communication through the senses, 
Don Gianmatteo Caputo
Pause
Across cultures, Nassima Dzair
Diskusjoner og kommentarer 
Lunsj
Access onsite and online, Heather Smith
Diskusjoner og kommentarer
Seeing with all the senses, Siegfried Saerberg
Audience engagement in the gallery, 
Birgit Tellmann
Diskusjoner og kommentarer
Slutt
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respekt både for stedet og for den mening  og 
betydning folk oppfatter stedet har. Man kan 
også tenke alternativ bruk av ellers stengte 
kirker, men denne utvidede bruken må aldri 
skjule kirkenes opprinnelige begrunnelse.

En utvidet bruk kan være å bruke de 
 gamle kirkene som rom for utstilling av 
samtids kunst under kunstbiennalene, 
der kunst og historie skaper meningsfulle 
 spenninger og ny mening til både de sakrale 
rommene og til kunstverkene.

Across cultures, av Nassima Dzair, grunn-
legger av og administrerende direktør for 
norskbaserte InterBridge, en internasjonal 
sosial virksomhet som engasjerer enkelt-
menneskers potensiale ved å utvikle evner, 
lederskapsegenskaper og inspirere folk til 
samfunnsansvar. 

Foredraget tok utgangspunkt i erfaringer 
fra InterBridge arbeid med å bygge broer 
over gapene mellom geografisk, sosiale, 
økonomiske og kulturelle skiller, som også 
finnes i økonomisk høyt utviklede samfunn, 
som det norske. For å bygge broer er det av-
gjørende å ha et interdisiplinært perspektiv. 

Språket er en annen nøkkel. Terminologien  
må være forståelig, og den må ikke være 
fremmedgjørende. I interkulturelt arbeid er 
det viktig å unngå å bruke «oss og dem»- 
begreper, for å unngå å skape avstand til de 
man ønsker å inkludere.

InterBridge arbeider med alle sosio-
økonomiske grupper samtidig, dvs. ungdom 
fra øst og vest i byen og fra alle samfunnslag. 
Man arbeider med alle samtidig og aldri bare 
med enkeltgrupper med spesielle behov 
separat. Skreddersyr man for spesielle mål-
grupper, skaper man lett skiller der man 
ønsker å bygge broer. For å lykkes må det 
etableres felles verdier og felles rammer. Det 
er viktig å involvere de man ønsker å nå.

Grunnelementene i metoden er: 1. Sette 
individet i sentrum, 2. Skape en ramme for 
bygging av gode relasjoner, 3. Forstå sam-
funnet og hvordan alle deler av det er  
re laterte til hverandre, 4. Gå ut i byen der 
deltagerne bor for å bevisstgjøre og finne hva 
det er som gjør at de opplever at de hører 
til. Opplevelser og kunnskap gir eierskap til 
byen.

Kunst engasjerer først når den blir en del 
av betrakteren. Kjennskap til og nærhet til 
kunsten er en forutsetning for at den skal 
engasjere. Kunsten må synliggjøres slik at 
folk får et forhold til den. Dette må skje på 
betrakterens og ikke institusjonens vilkår.

Deltagelse og involvering: Det er viktig å 
være oppmerksom på målgruppens reak-
sjoner og syn på det som gjøres, slik at de 
involveres og kan bli en del av prosessen.  
Når målgruppen involveres og blir eiere av  
pro sessen, vil de også bli dine ambassadører.

«Usually we put out the 
 minorities when we speak of 
inclusion as if those where 
separate, different, scary 
groups. And we have a big 
 majority. That creates a dis-
course that has an effect on 
the entire imagery.»
– Nassima Dzair
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Access onsite and online, av Heather Smith,  
Equality Specialist for National Trust i  England,   
en medlemsorganisasjon som eier 350 
kultur historiske eiendommer åpne for 
allmenn heten.

National Trusts motto: «For alle for alltid». 
NT, som er Europas største organisasjon av 
sitt slag, arbeider for å bevare kultur arven 
for fremtidige generasjoner og gjøre den til-
gjengelig for alle. NT deler også sin  ekspertise 
og erfaringer med andre i sektoren.

Måten man tar imot de besøkende er av  
gjørende. Besøkerens opplevelser må stå i 
sentrum når policy og arbeidsmetoder ut-  
vikles. Det er viktig ikke å bare formidle 
kunnskap, men å engasjere de besøkende.  I 
dette arbeidet utnyttes teknologi og teknikker 
 fra andre sektorer.

NT har lenge arbeidet med tilrette legging 
for personer med funksjonshemminger, 
og arbeider stadig mer med å inkludere et 
mangfoldig samfunn. «Dette handler om 
hvilke historier vi forteller, hvem vi involverer, 
hvordan vi arbeider utad, hvem som kommer 
til oss, hvilke barrierer som stopper folk og 
hvordan vi kan få disse bort, og dermed gjøre 
oss til en bedre og rikere organisasjon.»

«Rimelighet» er et juridisk nøkkel begrep 
i tilrettelegging i historiske bygninger i 
 England. Dette er ikke klart definert og mye 

av arbeidet består i å definere hva dette kan 
innebære i det enkelte tilfellet. Individer, 
organisasjoner og grupper i samfunnet må 
inn i samarbeid og diskusjoner for å hjelpe til 
med å forstå hva begrepet innebærer for NT. 
De funksjonshemmedes opplevelser bedres 
hele tiden, og forventningene til organi-
sasjonen vokser.

Det er viktig å definere hva som er viktig 
og mindre viktig i det enkelte kulturminnet 
for å finne hvor stor frihetsgrad man har når 
det skal gjøres mer tilgjengelig. På noen eien-
dommer er det eksteriøret og helheten som 
er det viktige, mens det i andre er komplette 
interiører. De mest følsomme interiører har 
det enda ikke vært mulig å tilgjengeliggjøre. 
I disse tilfeller må man søke etter alternativ 
teknologi, som f.eks. virtuelle turer, som kan 
bedre tilgjengeligheten for den som ikke 
fysisk kommer inn. Ved utvikling av og bruk 
av ny teknologi forsøker man å finne stan-
dardiserte løsninger som kan brukes ikke 
bare på én eiendom, men på flest mulige.

Det er viktig å involvere brukergruppene i 
diskusjonene for å finne brukbare løsninger, 
slik at de som setter begrensningene kan 
diskutere disse direkte med dem som blir 
berørte. I mange tilfeller har dette gjort at 
grenser er tøyd og løsningene er blitt langt 
bedre enn ellers.

Foto: Rena Li, Munchmuseet
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Seeing with all the senses, av Siegfried 
 Saerberg, tilgjengelighetsrådgiver for museer, 
bl.a. Bundeskunsthalle i Forbundsrepublikken  
Tyskland. Han er selv blind. 

Foredraget fokuserte på nye måter å 
opp leve og oppfatte kunst og kunst museer 
på. Det var bygget opp rundt temaene 
 «sensory experience», «audio descriptions» 
og  «participatory cooperation». Blinde opp-
lever kunst med andre sanser enn gjennom 
øynene. Dette gir nye perspektiver på kunst 
og kunstforståelse som også er viktige for 
seende. 

Synets dominerende rolle for seende  
begrenser ofte en mer helhetlig opplevelse.  
Forklaringer av visuelle kunstverk for blinde 
gir ofte en detaljert beskrivelse, men sam-
tidig en dårlig formidling av kunst verkets 
egentlige innhold og intensjon. Saerberg 
forklarte ulike tyske forsøk for å skape 
en mer direkte og kanskje mer  genuin 
 opp levelse av kunstverkene. Gjennom bruk 
av flere sanser i møtet med kunsten får 
alle langt mer ut av den. Han snakket også 
om  betydningen av at den besøkende på 
kunst museene blir deltagende i møtet med 
 kunsten og ikke bare en passiv tilskuer.

Audience engagement in the gallery, 
av  Birgit Tellmann, leder av Supporting 
 Programs Inclusion i utdanningsavdelingen i 
Bundeskunsthalle, Bonn, kunst og utstillings-
hallen til Forbundsrepublikken Tyskland. 
Det er snart 40 år siden tyske museer startet 
sitt inkluderingsarbeid. For å komme videre 
i dette arbeidet ved europeiske museer må 
de som arbeider med inkludering få høyere 
status i museumssystemet, gjennom f.eks. en 
mer sentral plassering i institusjonsledelsene. 
Samlingenes konsepter må tenkes gjennom   
på nytt. Det holder ikke med spesielle 
 guidede omvisninger for folk med spesielle   
behov. Kuratering av utstillinger og under-
visning er helt forskjellige sider ved  museenes 
virksomhet. Mottoet for inkluderingen må 
være: «They say nothing about us without 
us».

Inkludering har vært en del av Bundes-
kunsthalles idé siden oppstarten i 1992. 
Man  arbeider med blinde, døve og folk 
med Downs syndrom, for å lage relevante 
ut stillinger for disse gruppene. Publikum 
engasjeres direkte i selve utstillingene.

Som eksempler på dette ble prosjektet 
«Pilot inklusion» trukket frem. Det er et sam-
arbeid med ulike kompetansegrupper og 
andre museer. Ideen er å lage noe sammen 
og dele erfaringene slik at disse også kan 
brukes av andre. Man jobber etter et tredelt 
konsept: 1) Inkludering og tilgjengelighet i 
museene, 2) implementering av inkludering 
som en holdning og 3) utvikling av nettverk. 

I prosjektet inngikk en utstilling om fransk 
og japansk impresjonisme med taktile 
 modeller. Denne var ikke bare for blinde, 
men også for seende. Konseptet var å lage 
noe av interesse for alle. Modellene som 
ble laget kunne berøres og identifiseres. 
Deler av utstillingen gikk på selve male-
prosessen. Det var også audiostasjoner i alle 
rom som beskrev layout på utstillingen og 
viktige malerier, og som også skapte lyd-
bilder. Resultatet var en utstilling som endret 
perspektivene på impresjonisme for alle de 
besøkende.

Inkludering er en fundamental verdi i og 
en mulighet til forandring av museene. For å 
få dette til må man anerkjenne mang foldet 
og gjennomtenke definisjonen av hva et mu-
seum er på nytt. Man må vurdere holdninger 
og ha en klar forpliktelse. Brukerne må 
inv olveres. Den inkluderende designen må 
skapes fra begynnelsen, på basis av objekt-
ene som skal stilles ut.

«It was an example of how 
involving disabled people in 
your discussions can actually 
help to turn people’s minds 
around, because they really 
see that need from the  
people themselves.»
– Heather Smith
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Linker til foredragene på YouTube:
Inclusive design, inclusive society,  
av Marcus Weisen:
https://www.youtube.com/watch?v=e-g10C-
cggrE&feature=youtu.be
Communication through the senses,  
av Don Gianmatteo Caputo:
https://www.youtube.com/
watch?v=SqE9thMYBFo&feature=youtu.be
Across cultures, av Nassima Dzair
https://www.youtube.com/watch?v=9IZ1PM-
FObJQ&feature=youtu.be

Access onsite and online, av Heather Smith
https://www.youtube.com/watch?v=_
vTIcvqQS4I&feature=youtu.be
Seeing with all the senses, av  
Siegfried Saerberg
https://www.youtube.com/watch?v=Qb-
dW3S8Kd8w&feature=youtu.be
Audience engagement in the gallery,  
av Birgit Tellmann
https://www.youtube.com/watch?v=kDNxf-
cdzt3U&feature=youtu.be

Don Gianmatteo Caputo, Marcus Weisen, Nassima Dzair. Foto: Oddbjørn Sørmoen

Foto: Rena Li, Munchmuseet
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Seminar 2, Nasjonalmuseet,  
23. november 2017

Programmet

12.30

12.45

13.30
14.15
14.30 

15.30

Robert Sirvage. Foto: Brian Engen

Åpning av seminaret
Oddbjørn Sørmoen, Fagdirektør, KA
Ragna Jacobsen, Senior utstillingsdesigner, 
Nasjonalmuseet
Marcus Weisen, Cultural Accessibility Consultant
Aftenposten Junior, 
Guri Leyell Skedsmo, redaktør, 
Christen Pedersen, Art Director, Redink AS
Tate Sensorium, Tom Pursey, Flying Object
Pause
Starting from difference to create inclusive 
spaces, Dr. Jos Boys
DeafSpace, Robert Sirvage, 
Gallaudet University Washington DC
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Korte resymeer av presentasjonene

Aftenposten junior, av Guri Leyell Skedsmo, 
redaktør, og Christen Pedersen, Art Director, 
Redink AS.

