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Sammendrag 
Musikk og musikalske innslag har oppstår i mange situasjoner knyttet til menneskers 

hverdag. De siste årene har musikk og tegnspråk i kombinasjon fått en større eksponering, og 

interessen for musikk og tegnspråk som en helhet vokser stadig. Tegnspråktolker kommer 

ofte opp i situasjoner der det spilles instrumental musikk. Å tolke en slik type auditiv 

informasjon kan være utfordrende å gjennomføre i tegnspråktolkers praksis når 

musikkmaterialet ikke inneholder verbalspråk. Mange tolker velger en deskriptiv tilnærming 

til musikkformidling, der beskrivelser av instrumenter eller informasjon om at musikk spilles, 

er den mest utbredte praksisen. En slik lydorientert tilnærming kan tenkes å gå på bekostning 

av opplevelsesaspektet ved musikk. 

I denne avhandlingen undersøker jeg hvilke utfordringer som genereres for tegnspråktolker 

ved å behandle instrumental musikk som ytring. Dette er et område som er lite beskrevet, og 

som jeg opplever som utfordrende i min jobb som tegnspråktolk.  

Prosjektets undersøkelse går ut på å prøve ut to visuelle fremstillinger av musikk som viser to 

ulike tilnærminger ved instrumental musikk som ytring. Jeg drøfter tilnærmingene opp mot 

hverandre, «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer for praksis» og utsagn fra 

tegnspråklige personer som er brukere av tjenesten tegnspråktolker tilbyr. 

«Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» er et sett av forventninger til hvordan tolker 

skal opptre som profesjonsutøvere blant tolker og andre berørte parter. Jeg opplever at å tolke 

ikke-verbalspråklige ytringer skaper en rekke problemer og utfordringer. Det stiller meg også 

i konflikt med «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer», og i konflikt med definisjonen 

av tegnspråktolking. 

I analysene viser jeg hvordan noen teoretiske prinsipper kan ordne og systematisere auditive 

inntrykk, som et meningsbærende semiotisk system gjennom det vi hører. Analysene viser at 

det ligger muligheter og begrensninger rundt hvordan en tegnspråktolk lytter til musikk, og at 

vi kan forstå musikk som kommunikative ytringer med et bredt kommunikativt potensiale i et 

komplekst musikkstykke. I tillegg undersøkes det hvorvidt en visuell fremstilling, slik som 

presentert i dette forskningprosjektet, gir en opplevelse av et meningspotensial hos et 

tegnspråklig publikum. 
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1 Innledning 
 
Da jeg begynte på en bachelorgrad i tegnspråk og tolking på Universitetet i Oslo høsten 2007, 

tok det ikke lang tid før jeg ble fullstendig opphengt i norsk tegnspråk. Å kunne uttrykke seg 

visuelt med et språk, syntes jeg var utrolig spennende. I studieperioden ble jeg også spesielt 

interessert i tegnspråktolkede sanger. Det finnes utallige YouTube-videoer med sanger som 

er oversatt til ulike lands tegnspråk, og jeg ble interessert i hvordan tegnspråktolker forholder 

seg til oversettelse av sang.  

Det første året jeg jobbet som tegnspråktolk, skulle jeg og en annen tegnspråktolk tolke en 

konsert med Moddi, Einar Stray og Therese Aune. Tegnspråktolkingen av konserten var på 

artistenes eget initiativ, der de ønsket å formidle egen kunst til et bredere publikum. De ville 

ha tolken midt på scenen, mens de plasserte seg selv innerst på scenen, bak tolken. Jeg 

begynte forberedelsesarbeidet ved å lytte til tidligere utgivelser av artistene, googlet hvem de 

var og hva de var opptatt av som personer og musikere. Da jeg fikk tilsendt lydopptak og 

sangtekster som forberedelsesmateriale, oppstod det fort utfordringer. Sangene hadde ofte 