Aftenposten junior ble lansert i 2012 som 
en lettlest avis skreddersydd for barn mellom 
 8 og 12 år. I utredningsfasen av prosjektet 
ble det gjennomført dybdeintervjuer med 
200 barn for å finne ut hva de var opptatt 
av,  hvilke preferanser de hadde, hvordan 
man best kunne kommuniserer med dem. 
Samtalene ble retningsgivende og svært 
nytt ige, og de ble intensivert etter lanser-
ingen. Barn som gruppe endrer seg, og man 
ser andre nyanser i målgruppen nå etter fem 
år. 

Den grafiske utformingen av avisen er 
viktig, og riktig kombinasjon av tekst og 
bilder. Det samme gjelder fontvalg, bruk av 
symboler og farger. Man har laget en egen 
verktøykasse med symboler som brukes når 
vanskelig statistikk og annet skal forklares. 
Redaksjonen henter også visuelle elementer 
fra tegneserier for å lette kommunikasjonen. 

Barn har liten oppmerksomhetstid og 
ønsker umiddelbar tilfredsstillelse, men de 
vil også ha kvalitet og trenger informasjon 
om saker de i første omgang ikke kjente til. 
Måten alvorlige samfunnsutfordringer dekkes 
på er også viktig. Det arbeides også mye med 
komprimering av tekst uten at meningen 
ødelegges. Det arbeides mye med bildevalg, 
siden det visuelle har stor gjennomslagskraft. 
Tilpasningen til barns preferanser og behov,  
og den kontinuerlige kontakten med mål-
gruppen er nøkkelen til suksessen. Den lett-
leste barneavisen dekker landet som helhet, 
mens moravisen, Aftenposten, har størst 
gjennomslag på Østlandet. Opplaget til den 
trykte Aftenposten junior går jevnt oppover, 
mens andre papiravisers løssalg daler.

Tate Sensorium, av Tom Pursey, kreative 
direktør og en av grunnleggerne det london-
basert kreativitetsfirmaet Flying Object.

Tate Sensorium var et multisanselig 
 prosjekt Flying Object laget i samarbeid 
med Tate Britain høsten 2015. Utstillingen 
ble ikke laget med tanke på tilgjengelig i en 
tradisjonell betydning, men er likevel svært 
interessant i et tilgjengelighetsperspektiv. 
Prosjektet utforsker sammenhengen  mellom 
forskjellige sanselige opplevelser, der ut-
gangs   punktet er noen utvalgte bilder fra 
galleriet. Til den visuelle opplevelsen koblet 
man på andre sanselige effekter som tolket 
eller økte forståelsen for bildet.

Kommersielle aktører har lenge benyttet 
slike virkemidler i sin påvirkning. Coca Cola 
vet at logoets rødfarge påvirker opplev-
elsen av søthet i sine drikkevarer. Pringles 
vet at lyden av chipsen som knekker på-
virker smaks opplevelsen, og kinoer bruker 
popcorn lukt til å få folk inn for å se filmer. 

Disse og mange lignende erfaringer ble 
trukket inn i et tradisjonelt galleri for å gi 
en multisensorisk opplevelse av kunstverk. 
Elementer som syn, lukt, berøring, smak og 
lyd legges inn i en totalopplevelse sammen 
med kunstverket. Elementer som vanligvis 
forsøkes unngått eller er forbudt i gallerier.

Hensikten med utstillingen var flerdelt. 
Dels var dette et eksperiment for å nå ut 
til nye grupper, ikke minst yngre, og dels 
ønsket man at de besøkende skulle utvikle 
en dypere og mer personlig forhold til og 
tolkning av kunstverkene. Kunsten og ikke 
 effektene skulle stå i sentrum. Alt ble fulgt 
opp ved målinger og intervjuer. 

Reaksjonene var flerdelt, men tilfreds-
scoren ble på 4,23 av 5 mulige, og utstillingen  
 fikk stort presseoppslag. 29% av de besøk-
ende hadde aldri vært i Tate Britain før.
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Starting from difference to create inclusive   
spaces, av Dr. Jos Boys, arkitekt og involvert 
i samfunnsbasert designpraksis, i tillegg til å 
være forsker, konsulent, lærer, forfatter  og  
fotograf. Hun har arbeidet med til gjengelig-
hets relaterte prosjekter med utforskning av 
alternative kritiske og kreative måter å desig-
ne for inkludering på. Var med å grunnlegge 
samarbeidsplattformen «The Dis/Ordinary 
Architecture Project» sammen med et nett-
verk av funksjonshemmede kunstnere. 

Målet med The DIS/ORDINARY Architec-
ture Project er å anerkjenne og bygge på den 
ekspertisen og den kreativiteten vi finner 
hos forskjellige funksjonshemmede i møtet 
med det bygde miljøet. Man må øke antallet 
og variasjonen av kanaler som de funksjons-
hemmede kan påvirke utviklingen av dette 
miljøet på. De funksjonshemmede må bringes  
inn i arkitektur- og designprosessene. Det 
gjelder ikke å arbeide for dem, men sammen 
med dem og bygge på deres erfaringer. 

Funksjonshemmede har ofte en annen 
 erfaring og kan derfor bidra kreativt inn i 
prosessene når våre omgivelser skal utvikles. 
Det er viktig å begynne med funksjons-
hemming som en positiv måte å utfordre 
holdningene til «hva som er normalt» i 
form givningen av de bygde omgivelser og i 
hverdagens sosiale og romlige praksis. Vi må 
begynne med mangfoldet, fra det unike og 
forskjellige, ikke fra likhet, gjennomsnitt eller 
normer. Funksjonshemming må sees på som 
kreative og kritiske muligheter, og ikke som et 
problem med tekniske og juridiske løsninger. 

Prosjektet har prøvd ut nye veier for å få til 
samarbeid og utforske muligheter på, mellom  
arkitekter, formgivere og ulike grupper 
funksjons hemmede. VocalEyes forsøker dette 
når de lager sine audiobeskrevne arkitektur-
turer. Dr Boys viste mange eksempler på 
alternative måter å skape felles lærings-
plattformer og erfaringsutvekslinger på.

DeafSpace, av Robert T. Sirvage, M.A., 
 tidligere assisterende foreleser og design-
forsker på Gallaudet University Campus 
Design and Planning og rådgiver for en rekke 
arkitektfirma som har spesialisert seg på 
DeafSpace. Han er selv døv.

For noen tiår siden var det en rekke 
 institusjoner og skoler spesielt for døve. 
Den gangen ble de døve isolert fra resten av 
samfunnet, men de etablerte sin egen kultur 
og felleskap. I dag har disse institusjonene 
nesten forsvunnet fordi de døve er integrert 
i samfunnet. Den enkelte døve er ofte den 
eneste i klassen eller i sitt nærmiljøsom ikke 
hører, noe som skaper en ny form for isola-
sjon. 

I 2005 ble prosjektet DeafSpace etablert, 
under ledelse av arkitekt Hansel Bauman. 
Prosjektet går ut på å forstå døves behov, 
måte å lese omgivelsene, kommunisere på 
osv. for å kunne tilrettelegge for mer inklud-
erende miljøer. Sirvage presenterte noe av 
forskningen som han selv har vært med på i 
denne sammenheng og noen av konseptene. 
På grunn av tapt eller sterkt nedsatt hørsel 
kommuniserer de døve forskjellig fra hørende,  
ved bruk av visuelt tegnspråk. Synet blir 
derfor en enda viktigere sans, fordi det må 
kompensere for tapt hørsel.

Alle seende mennesker har en synsvidde 
på ca. 180 grader, mens de hørende fanger 
opp lyd fra 360 grader. En hørende vil tolke  
sanseinntrykkene fra både syn og hørsel 
når denne beveger seg inne eller ute og når 
denne kommuniserer med andre. En døv må 
hele tiden se den han eller hun kommunis-
erer med. Dette har ført til at vedkommende 
legger merke til flere detaljer og nyanser enn 
en hørende. Dette betyr også at den døve 
vender seg mot samtalepartneren under 
hele samtalen. Den økte synssensitiviteten 
gjør at to døve i tillegg til å holde avstand for 
å følge den visuelle samtalen også naturlig 
unngår å gå på hindringer som ikke ligger 
midt i synsfeltet. 
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DeafSpace har etablert begreper som 
«samstemmig væren» (attuned being) og 
samstemmig sensibilitet. I dette ligger sam-
stemmighet mellom de som kommuniserer, 
med omgivelsene osv. Denne følsomheten har  
døve alltid hatt, men DeafSpace konsept et 
har utviklet parameterne for spekteret av 
sanseopplevelser for døve, noe som har ført 
til guidelines for utforming av rom og ute-
arealer som fungerer for døve.

Døves behov for å se den de snakker 
med betyr også andre krav til f.eks. hvordan 
man sitter rundt og dekker et middags-
bord, at man ofte setter seg i hjørnet i et 
rom der man venter på noen, at man har 
et annet  behov for visuell avskjerming for 
å kunne føre private samtaler osv. Det på-
virker  dessuten valget av bakgrunnsfarger og 
forsøker å hindre motlys i rom der man skal 
kommunisere. 

Linker til foredragene på YouTube:
Aftenposten junior, av Guri Leyell Skedsmo 
og Christen Pedersen
https://www.youtube.com/watch?v=0Zhi-
UUQl4Ho&t=3s
Tate Sensorium, av Tom Pursey
https://www.youtube.com/watch?v=8_Cp-
KZJet1o&t=380s
Starting from difference to create inclusive 
spaces, av Dr. Jos Boys
https://www.youtube.com/watch?v=_kkEl-
5UGIlc
DeafSpace, av Robert T. Sirvage
https://www.youtube.com/watch?v=tM6P-
96CDEhA

Tom Pursey. Foto: Oddbjørn Sørmoen
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De enkelte gruppenes  
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Universell utforming av Deichman

En av de viktigste lærdommer for Deichman   
i dette prosjektet har vært at man kan og bør 
bruke universell utforming som et spring-
brett for innovasjon og videreutvikling av 
 tilbud og tjenester. Universell utforming  
er slik sett ikke bare et verktøy for å løse  
problemer for enkeltstående brukergrupper. 
Potensialet ligger i å kunne bruke universell 
utforming som et springbrett til innovative, 
inspirerende og gode tjenester, for alle! 
 Nødvendig for noen – bra for alle! 

Universell utforming bør være høyt prior-
itert i biblioteket, da målet er å nå alle 
brukergrupper, være terskelfrie og bruker-
orienterte. Universell utforming bør påvirke 
alle ledd i bibliotekets organisasjon og 
tjenester analogt og digitalt — alt fra meta-
dataproduksjon (hvordan vi tagger medie-
samlingen vår) til informasjon, skilting,   
vei finning, forståelsen av tilbudet, selve 
tilbudet, arrangementer, digitale tjenester 
og så videre. Universell utforming bør derfor 
være et viktig perspektiv i alle utviklings-
prosjekter. 

I prosjektet Tilgjengelighet til kunnskap, 
kunst og arkitektur ble det pekt på noen 
viktige områder og problemstillinger som 
vil kunne dra god nytte av UU perspektivet i 
forhold til innovativ utvikling. 

Deichmanske bibliotek

Det nye hovedbiblioteket i Oslo vil tiltrekke seg 
mange ulike brukergrupper. Målet er at alle kan 
bruke biblioteket og få gode opplevelser underveis.
Foto: Atelier Oslo og Lund/Hagem arkitekter.
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Hvordan skal Deichman bli en UU- organ-
isasjon? 

Hovedfokuset til Deichman-prosjektet har 
vært å jobbe ut et forslag til hvordan vi 
skal sikre at Deichman blir en organisasjon 
som har universell utforming som en del av 
ryggmargen i all utvikling og forbedring av 
tjenester og tilbud. 

Status for universell utforming i Deich-
man i dag

I dag er det for lite bevissthet rundt univer-
sell utforming. Vi har eksempler på enkelt-
stående tiltak for utvalgte brukergrupper, 
men det er lite systematikk i arbeidet. 
I tillegg er ambisjonsnivået for UU i vår 
 organisasjon ikke tydelig. 

Det er altfor lite kunnskap i Deichman om 
hva universell utforming er, hva det vil si for 
tjenestene vi leverer og hva vi bør ta hensyn 
til i forhold til de ulike brukergruppene. 

• Vi kjenner ikke brukergruppene
• Vi har lite kunnskap om deres behov
• Vi har lite kunnskap og kompetanse for 

hva dette betyr for våre eksisterende 
 tjenester? 

• Vi har lite kunnskap og kompetanse for 
hva dette betyr når vi skal utvikle nye 
 tjenester og forbedre de vi allerede har?

Følgende grunnsteg er foreslått for det 
videre arbeidet: 

1. Etablere tverrfaglig nettverk på tvers av 
alle seksjoner i Deichman

2. Sette ambisjonsnivå for UU i Deichman 
3. Etablere kunnskap om de ulike bruker-

gruppenes behov
4. Identifisere prosjekter for videre utforsk-

ning i den enkelte seksjon
5. Utvikle en felles designmanual/

kunnskapsbank
6. Utvikle metode/ verktøy for å sikre UU 

perspektiv i alt videre utviklingsarbeid

Steg 1. Etablere en tverrfaglig gruppe

Prosjektet foreslår å sette sammen en tverr-
faglig gruppe på tvers av seksjoner som har 
mandat til å starte arbeidet med å sette uni-
versell utforming på agendaen til Deichman 
og skape et kunnskapsmiljø for universell 
utforming i organisasjonen. 

Det overordnede målet med opprettelsen 
av teamet, er at Deichman skal bli en mer 
brukerorientert organisasjon som tar høyde 
for å skape best mulig tjenester for flest 
mulig med ulike forutsetninger. Vi tror det er 
hensiktsmessig å jobbe med dette på tvers 
slik at vi kan samkjøre kunnskap og tiltak i 
ett miljø. 

Forslag til nettverkets mandat 
• Opparbeide kunnskap og kompetanse om 

universell utforming.
• Identifisere og foreslå tiltak for å øke/

dele kunnskap om og bruk av UU i hele 
 organisasjonen.

• Identifisere og foreslå tiltak for å sikre 
at UU-perspektivet tas med i all videre-
utvikling av våre tjenester.

• Identifisere potensialer for utvikling og 
forbedring av tjenester og tilbud, med 
tanke på UU i den enkelte seksjon og på 
tvers.

• Foreslå tiltak og mulige piloter på tjeneste-
nivå i ulike deler av organisasjonen. 

Mål med arbeidet
• Økt kunnskap og kjennskap til UU i hele 

organisasjonen.
• Økt bruk av UU som et perspektiv inn i 

utviklingsarbeid.
• Bruk av UU-perspektivet som spring-

brett til innovasjon og videreutvikling av 
 Deichmans tjenester.

• Fokus på UU i utvikling av gamle og nye 
tjenester og tilbud.

• Synliggjøre Deichmans ambisjonsnivå (må 
legges av ledere).

Ønsket effekt 
• Mer brukervennlige tjenester
• Lik tilgang til våre tjenester for alle
• Bedre og rikere opplevelser for alle 
• Bedre omdømme
• Mer fornøyde brukere
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Illustrasjonen viser tenkt organisering og leveranse rundt 
arbeidet med UU i Deichman. 

Steg 2. Sette ambisjonsnivå

Definere brukergrupper og målgrupper. 
Hvilke  målgrupper/brukergrupper er det 
viktig at vi når? Hvilke ambisjonsnivå skal vi 
ha for de ulike målgruppene? Hvilke kjerne-
virksomheter er viktigst å dekke?

Steg 3. Etablere kunnskap om sluttbrukers 
behov

Hvordan sikrer vi at vi involverer og engasj-
erer disse gruppene? 

Etablere brukerpanler/referansegruppe
En av de første oppgavene til nettverket vil 
være å utrede muligheten for eventuelt å 
etablere et «universelt» brukerpanel, eller 
brukerråd, bestående av brukere med ulike 
behov og ulike forutsetninger. Vi ser for oss 
at et brukerpanel på sikt ikke bare bør bestå 
av brukere med ulike former for nedsatt 
funksjonsevne, men også brukere tilhørende 
ulike alders- og målgrupper. Blant andre NRK 
har et slikt brukerråd i dag.

Panelet vil kunne brukes til både generell 
tjenesteutvikling, testing og prototyping av 
tenkte tjenester, og komme med nyttige 
innspill om behov og potensial for den en-
kelte gruppe. Klarer vi å etablere et helhetlig 
brukerpanel, vil dette også kunne brukes 

til styring av tjenesteporteføljen vår — ref. 
tjenestekatalogprosjektet. Universell utform-
ing er i bunn og grunn det samme som god 
brukerinvolvering, og bør behandles som 
det. Hvem, hvordan og hvor ofte man skal 
engasjere brukerpanelet må defineres i det 
videre arbeidet når teamet er etablert og 
arbeidet satt i gang. Eventuelle kostnader 
knyttet til et slikt panel må også vurderes i 
denne prosessen. 

Benchmarking/brukertest i samarbeid med 
etablert brukerpanel
Vi ønsker å gjennomføre benchmarking/
brukertest av eksisterende tjenester der vi 
gir deltakere fra brukerpanelet eller andre 
brukere med spesielle behov oppgaven å 
teste utvalgte deler av tjenesten. Målet med 
denne testen er å identifisere barrierer og 
utfordringer ved dagens tjenester og tilbud, 
samt å identifisere forbedringspotensial og 
rom for innovasjon. Dermed vil en slik test-
ing være et godt utgangspunkt for generell 
tjenesteutvikling og forbedring, og vil kunne 
gi nyttige innspill til andre prosjekter og 
prosesser som foregår i Deichman. Testen 
innebærer stor grad av dialog med brukerne, 
for å lære de ulike brukergruppene bedre å 
kjenne, samle behov og identifisere hvilke 
prinsipp som er viktige for de ulike gruppene. 
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Steg 4. Identifisere prosjekter for videre 
utforskning i den enkelte seksjon

Som en følge av arbeidet gjort i steg 3, vil 
nettverket ha identifisert mulige piloter og 
prosjekt som kan gjennomføres i ulike deler 
av organisasjonen. I workshopen før som-
meren  jobbet vi konkret med to tema, fler-
sanselige opplevelser og bedre tjenester for 
flerspråklige, som resulterte i noen konkrete, 
og noen mindre konkrete ideer. I tillegg har 
vi følgende problemstillinger på blokken 
allerede:

Steg. 5 Utvikle en felles designmanual

Utvikle en designmanual for ulike innholds-
elementer og ulike seksjoner med tanke på 
UU. 

Hvilke muligheter har vi for å tenke til-
gjengelighet for alle i våre ulike innholds-
element og for de ulike seksjonene? Hvilke 
fasetter og parameter kan vi spille på og skru 
på for hvilke brukergrupper? Hvilke prinsipper   
gjelder for ulike brukergrupper? Hvilke be-
hov har de? Hvilke fasetter kan vi spille på 
i de ulike innholdselementene, og hvordan 
kan vi bruke dette slik at det blir bedre, mer 
interessant og inspirerende for alle? 

Med fasetter menes her for eksempel 
bruk av ikoner og visuelle elementer for å 
bedre forståelsen av innholdet vårt for folk 
med språklige utfordringer. Med innholds-
elementer menes utstillinger, arrangementer, 
verksted, kurs, verbal formidling, informa-
sjon, samlinger, web, velkomst, veifinning, 
digitale verktøy og tjenester.

Steg 6. Utvikle metode/verktøy for å sikre 
UU perspektiv i all videreutvikling

Hva skal til for at Deichmanske blir en 
organi sasjon som har UU under huden 
og tenker på det i all tjenesteutvikling og 
forbedring? Hvordan gjør vi UU til en del av 
daglig praksis i organisasjonen?  

I skrivende stund er forslaget til organi-
sering ikke besluttet, men vi håper at vi får 
etablert en arbeidsmetodikk på tvers innen 
rimelig tid.  

«Potensialet ligger i å 
kunne bruke universell  
utforming som et spring-
brett til innovative,  
inspirerende og gode  
løsninger.»
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Veien videre

I tiden frem mot nytt hovedbibliotek skal 
Deichman utvikle mange nye og spennende 
tjenester – både digitale og analoge. Som en 
følge av dette prosjektet har vi identifisert 
noen områder som vi ønsker å grave dypere 
ned i i denne prosessen. 

1. Universell utforming av utstillinger
En visjon for det moderne bibliotek er å ha 
mer fokus på aktiv formidling, som inspirer 
våre brukere til å stille spørsmål og utvide 
sine horisonter. Et av tiltakene for å få til 
dette er temautstillinger som både bruker 
digitale og analoge flater som verktøy. 

Viktige problemstillinger for Deichman 
er derfor: Hvordan kan vi sikre at tema-
utstillingene er tilgjengelig for alle? Hvilke 
elementer kan brukes for å skape en bedre 
opplevelse for alle – og for å tilgjengelig-
gjøre det for alle? Og hvordan kan vi bruke 
til gjengelighet som et springbrett for mer 
spennende opplevelser og mulighet for å 
bruke ulike sanser i utstillingene.  
Stikkord: Mulighet for å bruke ulike sanser og 
levendegjøre innholdet. 
Mulige virkemidler: Atmosfære, Taktilitet, 
Stofflighet, Lukt, Touch, Rytme, Bevegelse, 
Fysiske interaksjoner, Lyd, Varme, Kulde, 
 Møblement, Luft.

Deichman skal frem til det nye bygget står 
ferdig jobbe med hva en bibliotekutstilling 
er, og prototype og teste ulike løsninger. 

2. Verbal formidling for alle sanser
Biblioteket driver i dag med mye verbal 
formidling til mange ulike målgrupper. En 
viktig problemstilling er hvordan vi kan bruke 
UU og tilgjengelighet som et springbrett for 
mer spennende verbal formidling, som er 
berikende for alle og som legger til rette for 
ulike brukergrupper?
Stikkord: Levendegjøre samlingen, skape en 
forståelse av innholdet uten å bruke ord, øke 
forståelsen, huske mer.  

Hvorfor: Gi dybde og mening. Inspirere. 
Hjelpe de med mindre grad av kulturell eller 
kognitiv forståelse. 
Mulige uttak: 
• Opplev boka/ tema – lage sanselige 

temautstillinger som setter bøkene inn i 
en kontekst og gjør at temaet kan opp-
leves gjennom mange sanser. 

• Læring med alle sanser – bruk av alle 
 sanser i læringsøyemed. 

• Mørkerommet – opplev høytlesning i 
 mørket (kinotek bare med lydbok).

3. Støtte til multikulturelle brukergrupper
Hvordan kan vi bruke grafikk, ikoner bilder 
og andre virkemidler for å berike informa-
sjonen, og dermed tilgjengeliggjøre den 
bedre for alle? Hvordan hjelper vi til med å 
skape forståelse for innholdet? 
Stikkord: Bruk av bilder og ikoner, animasjon 
og annet for å bedre forståelsen av det vi til-
byr til flere brukergrupper. Gjøre det lettere 
å forstå og kommunisere uten ord. 
Hvorfor: Skape en bedre opplevelse for de 
med ulike typer språkvansker eller mindre 
kulturell forståelse. 
Mulige virkemidler: 
• Etablere språkverter (hvem kan hvilke 

språk i org.) – hvordan kan vi bruke disse 
mer aktivt i tilbud og tjenester? 

• Samarbeid med asylmottak og andre 
 organisasjoner.

• Bedre samling for alle – hvordan bør 
samlingen utvikles for å sikre UU-perspek-
tivet? 

• Bedre tilgjengeliggjøre samlingen (skilting 
etc.)

Grunnet store omorganiseringsprosesser fikk 
ikke Deichman gjennomført noe av dette 
innenfor tidsrammene av prosjektet, men 
vil fortsette å dele av våre erfaringer rundt 
arbeidet med tilgjengelighet og universell 
 utforming med nettverket som er etablert. 
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Tilgjengeliggjøring kan forstås som å gjøre 
kirkebyggene universelt utformet, men også 
å gi mulighet til å forstå og tolke arkitektur  
og kunstuttrykk. I våre prosjekter har vi 
 arbeidet med begge problemstillinger. 

Kirkebyggene inneholder mange kunst-
former som aktiverer mange sanser. I kirke-
lige sammenheng arbeides det mye med 
formidling på mange ulike måter. Det kan 
likevel se ut til at Den norske kirke har svak 
refleksjon rundt metoder/ulike former for 
formidling av kunst og arkitektur til ulike 
grupper.

Gruppens arbeid har i stor grad gått ut 
på å utforske problemstillinger knyttet til 
forståelse og opplevelse av kirkearkitekturen 
og kunsten.

Den norske kirke/KA

«Kjennetegn» av Peder Istad, detalj. 
Foto: Oddbjørn Sørmoen
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Den norske kirke/KAs prosjekter:

1. Samtidskunst i gamle kirkerom

Problemstilling og gjennomføring
Vår tese er at det oppstår en friksjon i møtet 
mellom samtidskunsten og det gamle kirke-
rommet som gjør både rommet og kunsten 
mer tilgjengelig. 

På grunnlag av erfaringer fra fire gjennom-
førte utstillingsprosjekter ønsket vi å belyse 
i hvilken grad dette stemmer og hvordan 
det bør kunne tilrettelegges. Vi reflekterte 
også retrospektivt på om og hvordan disse 
utstillingene kunne vært gjort tilgjengelige 
for mennesker meg bistandsbehov, her med 
særlig fokus på døvblinde.

Gjennomførte utstillinger:
Elin Melberg sin utstilling What's mine is 
yours to borrow # 3 i Oslo domkirke (2013), 
Lise Linnert sin utstilling Cruelty has a hu
man heart i Oslo domkirke (2015), Håkon 
Gullvågs Den bibelske syklus i Sarpsborg 
kirke (2016) og utstillingen «... å se med egne 
øyne» hvor tyske, danske og norske samtids-
kunstnere stilte ut i Bragernes kirke, Bøler 
kirke, Sarpsborg kirke og Oslo domkirke 
(2017).
En fellesnevner for de fire utstillingene er 
at alle verkene var av nålevende samtids-
kunstnere og at de ble kuratert inn i de 
omtalte kirkebyggene. Ingen av utstillingene 
var spesielt tilrettelagt for mennesker med 
bistandsbehov. En vesentlig forskjell mellom 
utstillingene var at noen verk ble kuratert inn 
i kirkerommene etter at verkene hadde vært 
vist i andre rom mens andre verk ble skapt 
for det spesifikke kirkerommet de ble vist i.

Aktuelle erfaringer som bør være av nytte for 
andre
A. Whats mine is yours to borrow # 3 er  
tittelen på Elin Melbergs kunstobjekt som 
stod utstilt i nordskipet i Oslo domkirke 
gjennom alle 64 påske- og pasjonsdager i 
2013. Et kunst objekt som tidligere hadde 
vært utstilt  på Tau-scene (byens gamle øl-
haller) i  Stavanger. 

Aftenpostens anmelder, Kjetil Røed, sa 
blant annet dette om sin opplevelse av dette 
kunst verket i byens katedral: 

«Liv og død er assosiasjoner man i 
utgangs punktet knytter til dette rommet. 
Selv om man ikke er religiøs, kan man 
 vanskelig komme fra at kirkerommet er 
konstruert for å skape en opplevelse av noe 
gudommelig. Denne konteksten smitter over 
på verket og situasjonen som oppstår på 
innsiden av "egget". Som designet tanke
rom er verket beslektet med andre rom som 
formet sjelegransking, som skrifte stolen. 
Denne effekten hadde neppe oppstått 
– i hvert fall ikke med slik kraft – utenfor 
kirkerommet. Melbergs objekt peker også, 
indirekte, på betydningen av å lokalisere 
"hellige" rom for oss selv – områder hvor 
man settes i stand til å tenke. I kirker, 
 templer, synagoger og moskeer finner man 
slike institusjonaliserte rom, men de finnes 
i virkeligheten overalt, også utenfor slike 
offisielle steder for tanken. Som barn fant vi 
kanskje dette stedet under sengen eller i et 
skap. Som voksen finner vi det kanskje på 
hytta eller på arbeidsværelset når barna har 
lagt seg. Kanskje til og med i galleri rommet. 
Det viktige er ikke hvor disse  rommene, 
hvor vi overlates til oss selv, er, men at vi 
lokaliserer dem og bruker dem. Dette er det 
viktigste "Madorla" minner oss om. Det er 
ikke lite.»

Anmeldelsen er en tydelig respons til 
problemstillingen. Visningen av verket bidro 
til en ny opplevelse av kirkerommet gjennom 
tematikken kunstobjektet pekte på; det stille 
rommet. Røed peker også på at kirke rommet 
gjorde noe med persepsjonen av verket 
nettopp fordi kirkerommet er et sluttet rom 
som inviterer til kontemplasjon og stilhet.

Utstillingen ville med fordel kunne 
vært gjort tilgjengelig for mennesker med 
bistands behov, herunder døvblinde, fordi 
verket er taktilt gjennom at kunstobjektets 
utside og innside er tilgjengelig gjennom 
fysisk berøring av alle flater. Kunstobjektet 
er også designet for at publikum inviteres til 
å tre inn i kunstobjektet og tilbringer tid der 
inne; alene eller sammen med en ledsager. 
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What is mine is yours to borrow #3 av Elin Melberg. Foto: Lars Flydal
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B. Cruelty has a human heart er navnet på 
en tekstilinstallasjon som stod utstilt i Oslo 
domkirkes nordre skip i 2015; av kunstneren 
Lise Bjørne Linnert i samarbeid med filosofen 
Lars Fr. H. Svendsen. 

Her Linnert sin beskrivelse: «22. juli 2011 
begikk en ung norsk mann de grusomste 
handlinger. Vi responderte med rosetog og 
ord om kjærlighet og mer åpenhet.» 

Linnert opplevde det som om vi ble mest 
opptatt av egen snillhet og gode reaksjoner. 
Hvor ble det av sinnet, frustrasjonen, urett-
ferdigheten? Hun klippet ut avisartikler, 
søkte i historisk materiale og fant mye stoff   
som utfordret selvbildet vårt. Det ledet 
henne til Lars Fr. Svendsens bok Ondskapens 
filosofi og en forespørsel om han ville sam-
arbeide med henne om et kunstprosjekt: 
Cruelty Has a Human Heart. Kjernen for 
installasjonen er 83 sitater, som formulerte 
ord og refleksjoner om ondskap. Verket ble 
først vist under grunnlovsjubileet og har 
 siden besøkt ulike offentlige rom. Ulike rom 
gir ulike fortolkninger. Hva vekker dette i oss 
når stedet er Oslo domkirke? Hvordan åpner 
det minnene fra 22. juli 2011 akkurat her?

Visningen av verket bidro trolig til en 
ny opplevelse av kirkerommet for de som 
oppsøkte kunstobjektet i nordskipet i Oslo 
domkirke. Kunstobjektet gikk inn i det mest  
smertefulle omkring terrorhendelsen og 
på stedet «som ble det viktigste rommet 
for bearbeidelse av sorg etter 22. juli». Det 
er også trolig at «refleksjonen om 22. juli 
 hendelsen» ble gitt andre dimensjoner  
gjennom at verkets «utforsking av ond-
skapen som fenomen» nettopp fant sted i 
Oslo domkirke.

Denne utstillingen ville med fordel kunne 
vært gjort tilgjengelig for mennesker med 
bistandsbehov, herunder døvblinde, fordi 
verket er taktilt gjennom at kunstobjektets 
mange sitater er tilgjengelig gjennom fysisk 
berøring og fordi tematikken er universell 
og aktuell for alle mennesker uavhengig om 
man har behov for bistand eller ikke.

C. Den bibelske syklus er tittelen på Håkon 
Gullvågs utstilling vist i Sarpsborg kirke i 
2016. De samme verkene hadde tidligere 
vært utstilt i hovedskipet i Nidarosdomen 
hvor de ble kuratert inn i forhold til glass-
maleriene i hovedskipet; de bibelske narra-
tivene som lå til grunn for glassmaleriene var 
de samme som Gullvåg bygget sine verk opp 
omkring. Dette er en form for visuell inter-
tekstualitet gjennom at Gullvågs malerier gir 
nye innganger til og skaper nye fortolkninger 
av de samme bibelske grunnfortellingene 
som glassmaleriene. I Sarpsborg kirke ble ni 
av verkene kuratert inn i kirkerommet, men 
da slik at Gullvågs verk helt fikk det visuelle 
fokuset. 

Gullvågs narrativt anlagte verk ga de som 
oppsøkte Sarpsborg kirke til gudstjenester, 
konserter eller som utstillingsrom, en ny 
og vital opplevelse av rommet som med 
Gullvågs arbeider ble utfordret på en ny 
måte. Gullvågs verk utfordret dem sågar til  
å ta nye plasser i bruk i kirkerommet fordi   
verkene etablerte «ulike narrative rom i  
rommet». 

Utstillingen kunne lett vært tilgjengelig-
gjort for mennesker med bistandsbehov, 
herunder døvblinde. Verkene er basert på 
bibelske grunnfortellinger hvis tematikk 
er universell og aktuell for alle mennesker. 
Eksempel vis ville disse narrativene kunne 
vært gjort tilgjengelige gjennom «1 til 1 
tolkning for døvblinde» hvor tolkeren «fysisk 
tolker narrativene direkte inn på ryggen til 
den døvblinde gjennom tolkens hender», en 
metode presten i Sansekirken på Andebu, 
Marco Kanehl, gjorde oss oppmerksom på. 

D. Østlandsutstillingen: «… å se med egne 
øyne». I forbindelse med den offisielle 
reformasjonsmarkeringen i 2017 deltok 
34  billedkunstnere fra Østlandet i Norge, 
Sønderjylland i Danmark og Schleswig- 
Holstein i Tyskland i prosjektet «… å se med 
egne øyne … – Tankenes frihet». Kunstnerne 
jobbet med spørsmålet om hva som  knytter 
samtids kunst og religion sammen i våre 
dager og kunstnerne stilte ut i kirker i Kiel 
samt i utvalgte kirkerom i Norge.
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Noen refleksjoner fra kunstnere tyder på 
at kirkerommet gjorde noe med persep-
sjonen av verkene og at verkene kan gi 
nye klangbunner til opplevelsen av kirke-
rommene: 1. Kirken satte meg i en helt 
spesiell stemning. Det var lett å komme i 
kontakt med arbeidet  og jeg gledet meg til 
å komme dit. 2. Jeg var veldig fornøyd med 
arbeidets fremtoning i kirken … det ble litt 
mer magisk og større på en uventet måte. 3. 
Jeg opplever at der  kommer en ro over pre
sentasjonen. 4. Tenker  at rommet var med 
til å skape en høy tidelig het omkring verket. 
5. «Kan tro vokse inn i himmelen?» har i sin 
utforming en liten humoristisk vinkling og 
dette ble holdt litt igjen i kirkerommet og 
gjorde at spørsmålet ble tatt mer på alvor. 
Flere av publikummerne kom med betro
elser og fortalte om svære kriser hvor dette 
spørsmålet hadde meldt seg. 6. Bøler kirke 
ble virkelig for andret.  TulleRuths bønner 
var så flott og riktig i rommet, monumen
talt, og Solbergs ubehag elige, kravlende 
menneskemylder klorte på sørveggen som 
en påminnelse.

Spesifikke deler av denne utstillingen ville 
med fordel kunne vært gjort tilgjengelig for 
mennesker med bistandsbehov, herunder 
døvblinde fordi flere av verkene var taktilt 
tilgjengelige. Flere av kunstobjektene var også 
tematisk knyttet opp til aktuelle hend elser.

«Jeg var veldig fornøyd 
med arbeidets fremtoning 
i kirken … det ble litt mer 
magisk og større på en 
uventet måte.»

Problemstillinger det bør jobbes videre med:
En direkte frukt av arbeidet med Tilgjengelig
het til kunnskap, kunst og arkitektur er 
realiseringen av fotoutstillingen Hvor skjer 
Jesus, tilgjengeliggjort for døvblinde i Oslo 
domkirke.

Åpningen og selve utstillingen, 27.2 – 18.3, 
gjøres tilgjengelig for døvblinde/døve gjen-
nom et nært samarbeid med Døvekirken i 
Oslo. Dette innbefatter 1-1 tolkning under 
åpningen samt digital tilgjengelighet til 
 tekstene som ledsager de 12 fotoene som 
stilles ut.

Prosjektet er definert som et pilot prosjekt  
for tilgjengelighet for mennesker med 
bistands behov. Ambisjonen er at dette skal 
være starten på en kontinuerlig prosess med 
å lete etter muligheter for å skape reell til-
gjengelig for mennesker med ulike former for 
bistandsbehov når nye opplevelses baserte 
prosjekter planlegges i Oslo bispedømme.
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2. Formidling av arkitektur og visuell 
kunst i kirkene 

Problemstilling
Den norske kirke arbeider mye med for-
midling. Dette skjer gjennom spesielle pro-
gram for ulike målgrupper, arrangementer og 
utgivelse av publikasjoner. Det er forholdvis 
lite av dette som er formidling som er med å 
skape forståelse for arkitekturen og kunsten.  
Vi ønsket å se nærmere på formidling som 
øker forståelsen og dermed tilgjengelig-
heten til arkitekturen og kunsten, og hvordan 
denne kan gjøres tilgjengelig for langt flere. 

Hvordan ble dette behandlet i prosjektet?
Arbeidet bygger på egne mangfoldige erfar-
inger og refleksjoner gjennom mange år, i 
form av bøker, artikler, foredrag og arbeid 
rundt om i kirkebygg over hele Norge. 
 Gruppen har gjennom workshops i pros-
j ektet, foredrag og diskusjoner drøftet 
problem stillingene. Den har også hatt egne 
studiebesøk og møter med folk innen kirke-
sektoren som arbeider med formidling til 
mange grupper som f.eks. ungdom/skole-
elever og folk med annen kulturell bak grunn, 
og ikke minst til de som har erfaring med 
 arbeid med folk med spesielle bistands-
behov. 

I prosjektfasen har vi deltatt i utgivelsen  
av et tidsskrift for kirkelig ansatte, Nytt norsk 
kyrkjeblad nr. 5/2017, som hadde «Kyrkje,  
kunst og forkynning» som tema. Her spurte 
vi blant annet hvordan forkynnelse og 
undervisning i kirkene kan kaste lys over 
 arkitekturen og kunsten. 

Vi har sett på noen grupper som det kan 
være særlig utfordrende å gjøre kunsten og 
arkitekturen tilgjengelig for: De som ikke 
er interessert kirkekunst og arkitektur, de 
som tilhører andre kulturer og religioner, og 
 mennesker med forskjellige behov.

Hvordan gjøre kirkekunst- og arkitektur-
skatten tilgjengelig for dem som tilhører 
andre kulturer og religioner?
I kirken er kunsten ment å være en aktiv med-
spiller i gudstjenester, dåp og konfir masjon, 
i vielser og bisettelser eller i stille bønn og 

kontemplasjon. Kunsten får en betydning 
som går utover kunstverket selv. Kirke byggets 
og kirkerommets idégrunnlag gjen speiler 
arkitektens ideer i møtet med teologi og 
kirkebyggertradisjoner. 

Stadig flere i Norge mangler den kultur-
elle basiskunnskapen som er en forutsetning 
for å forstå kirkens grunnfortellinger og de 
liturgiske handlinger. Kirkearkitekturen og 
kunsten kan virke ekskluderende for dem 
som tilhører en annen religion eller har et 
annet livssyn. 

I møte med fremmedkulturelle vil det 
være viktig å finne en felles plattform for 
kommunikasjon ved for eksempel å spille 
på elementer fra deres egen kultur som kan 
lede til forståelse for den kristne og lutherske 
tradisjonen. Dette kan være religiøse riter og 
sykluser, som de fleste religioner har, men 
som praktiseres forskjellig, eller arkitekturens 
og kunstens betydning i ulike religiøse bygg. 
Med et slikt utgangspunkt kan det skapes ny 
forståelse også gjennom å forklare forskjel-
lene. Kirkerommets enkelte elementer som 
prekestol, alter, glassmalerier, døpefont er 
velegnete pedagogiske elementer i en slik 
sammenheng. 

Nassima Dzair snakket om viktigheten av å 
inkludere unge i tilgjengelighetsprosessene. 
Hun la vekt på tilhørighetens betydning, at 
kunsten på ett eller annet vis må «bli din» 
for å få betydning for deg. Hun mente at 
en annen religions bygning og kunst også 
kan «eies» av de som ikke tilhører denne 
religionen. Når mennesker interagerer med 
kunst og arkitektur fra ulike kulturer, blir 
dette også noe de får et eierforhold, en 
tilhørighet eller et forhold til. Det skjer noe 
nytt både med de besøkende og med stedet 
når møter mellom ulike kulturer finner sted. 

Don Gianomatteo Caputo snakket på sin 
side om hvordan kirkebygg og kirkekunst 
mister sin autentisitet når bygg og kunst blir 
studert som objekter løst fra sin liturgiske 
funksjon. I dag er det flere som besøker 
kirkene i Europa som turister enn som guds-
tjenestedeltakere. Når tilgjengeligheten til 
byggene og arkitekturen blir skilt fra kirkens 
liturgiske funksjon, går mye tapt. 
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Prost Gunnar Thelin, Skien kirke, formidler kirkens kulturminner ved å 
benytte paralleller til andre religioners riter. Foto: Oddbjørn Sørmoen
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Hvordan kan vi med våre ulike funksjons-
hemminger få tilgang til kirkekunsten og 
kirkearkitekturen?
Kirkerommet er noe mer enn kun et rasjo-
n elt bygg. Det skal være noe utover dette, 
og gi mennesker mulighet til å føle «Guds 
nærvær». Arkitekturen kan legge til rette for 
bevegelse og forståelse, men kan òg være til 
hinder.

Det blir stadig klarere at arbeidet for 
tilgjengelighet er et toleranseprosjekt, som 
handler om å strekke seg mot hverandre, og 
inkludere hverandre i det man vil dele med 
åpenhet. Aktiv deltakelse kan være eksklud-
erende for den som har ulike funksjons-
hemminger, men det er viktig å la alle delta 
på en naturlig måte på sine egne premisser.

Vi er sansende mennesker som beveger 
oss inn i rommet. Kirkerommet påvirker den 
besøkende med sine former, farger, materi-
aler og dimensjoner. Hvordan dette skjer, 
avhenger av den enkeltes evne til å ta til 
seg det denne «utsettes» for. Det gjelder å 
hjelpe den besøkende slik at denne kommer 
i kontakt med bygget på best mulig måte, 
ofte gjennom fysisk berøring og felles opp-
levelser. 

En erfaring er at selv klassens mest 
bråkete elev ble rolig og oppmerksom i 
møtet med det store rommet i teglstens-
kirken fra 1800-tallet. Dimensjoner og 
material bruk påvirker lydforhold og dermed 
opplevelsen som igjen påvirker vår måte å 
oppføre oss på. 

Ved besøk i Tomaskirken, sansekirken ved 
døvesenteret Signo i Andebu, kommuni-
serer man gjennom rommets form, materi-
aler og gulv som formidler vibrasjoner fra 
musikk, samt «lysorgel» i taket og opplevelse 
av trygghet og nærhet for de døvblinde. 
Sansene som er intakte utnyttes. 

Hvilken metode gjøres kunsten og kulturen 
tilgjengelig gjennom? 
Spekteret av formidlingsmetoder i Den 
norske kirke har økt mye de siste årene. 
Trosopplæringstiltakene Lys Våken og Tårn
agenter har fått stor oppmerksomhet fordi 
de aktivt bruker kirkerommet, symboler og 
kunsten i sine arrangementer. I flere tiltak, 
inviteres barna til å utforske kirken gjennom 
en kombinasjon av vandring, bibellesning, 
kryssord, oppgaver som sier noe om betyd-
ningen av bygget og ting i bygget. Betydnin-

Døveprest i Signo, Marco Kanehl, i «Sansekirken», 
Tomaskirken i Andebu, Vestfold. viser hvordan tekstil-
strimlene med innknyttede gjenstander benyttes i 
kommunikasjon med døvblinde.  
Foto: Oddbjørn Sørmoen

Gulvet vibrerer med musikken, røkelsen appellerer til 
luktesansen, altertavlen kan berøres.  
Foto: Oddbjørn Sørmoen
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gen blir til i et spill mellom bibeltekster og 
ting, man finner «løsninger». Det er lett å få 
inntrykk av at når trosopplæringstiltakene 
bruker kirken som gjenstand, er det først og 
fremst kunnskapsbasert, og at det spilles på 
en mening som oppstår i dialogen mellom 
interiør, ting og bibeltekst og kunnskap.

Ved Det teologiske fakultet (UiO) er det 
satt i gang et forskningsprosjekt som skal 
arbeide med ‘Kirkeromspedagogikk’ med 
støtte fra trosopplæringsmidler. Represen-
tanter fra vår gruppe er allerede involvert. 

Aktuell kunnskap og erfaringer som bør være 
av nytte for andre
Noen stikkord for den kunnskapen og de 
erfaringene vi vil ta med oss videre:
• Bevisstheten om at alle mennesker i 

faser i livet kan bli rammet av funksjons-
hemminger, av ulik grad.

• Arbeidet med tilgjengeliggjøring av kunst 
og arkitektur er et toleranseprosjekt. 
Det handler om å strekke seg ut mot 
hverandre/ komme hverandre i møte for å 
dele.

• I møte med barn er involvering viktig. La 
for eksempel barna ha omvisning i kirken 
for sine foreldre!

• Kirkerom får tilført verdi når mennesker   
fra andre religioner og kulturer får et 
tilhørighets forhold til byggene. Da kan 
den lokale kirkens forhold til en rik tradi-
sjon for sakral arkitektur også settes i spill.

• Når man tar utgangspunkt i funksjons-
hemminger skapes noe nytt i møte med 
arkitektur og kunst. Det åpner for nye 
måter å erfare kunsten og arkitekturen på.

Kirkekunst og arkitektur kan og bør for midles 
ved hjelp av ulike pedagogiske metoder, og 
med refleksjon over hvilken metode man 
benytter seg av.

Hvordan kirkerommets billedkunst og 
arkitektur formidles til ulike grupper, går inn 
i en større faglig sammenheng der vi kan dra 
nytte av andres erfaringer og refleksjoner.

Ett av medlemmene i gruppen har brakt 
inn sin erfaring med en sansebasert til-
nærming til arkitektur og kunst, gjennom å   

ta med studenter på ekskursjoner til nyere 
kirker i Oslo-området. Flere studenter som 
har vært med på slike ekskursjoner har for-
talt at de ikke forsto arkitekturens betydning 
før de ble gjort oppmerksomme på den og 
erfarte den selv, gjennom kirkebesøkene. 
Metoden tar utgangspunkt i kroppens 
sansende tilstedeværelse i kirken. Det er 
en øvelse i å se, kjenne, lukte og høre og i å 
beskrive det man sanser på de ulike måtene. 

En slik studie av arkitekturen kan kombi-
neres med informasjon om liturgien og dens 
historie og utvikling, og om den teolo giske 
og liturgiske tradisjonen som kirken er til-
knyttet. Det kan også være interessant å 
 innhente byggherres visjoner for bygget  slik 
de kommer til uttrykk i plan- og prosjek - 
t erings fasen. Dette kan være med på å 
fordype kjenn skapen til og forståelsen av 
arkitekturen. 

Hva bør det jobbes videre med?
Det er arbeidet mye med tilgjengelighet i 
 kirkelige sammenhenger, men til gjengelig-
heten blir svært ofte definert som fysisk 
tilgjengelighet, dvs. tekniske installasjoner 
og hjelpemidler. Dette feltet må det fort-
satt arbeides mye med. Men det er gjort 
mindre på feltene kulturell tilgjengelighet 
og persepsjon. Vi vet ikke nok om hvordan 
folk med ikke kirkelig kulturell bakgrunn 
oppfatter byggets og rommets klare og mer 
subtile symboler. Dette gjelder like mye 
folk med annen religiøs tilknytning som 
sekulære nordmenn og andre uten estetisk 
fag bakgrunn. Her er det mye å gripe fatt i, 
systematisere og prøve ut.

Det bør arbeides videre med en sanse-
basert tilgang til arkitekturen som tar høyde 
for de store variasjonene i mulighetene for å 
sanse. I en luthersk tradisjon har prekenen   
alltid vært sentral, men i vår tid blir for ståelse 
gjennom helhetlige opplevelser stadig 
viktigere. Det er behov for bevisst gjøring 
om hvordan arkitekturen påvirker den 
besøkende og handlingene i liturgien.

Det er også behov for ulike metodiske 
tilnærminger for å gjøre kirkearkitekturen og 
kunsten tilgjengelig for flere. 
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Vår erfaring fra prosjektet og prosessen er at 
samarbeidet har bidratt til å gi oss økt innsikt 
i hvordan de andre i vårt nettverk arbeider 
med tilrettelegging overfor publikum i sin 
alminnelighet og for personer med spesielle 
behov for tilrettelegging. 

Foreleserne på de to seminarene har 
bidratt til å gi oss større kunnskap på inter-
nasjonal basis og derved også utvidet våre 
faglige nettverk og forståelse for hva som er 
felles og hva som skiller i våre arbeidsmåter. 
I tillegg har vi fått verdifulle innspill og idéer 
til videre utvikling av hvordan vi tilrettelegger 
for publikum i museets egne prosjekter.

Som en hovedkonklusjon på hva vi har fått  
ut av seminarene tenker vi at det viktigste  
må være det psykologiske aspektet. At 
imøtekommenhet, interesse og velvilje er 
like  viktig som praktiske tiltak, og at å lære 
om hvilke hensyn som er viktige for per-
soner med spesielle behov, gjør oss våkne 
for hvordan vi kan gjøre opplevelsene bedre 
for publikum generelt også. Ved å tenke til-
rettelegging inn i alle prosjekter vil museet 
oppleves som mer tilgjengelig og relevant  
for flere.

Munchmuseet

Foto: Landing, 2017
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Munchmuseets prosjekter:

1. Museum Companion (eget prosjekt støttet 
av Bufdir) 
App for iPhone: Museum Companion i 
Munchmuseet.
Munchmuseet ved formidlingsavdelingen 
og Next Signal har i samarbeid utviklet en 
 universelt utformet mobil applikasjon (app) 
for iPhone. Prosjektet er støttet av Bufdir 
gjennom Deltasenteret og er rettet mot 
blinde, svaksynte og døve som besøker ut-
stillingen Hode ved hode - Cronqvist | Bjørlo 
| Munch (28.10.2017–28.1.2018). Bruken av 
beacons muliggjør en interaktiv opplevelse. 
Appen har lydfiler og tegnspråkvideo, i tillegg 
til bilder og tekst til utvalgte kunstverk i ut-
stillingen. Innholdet leveres direkte til bruk-
erens iPhone når brukeren kommer innenfor 
beaconens rekkevidde. Appen har et kart 
med avansert innendørs navigasjon og kan 

brukes av alle besøkende med iPhone/iPad 
(iOS11 og iPhone 5S eller nyere), og lastes ned 
direkte i App store. 

I utviklingen av appen har Next Signal og 
Munchmuseet samarbeidet med bruker-
gruppene for å utvikle denne som et verktøy,  
mest mulig tilpasset deres behov. Tilbake-
meldingene vi har fått har innvirket for 
 eksem pel på hvordan teksten om kunst-
verkene er bygget opp fra fakta som kunstner, 
materialer, årstall og mål, til beskrivelse og 
etter hvert tolkning. Vi har også lært nye ting 
underveis som at en del kunstfaglige be-
greper kan være utfordrende å oversette til 
tegnspråk. 

Applikasjonen er positivt mottatt av 
 publikum og har vært omtalt i NRK: https://
tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21#t=15m32s

Next signal omtaler den slik her: https://
www.nextsignal.no/museumcompanion/

Foto: Stian A. Giltvedt, Supervisuell AS
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2. Omvisning for blinde og svaksynte
På Munchmuseet har vi hatt ekstra fokus på 
blinde og svaksynte siden oktober 2015. Det 
begynte med et samarbeid mellom museet, 
Canon Norge og Norges Blindeforbund. 
Blinde forbundet arrangerte en festival der 
det blant annet ble lagt et eget arrangement 
til Munchmuseet. Canon trykket kopier i 
størrelse 1:1 (2 ½ d.) av et utvalg Munch-verk 
fra Livsfrisen, som resulterte i såkalte  «taktile 
relieffer», altså trykk laget for å bli tatt på, 
med de mest sentrale detaljene uthevet. 
Etter arrangementet ble relieffene montert   
opp på veggen i en korridor på museet. 
De har siden vært en del av museets faste 
informasjons tilbud. 

Evaluering: Relieffene fungerer best med 
synstolk som forklarer mens den blinde/
svaksynte berører bildet. Vi har fått enkelte 
negative kommentarer fra brukergruppen på 
at relieffene er for store i 1:1, og at de ønsker  
mindre eksemplarer som kan holdes i hånden, 
eks. A5.
Lenker: https://www.youtube.com/
watch?v=HZ8RADFTsRk
https://www.youtube.com/watch?v=mm6k-
FRVVTOw
https://www.youtube.com/watch?v=Z-8AC_
UNpd8

Parallelt og helt uavhengig av dette sam-
arbeidet meldte kunstformidler Tove Sørvåg,   
fra formidlingsavdelingene på Munch-
museet, seg på et kurs arrangert av blant 
andre Norges Blindeforbund (og Vigeland- 
museet og Oslo Bymuseum), som om-
handlet til passende omvisninger for blinde 
og svaksynte. Vi hadde en pilot omvisning 
i november 2016, og f.o.m. 1.1.2017 tilbød 
Munchmuseet faste offentlige omvisninger 
for blinde og svaksynte (audio visuelle 
 syns  tolkninger) i utstillingene. Det ble 
satt opp en omvisning per utstilling,  som 
fungerte helt som vanlige offentlige om-
visninger, med forhåndspåmelding til: 
 booking@munchmuseet.no 

Det ble arrangert omvisninger for blinde 
og svaksynte med ledsagere fire lørdager 
gjennom 2017. I samarbeid med Norges 
Blindeforbund og Vocal Eyes utarbeidet vi 
en omvisningsform hvor vi gjennom syns-
tolkninger og dialog ønsker å åpne opp 
museet, skape interessante møter og spen-
nende opplevelser for denne publikums-
gruppen. Omvisningen er gratis, inngang 
koster 60,– per pers. Maks gruppestørrelse 
er 10 personer. Vi fortsetter med tilbudet i 
2018, men har ikke satt opp faste datoer. Det 
er løpende kontakt med Blindeforbundet, og 
vi har som mål å tilby en gratis omvisning per 
utstilling i tillegg til et åpnet tilbud som kan 
bookes fortløpende av interesserte grupper. 

Foto: Lars-Cyril Blystad, Next Signal AS
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3. Omvisning på tegnspråk:
Vi har tilknyttet oss en frilans omviser, 
Christina Bruland, som har bakgrunn som 
tegnspråktolk og utdannelse fra Kunst-
høgskolen. Hun har holdt tre omvisninger 
på tegnspråk i løpet av året. Vi er i dialog 
med brukergruppene om organisering av 
omvisninger for denne gruppen, og har fått 
konstruktive tilbakemeldinger fra dem på alt 
fra trykt materiell, til belysning i utstillings-
salene. 

4. Tilgjengeliggjøring av kunstopplevelsen for 
barn og unge:

Munchmuseet har arrangert fire familie-
dager høsten 2017 i utstillingene Mot skogen 
– Knausgård om Munch og Hode ved hode: 
Cronqvist | Bjørlo | Munch med bevegelses-
baserte omvisninger for barn og voksne. Det 
begynte med at vi tenkte at barna ville se 
Munchs malerier av knudrete, gamle tre-
stammer på en annen måte hvis de forsøkte 
å etterligne dem med kroppen. Vi kom til at 
dette kunne egne seg godt som tilnærming 
til å formidle kunsten til yngre barn, også i 
andre utstillinger. Dette har gjort oss i for-
midlingsavdelingen nysgjerrige på videre 
 utforskning av formidling som inkluderer 
andre sanser enn bare syn og hørsel.

Eks. fra søndag 3. desember: Familie-
søndag: Å speile seg i kunsten i utstillingen 
Hode ved hode: Cronqvist | Bjørlo | Munch.

«Kunsten jeg skaper handler om ting jeg 
bærer på. Alt kommer fra egen kropp», har 
kunstneren Per Inge Bjørlo sagt. På familie-
søndag i Munchmuseet inviterer vi barn og 
voksne til å oppleve utstillingen Hode ved 
hode. Cronqvist | Bjørlo | Munch med hele 
seg.

Familieomvisningene ble ledet av 
danserne Sigrid Kopperdal, Venke Sortland 
og Ida Gudbrandsen fra kunstnergruppa 
Landing. Danserne har tatt med barna på 
en annen og mer sanselig omvisning der de 
snurrer, kryper og kaster seg gjennom ut-
stillingen. Velkommen til en omvisning hvor 
vi opplever kunst med hele kroppen!
Anmeldelse i Periskop: http://www.periskop.
no/munchmuseet-fenger-voksne-familiedag/

5. Tilrettelegging av skoleomvisningen:
Den kulturelle skolesekken, Kjenner du 
Munch for 7. trinn: Utstillingen Hode ved 
hode - Cronqvist | Bjørlo | Munch. Egen-
aktivitet i utstillingen. Elevene får i oppgave 
å velge seg ut ett bilde fra den aktuelle salen 
som de skal beskrive ut ifra ulike kriterier. På 
denne måten får elevene større frihet til å 
velge selv, de får sett mer av utstillingen og 
den blir mer tilgjengelig for eleven enn om 
en omviser skulle formidlet hele veien. Vi 
opplever at elevene får et større eierskap til 
kunsten når de selv velger hvilke verk de vil 
fordype seg i. 

Erfaringer vi ønsker å jobbe videre med:
• Å forankre tilgjengelighetstankegangen i 

alle prosjekter museet jobber med.
• Å forankre tilgjengelighetstankegangen i 

ledergruppen. 
• Å gi bedre informasjon på våre nettsider.
• Å gjøre informasjonen (og kontaktinfo) 

om tilgjengelighetsansvarlig («disability 
 officer») mer synlig på museet på nett-
sider og i resepsjonen. 

• Å videreføre og videreutvikle tilbudet med 
omvisninger på tegnspråk for blinde og 
synshemmede.

• Vi ønsker å utvide tilbudet til eldre, og 
sørge for bedre sitte-fasiliteter.

• Se mer på hvordan BabySkrik-omvisningen 
kan tilrettelegges bedre.

• Jobbe videre med å utvikle nye om-
visningsformater der deltakerne får op-
pleve kunst på nye måter. Eks. «Smakebit»: 
Kortere omvisninger, foredrag der vi går 
mer i dybden på et tema, søndagsprat 
i foredragssalen istedenfor inne i ut-
stillingen. Det blir plass til flere, folk kan 
sitte ned i ro og mak, og det bidrar til 
 mindre støy i salene.

• Vi ønsker å lage et tilrettelagt tilbud til 
barnehager med improvisasjonsbasert 
omvisning.

• Jobbe videre med den bevegelsesbaserte 
omvisningsformen, og få mer kunnskap 
om hvordan tilgjengeligheten til kunsten 
forsterkes ved denne typen kroppslig opp-
levelse.
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Foto: Landing, 2017
Foto: Landing, 2017

Foto: Rena Li, M
unchm

useet
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Nasjonalmuseet

Publikumsreisen – tilgjengelighet

Prosjektets problemstilling
Hvordan er det å benytte seg av Nasjonal-
museets tilbud som synshemmet, rullestol-
bruker eller hørselshemmet? 

Nasjonalmuseet ønsket i første omgang   
å gjennomføre en tverrfaglig bruker-
undersøkelse som viser hvordan publikum 
med forskjellig type funksjonshemning 
opplever møtet med museet gjennom 
hele publikumsreisen. Hensikten har vært 
å avdekke hvordan museet oppleves av 
 brukerne – i kontakt med staben, på digitale 
flater og i bygg og utstillinger.

Vi ønsket særlig å se på følgende faser i 
 publikumsreisen:
• Forberedelser til besøket på museets 

nettside
• Utendørs ankomst til museet og 

 orientering i vestibyle
• Utstilling (orientering i rommet, fysisk 

 tilgjengelighet, teksters lesbarhet og 
 akustikk)

Marcus Weisen demonstrerer synstolkning av kunst for blinde og 
svaksynte på seminar for Nasjonalmuseets  nasjonale nettverk. 
Her i Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet
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Begrunnelse for valg av prosjektet
Vi valgte å legge besøksdelen av under-
søkelsen vår til Nasjonalmuseet – Arkitektur 
på Bankplassen i Oslo. Målet var todelt; at 
funn fra undersøkelsen skal kunne brukes i 
tilknytning til utvikling av det nye Nasjonal-
museet som åpner på Vestbanen i 2020 
og samtidig gi idéer til forbedringer ved 
 Nasjonalmuseet – Arkitektur i dag og i frem-
tiden. Dette bygget vil fortsatt være en del 
av Nasjonalmuseet også etter at den nye 
 museumsbygningen er åpnet. Prosjektet 
 inngår som en naturlig del av Nasjonal-
museets pågående arbeid for å bli et sted 
der alle kan delta (ref. Nasjonalmuseets 
 publikumsstrategi).

Innad i museet har det blitt etablert en 
tverrfaglig gruppe som ønsker å øke egen 
kompetanse på feltet tilgjengelighet, for 
så å videreformidle det de lærer til resten 
av museet. I tilknytning til prosjektet Til
gjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur  
vurderte museet flere tematikker som kunne 
ha nytteverdi, inkludert wayfinding og sanse-
baserte virkemidler i utstillinger. Vi fant 
imidlertid ut at det var nødvendig å starte 
med en undersøkelse som tok utgangs-
punkt i eksisterende forhold. Ideen har vært 
å bruke undersøkelsen til å bevisstgjøre 
organisasjonen og samtidig presentere et 
knippe praktiske løsninger som med relativt 
enkle midler kan forbedre opplevelsen for 
besøkende med forskjellig typer funksjons-
evne.

Nasjonalmuseet ønsker gjennom pros-
jektet å etablere kontakt med brukere som 
 representerer interesseorganisasjonene 
Norges Blindeforbund, Norges Handikap-
forbund og Hørselshemmedes Landsforbund. 
Om deltagelsen i brukerundersøkelsen er 
en positiv erfaring for alle parter, ønsker vi å 
fortsette samarbeidet.

Beskrivelse av arbeidet, prosess, metodikk 
o.l.
I samarbeid med brukere fra Blinde-
forbundet, Norges Handikapforbund og 
 Hørselshemmedes Landsforbund testet 
vi nettsiden og museumsbesøket. Test-
personene fikk i oppgave å planlegge et 
besøk ved hjelp av nasjonalmuseet.no og 
deretter besøke Nasjonalmuseet – Arkitektur 
 og den faste samlingsutstillingen «Bygge-
kunst». 

Følgende personer deltok i prosjektet:
• Unn Ljøner Hagen, svaksynt, hadde med 

seg ledsager fra Blindeforbundet Kari 
Anne Flaa

• Karianne Havsberg, svaksynt
• Anne Berit Gransjøen, svaksynt
• Mariane Høstmark, hørselshemmet
• Grete Vinje, rullestolbruker

Brukertesting av nettsiden ble gjennomført 
på Nasjonalmuseets kontorer og hos Blinde - 
forbundet av Matias Helgheim og Ellisiv   
Brattfjord fra Nasjonalmuseets kommuni-
kasjons avdeling. Utstillings designer Ragna   
Jacobsen og formidlingskoordinator  Christin 
Fonn Tømte gjennomførte testingen i 
 Nasjonalmuseet – Arkitektur. Nasjonal-
museets team møttes både før og etter 
under søkelsene for å diskutere framgangs-
måte og for å dra veksel på forskjellige 
faglige spørsmål, innfallsvinkler og erfaringer.

Under planleggingen av undersøkelsen   
bestemte vi oss for å bygge videre på 
 elementer fra tjenestedesign-metodikk. Vi 
har nylig gjennomført et større publikums-
reiseprosjekt i Nasjonalmuseet, med fokus 
på opplevelser ikke bare i løpet av, men 
også før og etter utstillingsbesøket. Det var 
er faringer vi ønsket å ta med oss i arbeidet 
med dette prosjektet. Videre ga samtaler 
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med foredragsholdere fra seminaret  i juni 
2017 utvidede perspektiver som  inspirerte 
oss til å sette i gang. Til utførelsen av under-
søkelsene – interaksjon med  brukerne, 
dokumentasjons metoder, analyse og 
organi sering av funn – fikk vi fruktbare inn-
spill fra tjenestedesigner Marianne  Rolfsen 
fra  Deichmanske Bibliotek, en av våre 
samarbeids partnere i prosjektet Tilgjenge
lighet til kunnskap, kunst og arkitektur. 

Møtene med brukerne foregikk ved at vi 
ga dem konkrete oppgaver og stilte spørsmål 
underveis, basert på forhåndsdefinerte 
problem stillinger. Ellers var vi åpne for inn-
spill fra brukerne om hva de synes var viktig 
å undersøke og bringe på banen. Vi fikk for 
eksempel mange råd om kontaktpersoner, 
organisasjoner og andre kulturinstitusjoner vi 
i framtiden kan lære mer av. 

Vi dokumenterte besøket og samtalene 
ved hjelp av smarttelefon (foto, lydopptak og 
film) og notater. Ettersom prosjektet måtte 
gjennomføres i løpet av 2017, forholdt vi oss 
til et begrenset antall brukere og en relativt   
stram tidsplan. Vi planla undersøkelsen 
i  august, opprettet kontakter i interesse-
organisasjonene i september/oktober, og 
gjennomførte brukertestene i november. 

Resultater, kunnskap og erfaringer
Ved å teste med reelle museumsbesøkende 
fikk vi verdifull informasjon som vi både kan 
bruke i tilgjengelighetsarbeidet i museet  i dag  
og fram mot nytt museum i 2020.  Vår erfaring 
er at tilrettelegging for enkelte brukere  
nesten alltid gjør museums  opplevelsen bedre 
for de fleste. Selv om  det i vårt tilfelle dreier  
seg om en under søkelse med få brukere, 
opplever vi at deres er faringer gir oss et godt 
kunnskaps grunnlag som utgangspunkt for 
forbedringer og  eventuelle utvidede fram-
tidige undersøkelser. 

Her tester bruker med håndprotese byggeklosser som 
interaktivt element i utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet
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Nasjonalmuseet.no – brukertesting av 
Nasjonalmuseet på nett

Testingen av dagens nettsted har ført til ny 
innsikt og flere forbedringspunkter. 

Vi opplever at brukerne antar at Nasjonal-
museets visningssteder ikke er særlig tilrette-
lagt, dersom de ikke finner konkret infor-
masjon om dette. «Jeg spør ikke lenger i 
Norge. Forventer ikke at de har et tilrettelagt 
tilbud. I utlandet virker de flinkere til å si ifra 
om det som er.» Dette vil igjen føre til at de 
vegrer seg for å besøke nettopp Nasjonal-
museet. Som en konsekvens av dette har 
vi allerede nå presisert informasjonen om 
tilgjengelighet og gratis inngang for ledsager 
på nettsiden og løftet denne ytterligere fram 
i strukturen. Der besøk til visningsstedene 
til en viss grad er tilpasset for f.eks. rullestol-
brukere, opplyses det om dette, til tross for 
at tilgangen kan være begrenset i dag.

Andre ting vi ser på er forbedring av tekst-
lig formidling av bilder og hvilke begreper 
vi bruker når det gjelder tilgjengelighet. Er 
«til gjengelighet» et begrep som forstås, eller 
bør man heller bruke uttrykk som for eks-
empel «rullestoltilgang»? Hvor er det logisk 
for brukeren at den relevante informasjonen 
er lagt inn? Bør det skilles ut som noe spesielt, 
under en egen fane for tilgjengelighet, eller 

bør det ligge sammen med annen generell 
informasjon som åpningstider og billett-
priser?

Nasjonalmuseet har digitalisert store deler 
av kunst-, arkitektur- og designsamlingen. 
40 000 verk fra samlingen er tilgjengelige på 
nett. Her kan man i utgangspunktet zoome 
inn på, undersøke detaljer i og gå i dybden 
av verk og gjenstander i samlingen. Bruker-
testingen avdekket at enkelte som bruker 
spesialverktøy for å lese nettsider ikke har 
samme tilgang til disse funksjonene. Dette 
perspektivet vil vi ta med oss i det videre 
arbeidet med grensesnittet, for å sikre lik 
tilgang for alle i fremtiden. 

Nasjonalmuseet er i gang med et større 
digitalt kommunikasjonsprosjekt, som blant 
annet skal levere ny nettsideløsning. Dette 
prosjektet har synliggjort hvor viktig det er 
med brukerkontakt i utviklingen av slike 
  løsninger, og er noe vi vil videreutvikle. Når 
det gjelder kommende nettsted, er det viktig 
at vi får på plass en forbedret  teknisk løsning, 
med funksjoner som åpner for at nett stedet  
kan brukes av flere. Konkrete tilbake meld-
inger er at nåværende nett stedkalender for 
utstillinger og arrange menter ikke  fungerer 
 optimalt, og at en forbedret og forenklet 
struktur i nettstedet som helhet  vil være 
hensiktsmessig. 

Brukere med synshemninger benytter egne verktøy for å lese  
nettsiden. Fra vår side fordrer det gode tekniske løsninger og  
koding etter etablerte standarder. Foto: Nasjonalmuseet
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Museumsbesøket 

Et besøk i Nasjonalmuseet – Arkitektur   
byr på ulike utfordringer om du har en form  
for funksjonshemning. En av de  viktigste 
 erfaringene vi gjorde oss var at disse 
publikums gruppene bruker mer energi 
enn funksjonsfriske på å orientere seg ved 
ankomsten til museet. Ofte avslutter de et  
besøk tidligere enn planlagt fordi de er slitne. 
Behovet for å avslutte besøket for sterkes 
 ytterligere dersom bruker opplevelsen er 
dårlig. Det er derfor mye å hente på å til-
rettelegge denne fasen av besøket bedre. 
Flere henviste til positive opplevelser ved 
utenlandske museer, som Van Gogh-museet 
i Amsterdam, hvor man som funksjons-
hemmet får gå inn gjennom egen inngang, 
forbi køene, og får bistand til å komme seg 
raskest mulig fra foajeen inn i utstillingene.

Det er særlig viktig at de første som møter 
besøkende i resepsjonen vet hvilke hjelpe-
midler som finnes i museene. Dette gjelder 
blant annet informasjon om at vi har gratis 
inngang for ledsager, teleslynge tilgjengelig 
enkelte steder og at det er lovpålagt at 
førerhund kan bli med inn i utstillingene. Vi 
har avdekket et behov for bedre kvalitets-
sikring av opplæringen knyttet til dette i 
museet.

«Det er særlig viktig at de 
første som møter besøkende 
i resepsjonen vet hvilke 
hjelpemidler som finnes i 
museene.»

Flere av brukerne møtte utfordringer ved inngangspartiet til  
Nasjonalmuseet-Arkitektur. Foto: Nasjonalmuseet
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Synshemmede har blant annet behov for 
tydeligere kontraster i interiøret, og lede-
linjer eller andre fysiske markører for å 
kunne orientere seg bedre. Informasjon i 
storskriftbrosjyre eller audioguide ble også 
sett på som nyttig. Undersøkelsen avdekket 
at vi har et stort forbedringspotensial med 
tanke på tilrettelegging for denne gruppen.   
Unn Ljøner Hagen hadde følgende kom mentar 
etter å ha tilbragt noe tid i utstillingen: «Har 
falt av hele opplevelsen. Dette er bortkastet 
tid for meg fordi lysforholdene og tekst-
størrelsen ikke fungerer.» Slike kommentarer 
gjør definitivt inntrykk, både på oss som 
gjennomførte undersøkelsen, og på de som 
har utviklet utstillingen. Denne er nå under 
revisjon, og vi tar sikte på å utvikle museets 
første storskriftbrosjyre. Målet er å forbedre 
opplevelsen av denne utstillingen umiddel-
bart, men også å gjøre oss noen erfaringer 
med dette formidlingsverktøyet med tanke 
på den permanente samlingsutstillingen på 
Vestbanen. 

Mariane Høstmark trakk fram behovet 
for roligere soner i og utenfor utstillingen 
som viktig for hørselshemmede. Hun nevnte 
at hun ofte avslutter et slikt besøk før hun 
egentlig ønsker, fordi hun blir sliten av 

bakgrunns støy i lokalet. En stille plass hvor 
det er mulig å hente seg inn litt vil bidra til 
et bedre og forlenget besøk. Hun trakk også 
frem positive erfaringer ved bruk av audio-
guider eller omvisninger hvor omviser  
be nytter mikrofon som kobler seg direkte   
til høreapparatet. 

Gjennomgangen med Mariane avdekket 
behovet for økt kunnskap blant de som 
møter publikum i resepsjonen om hvor vi 
har teleslynge, og hvordan denne fungerer. 
Denne problematikken er vi ikke alene om: 
«Veldig typisk at de ansatte ikke vet hvordan 
dette fungerer».

«Ser veldig spennende 
ut, men blir en skuffelse 
fordi informasjonen om 
hva dette er – ikke er til-
gjengelig for meg.»

Jevn belysning og få fysiske markører og kontraster gjør det 
utfordrende for personer med en synshemning å orientere seg i 
utstillingen «Byggekunst» Foto: Nasjonalmuseet

– Unn Ljøner Hagen
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For personer med og uten synshemninger kan det være vanskelig å lese lange 
tekster.Her er avsnittene så brede at det var vanskelig å finne tilbake til riktig 
linje ved linjeskift. Foto: Nasjonalmuseet

Bakgrunnsmusikken i lydsporet til filmen i «Byggekunst» var vanskelig å 
oppfatte av vår bruker med hørselshemning. Da det heller ikke var merket i 
inngangen, lurte hun på om det var et kommentatorspor til filmen som hun 
ikke klarte å oppfatte. Foto: Nasjonalmuseet
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Som med de to andre som deltok i testen, 
møtte vi rullestolbruker Grete Vinje på 
Bankplassen utenfor museet, og hun traff 
på problemer allerede her. Det er dessverre 
ikke mulig for en rullestolbruker å benytte 
hoved inngangen; de må bruke personal-
inngangen på baksiden av huset. Skiltingen 
var ikke tydelig på hvor hun skulle kjøre for å 
komme hit. Dette er nå under utbedring. 

Inne i museet er det flere utfordringer, da 
ikke alle dører åpnes automatisk eller har 
døråpner. Vedkommende som møtte henne 
i resepsjonen informerte om dette, og var 
tydelig på at vekterne er tilgjengelige for å 
hjelpe henne. Selv om de er serviceinnstilte 
er det likevel ikke ideelt. Denne situasjonen 
krever at det er tilstrekkelig antall ansatte på 
jobb, slik at de som har behov for hjelp ikke 
føler at de er til bry. 

Rullestolbrukeren kom seg fint rundt 
i utstillingen, men ønsket muligheten til 

å komme tettere inn på de utstilte gjen-
standene, samt at tekster og utstilte objekter 
ikke plasseres så høyt eller lavt på vegger og 
montre at de ikke er synlige for henne. 

Generelt kan vi si at våre brukere har en 
forståelse for at ikke alle elementer kan 
tilrettelegges i like stor grad. I slike tilfeller 
ønsker de likevel mer inkluderende og 
 generøse alternativer fra museets side, som 
kan kompensere for det de ikke får ta del i. 
Som Vinje sa: «Det er gøy å være på museum. 
Jeg var mye på museum før dette skjedde 
(før hun ble avhengig av proteser og rullestol), 
 men jeg synes jo fortsatt det er morsomt.» 
Museet må erkjenne at disse brukerne også 
har stor glede av å besøke oss, så lenge de 
føler seg velkomne og opplevelsen er til-
rettelagt. Utfordringen er å skape gode 
opp levelser uten å stigmatisere eller skape 
unødvendige skiller.

En av våre viktigste erfaringer: Med en  
form for funksjonshemning bruker du mer 
 energi enn funksjonsfriske på å orientere 
deg ved ankomsten til museet. Her rullestol-
inngangen på baksiden av Nasjonalmuseet – 
Arkitektur. Foto: Nasjonalmuseet

Høyden på plasseringen av tekster og utstilte 
objekter er viktig når du sitter i rullestol.  
Foto: Nasjonalmuseet
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Nettverksbyggende konsekvenser av 
Nasjonalmuseets fokus på tilgjengelighet 
i 2017

Nasjonalmuseet har knyttet flere verdifulle 
faglige og organisatoriske kontakter gjennom  
de to seminarene vi avhold i samarbeid med 
Munchmuseet, Deichmanske bibliotek og 
Den norske kirke/KA i juni og november 
2017. Dette er kontakter vi vil utnytte videre 
i vårt arbeid på dette feltet, i tillegg til at vi 
vil benytte dem til kunnskapsformidling og 
kompetanseheving nasjonalt gjennom vårt 
Landsdekkende program.

Dette arbeidet hadde sin oppstart 
24.  november 2017. Da inviterte vi to av 
foredrags holderne, Marcus Weisen og 
 Nassima Dzair, til å delta i et eget seminar   
i Nasjonalmuseets regi. Hensikten var å 
dele kunnskap på feltet tilgjengelighet med 
Nasjonalmuseet nasjonale nettverk av kunst-
organisasjoner og samarbeidspartnere gjen-
nom foredrag, diskusjon og praktiske øvelser. 
Her fikk vi også anledning til å presentere 
funnene fra den nylige gjennomførte under-
søkelsen om publikumsreisen på Nasjonal-
museet – Arkitektur. 

Hva førte dette til for organisasjonen?

Sammen med veilederen for tilgjengelighet  
i utstillinger, som ble ferdigstilt i juni 2017, og 
foredraget til tilgjengelighetssjefen i NRK   
Siri Antonsen i april samme år, markerer dette 
prosjektet en økt satsning på til gjengelighet 
i Nasjonalmuseet. Der museet tidligere har 
jobbet med tilgjengelighet i tilknytning 
til  utvalgte enkeltprosjekter, for eksempel 
tilbud om omvisninger til blinde og svak-
synte, ser vi nå en større forståelse for mer 
helhetlig, tverrfaglig og langsiktig strategisk 
planlegging. Det handler kanskje også om 
en endring av verdisyn og holdninger, samt 
bevisst gjøring rundt temaet. Responsen  fra  
museets ansatte som deltok i de to åpne 
seminarene tilknyttet prosjektet Til gjengelig
het til kunnskap, kunst og arkitektur har 
vært svært positiv når det gjelder foredrags-
holdere og deres budskap og perspektiver.

Helt konkret har prosjektet ført til 
umiddel bare forbedringer på nettsiden, og 
etter at Publikumsreisen – tilgjengelighet 
ble presentert for ansatte på Nasjonal museet  
– Arkitektur hadde vi en konstruktiv diskus-
jon om mulige løsninger som kan føre til 
forbedret brukeropplevelse når det gjelder 

møte med staben, bygget, wayfinding og 
 presentasjon av tegninger, modeller og tekst 
i utstillinger. Som nevnt over vil det iverk-
settes tiltak knyttet til revideringen av ut-
stillingen «Byggekunst» som pågår i disse 
dager.

På tross av positive holdninger til pros-
jektet  i museet, har vi avdekket noen 
utfordringer når det gjelder å gjøre de ut-
bedringene som det er avdekket et behov 
for. Arbeidsoppgavene som skal løses er 
avhengig av samarbeid på tvers i organi-
sasjonen, men de er vanskelige å gjennomføre 
så lenge det ikke er tydelig definert hvem 
som har ansvar for å sikre dette  samarbeidet 
og sørge for oppfølging og  gjennomføring. 
Her vil vi som har deltatt i dette prosjektet 
fremme dette behovet  internt, i håp om at 
det får permanente konsekvenser. 

Det andre viktige aspektet som vi tar 
med oss videre, er verdien av kontakt med 
publikum i utvikling av våre tjenester. Selv 
om under søkelsene i dette tilfellet var be-
grenset til fem personer, har det lært oss mer 
om potensialet som ligger i direkte kontakt 
med våre brukere. Det er i møte med de som 
benytter vårt tilbud et mer inkluderende 
museum kan skapes.

Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet 
med organisasjonene vi har vært i kontakt 
med gjennom dette prosjektet, og ser på 
mulighetene for å opprette et brukerråd slik 
de har i NRK. I første omgang har kontaktene  
 i Blindeforbundet gitt Nasjonalmuseet 
mulighet til å invitere en gruppe med for-
skjellig type synshemninger til å delta i 
bruker testing av tekst og designløsninger for 
den nye samlingsbaserte utstillingen i det 
nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. 
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Prosjektgruppen hadde høye ambisjoner 
ved oppstarten til prosjektet Tilgjengelighet 
til kunnskap, kunst og arkitektur. Temaet 
fanger bredt, noe vi har vært klar over helt 
fra starten av. Det har vært en positiv vilje til 
å lære sammen og lære av hverandre. Vi har 
funnet de områder det har vært naturlig å 
samarbeide om og de hvor forskjellene har 
vært for store. 

Kunnskapservervelse gjennom seminarer 
og workshop har vært inspirerende. Disse 
læringsarenaene har gitt konkret kunnskap 
og et internasjonalt fagnettverk. I fore-
dragene og diskusjonene ble det lagt frem 
en rekke problemstillinger som mange ikke 
kjente så mye til ved inngangen til pros-
jektet,  men som er viktige for å få til gode 
tilgjengelighets løsninger. Foredragene 
spente fra kommunikasjon med barn og 
flerkulturelle målgrupper til besøkende 
med forskjellige typer funksjonshemminger. 
Videre dekket innholdet alt fra perspektiver 
på etiske verdier og menneskerettigheter til 
konkrete sansebaserte designløsninger. 

Særlig har møtet med funksjons hemmede, 
både som deltagere og som foredrags-
holdere, vært viktig. Det har økt alles erfaring 
og nærhet til problemstillingene, og følgelig 
gitt motivasjon til arbeidet.

Workshopene og møtene gjennom året 
har vært viktig for nettverksbygging og 
erfarings utveksling. At de enkelte insti-
tusjonenes problemstillinger har spriket, 
har bidratt positivt til bedre forståelse for 
mangfoldet i utfordringer knyttet til til-
gjengelighet i institusjoner av våre typer. Det 
har også synliggjort muligheter og svakheter 
som man ellers ikke så lett ville sett.

Det primære målet var kunnskapsheving i 
institusjonene og opprettelsen av et nettverk 
for de problemstillingene vi så behov for å 
arbeide med. Disse målene har vi nådd.

Konkrete utfordringer i prosjektet
Vi har opplevd noen utfordringer i prosjektet 
som det kan være viktig å videreformidle. 
Seminarene var helt sentrale i vårt konsept. 
For at disse skulle bli bra, var det av gjørende 
å ha gode foredragsholdere som kunne 
dekke våre behov. Gode eksperter er alltid 
etterspurte. Å finne de beste foredrags-
holderne kan i seg selv være utfordrende; og 
det er ikke enklere når man søker spesifikk 
kompetanse. Etter første seminar, som ga et 
godt fundament, og så en modnings periode 
da det ble arbeidet med institusjons-
prosjektene, arrangerte vi andre seminar for 
å gå mer i dybden på spesifikke problem-
stillinger.

Kommunikasjon med de grupper vi ønsket  
prosjektet skal komme til gode, har vært noe 
utfordrende fordi vi ikke helt visste hvordan 
vi skulle finne «brukere» med riktig komp-
etanse når det gjaldt våre problemstillinger. 
Videre har vi, ikke overraskende, hatt en frykt 
for å tråkke feil i kommunikasjonen med de 
samme gruppene. I ettertid ser vi at dette 
først og fremst handlet om å være åpen i 
møte med mennesker og at det er toleranse 
for prøving og feiling. Det ligger en stor verdi 
i å møte mennesker med forskjellig type 
funksjonsevne. Vi har erfart at det å kun 
basere forståelse av tilgjengelighet på for-
skrifter og skriftlig fremstillinger ikke gir god 
nok innsikt. 

Avsluttende merknader
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Arbeid med tilgjengelighet krever ressurser 
og forankring i egne organisasjoner, og ikke 
minst i organisasjonenes ledelse. Budsjett- 
og strategiarbeid tar også alltid sin tid. På  
disse feltene er det forskjell på organisas-
jonene i prosjektet. Noen har kommet lenger 
enn andre, men alle har gjennom arbeidet 
synliggjort behovet og tematikken. Det 
var derfor veldig positivt at direktøren ved 
Munchmuseet åpnet første seminar med å 
trekke frem betydningen av prosjektet og 
arbeidet med tilgjengelighet til kunnskap, 
kunst og kultur for alle grupper.

Alle organisasjonene arbeider under 
 hardt tidspress på grunn av organisasjons-
endringer, og store og krevende bygge- og 
flytteprosjekter. Denne situasjonen har vært 
både en mulighet og en utfordring for pros-
jektet. Det er viktig å få med tilgjengelighets-
perspektiver i en periode da mye skal formes 
på nytt, som en integrert del av øvrige 
endrings prosesser. 

Ved at Munchmuseet og Nasjonalmuseet 
stilte store foredragssaler til disposisjon for 
egne nettverk og andre interesserte, fikk vi 
en god blanding av deltagere med ulik faglig 
bakgrunn innen formidling, design, kommu-
nikasjon, kunstfaglig kompetanse og annet.

Erfaringen viser at det er stort behov 
for bevisstgjøring rundt tilgjengelighets-
tematikken. Erfaringen vi nå har, også gjen-
nom opptak av foredragene, gjør oss bedre 
rustet til å arbeide videre med dette.

Gjennom prosjektperioden har det vært 
skrevet artikler og det har gått debatter med 
utgangspunkt i prosjektets problemstillinger. 
Dette viser at tematikken oppfattes som 
 relevant og at problemstillingene som er 

reist lever videre i organisasjonene. 
Noen av institusjonenes egne prosjekter 

er sluttførte, men de fleste er under arbeid 
og vil fortsette også i tiden fremover. I det 
tidsavgrensede prosjektet støtten ble gitt til, 
har bevisstgjøringen og læringen vært det 
viktigste. Nettverket mellom de fire insti-
tusjonene er nå på plass og gir et grunnlag 
for både å komme i land med de enkelte 
interne prosjektene – og for å la denne 
kunnskapen nå videre ut.

En slutning vi kan trekke av prosjektet 
og dets mottagelse i organisasjonene, er at 
tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitek-
tur dreier seg om alt fra tradisjonelt praktisk 
arbeid knyttet til universell utforming og 
bruk av ny teknologi, til kommunikasjon 
med ulike grupper og hjelp til å reflektere og 
forstå de budskapene som ligger i nettopp 
kunnskapen, kunsten og arkitekturen. 

Oslo, 23. mars 2018

Ragna Jacobsen, Nasjonalmuseet 
og Oddbjørn Sørmoen, KA
Prosjektledere 