lengre instrumentale sekvenser uten tekst, gjerne flere minutter med introer, mellomspill og 

avslutningsspill. Hva skulle tolken gjøre når det ikke var noen ord som skulle tolkes, men kun 

musikk? Jeg forhørte meg med venner og bekjente i døvemiljøet, og ble henvist til ulike 

filmklipp, diskusjoner på nett og opptak av tegnspråktolket konserter. Det jeg fant var tolker 

som beskrev hvilket instrument som spilte når, og la til en grad av intensitet i utførelsen som 

passet tonene. Noen tolker laget illustrasjoner av landskap, personer eller narrative historier 

mens musikken spilte. Etter diskusjon med den andre tolken, valgte vi gå for den siste 

løsningen. Vi tok utgangspunkt i sangtekstens innhold og tema, og lagde egne visualiseringer 

av det som vi syntes passet. Dette utløste flere etiske dilemma. Første dilemma gikk ut på at i 

det jeg la noe til musikken, ble jeg ikke bare en tegnspråktolk som skulle oversette og 

tilgjengeliggjøre konserten på det norske tegnspråkets premisser, jeg deltok i det kunstneriske 

uttrykket og ble nærmere en utøvende artist. Det andre dilemmaet var at jeg som formidler 

assosierte fritt, men ledet og begrenset dermed hvordan det tegnspråklige publikummet kunne 

assosiere og fortolke musikken. Når jeg visualiserte for eksempel fjell og fossefall, var dette 

konkret informasjon som ikke kunne finnes i selve musikken, men i min opplevelse av den. 

På den måten begrenset jeg fortolkningspotensialet i musikken, og jeg styrte det 

tegnspråklige publikummets fortolkninger. Hvordan kunne jeg formidle musikken i sin 

helhet, slik at publikummet selv kunne fortolke musikken? Hva var det egentlig musikken 
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formidlet? Hvorfor var musikken i den bestemte taktarten, og hvorfor hadde de valgt å slå på 

trommene med visper og ikke stikker? Hvorfor spilte de synth og ikke banjo? Hvorfor var det 

mannlig vokal og ikke kvinnelig vokal? Ville musikerne kommunisere noe spesielt, eller var 

det tilfeldige valg? Hva hadde alle disse musikalske valgene å si for det kommunikative 

uttrykket, og hvorfor assosierte jeg musikken med fjell og fossefall? Hadde de noe med 

musikken å gjøre, eller fantes de utelukkende i min bevissthet? Finnes det en riktig 

fortolkning av det musikalske uttrykket? 

 

1.1 Oppgavens utgangspunkt 
I denne oppgaven undersøker jeg hvilke utfordringer som genereres for tegnspråktolker ved å 

behandle instrumental musikk som ytring. Dette er et område som er lite beskrevet, og som 

jeg opplever som utfordrende i min jobb som tegnspråktolk. At tegnspråktolker kommer opp 

i situasjoner der musikk spilles, skjer riktignok ofte. De siste årene har musikk og tegnspråk i 

kombinasjon fått en større eksponering. For eksempel ble Melodi Grand Prix i 2016 

tegnspråktolket til norsk tegnspråk for første gang på NRK Tegnspråk. I februar 2017 deltok 

Vilde Winge i Norske Talenter på TV2, der hun fremførte sangen «Ring Meg» av Gabrielle 

på norsk tegnspråk. Disse eksemplene viser til musikk og sangtekst i kombinasjon. Når 

tegnspråktolker tolker musikalske innslag opplever jeg at praksisen har et tekstfokus, og et 

minimalt fokus på selve musikken som ytring og musikk som kommunikasjonsform. I denne 

oppgaven har jeg et fokus på musikk uten tekst, altså instrumental musikk. Jeg skiller også 

mellom instrumental musikk og instrumentale partier i sanger.  

«Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» (Tolkeforbundet, 2015) er et sett av 

forventninger til hvordan tolker skal opptre som profesjonsutøvere blant tolker og andre 

berørte parter. Jeg opplever at å tolke ikke-verbalspråklige ytringer genererer en rekke 

spørsmål, problemer og utfordringer. Det stiller meg også i konflikt med «Tolkeprofesjonens 

yrkesetiske retningslinjer» (Tolkeforbundet, 2015), og i konflikt med definisjonen av 

tegnspråktolking. 

Undersøkelsen min går ut på å prøve ut to tilnærminger for tegnspråktolker ved instrumental 

musikk som ytring. Jeg vil drøfte tilnærmingene opp mot hverandre, «Tolkeprofesjonens 

yrkesetiske retningslinjer» (Tolkeforbundet, 2015) og tegnspråklige personer som er brukere 

av tjenesten tegnspråktolker tilbyr. Når jeg gjør dette, så tror jeg ikke at de ulike 

tilnærmingene vil bli en etablert praksis, og jeg utelukker heller ikke at det kan komme 
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negative reaksjoner på dem. Jeg ønsker å se utelukkende på instrumental musikk, fordi jeg 

anser dette som det mest utfordrende trekket ved å formidle musikk for tegnspråktolker, og 

ønsker tydelige funn rundt dette. 

I oppgaven gjennomfører jeg tre analyser. Den første analysen er av tegnspråklige 

aktører som formidler musikk og sang. Praksisen hos aktørene analyseres teoretisk, og 

analysen skal gi bedre innsikt og forståelse rundt praksisen hos tegnspråktolker som tolker 

musikk og sang. De to andre analysene er av to videoer der jeg har laget innholdet selv. 

Videoene er to forsøk på å formidle instrumental musikk av en tegnspråktolk, når 

oversettelsesmaterialet er ikke-språklig ytring. Praksisen på disse to videoene utforskes og 

analyseres teoretisk, og deretter drøftes videoene av et tegnspråklig publikum.  

Bakgrunnen for dette prosjektet baserer seg på at min egen praksis utfordres når 

oversettelsesmaterialet jeg står ovenfor er instrumental musikk. Målet med denne oppgaven 

er å belyse ulike utfordringer som tegnspråktolker møter når de skal formidle instrumental 

musikk, og å undersøke om visuelle fremstillinger av instrumental musikk har et 

meningspotensial hos et tegnspråklig publikum. 

 

1.2 Begrepsavklaringer 
Før jeg presenterer undersøkelsens problemstilling, vil jeg redegjøre for konteksten som 

denne oppgaven er skrevet med utgangspunkt i. Dette er for å danne et klarere bilde av hvilke 

parter og faktorer som spiller inn i oppgavens undersøkelse. 

 

1.2.1 Døvekulturen 
Hilde Haualand forklarer i artikkelen «Et samfunn uten sted» (2006) at «det fremste 

kjennetegnet for tilhørighet til døvesamfunnet i Norge er at man har norsk tegnspråk som sitt 

førstespråk eller bruker tegnspråk jevnlig for å kommunisere med andre» (Haualand, 2006, s. 

17). Norsk tegnspråk er en viktig del av døvekulturen i Norge. Tegnspråket er det naturlige 

språket for medlemmer av døvekulturen, og derfor kan det også anses som en sterk 

identitetsmarkør i kulturen. Døvesamfunnet er en del av det norske samfunnet, og man kan 

ikke avgrense døvesamfunnet geografisk. Tegnspråklige sitt nettverk går utenfor og på tvers 

av nasjonale grenser, og døvesamfunnet kan ses på som et translokalt og et transnasjonalt 

samfunn (Brevik, 2007, s. 15-16). Døvesamfunnet kan ikke ses på som en homogen gruppe, 

og Haualand (2006) beskriver at «som med alle andre forsøk på å avgrense bestemte 

folkegrupper er døvemiljøet eller døvesamfunnets «grenser» også gjenstand for mye 
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diskusjon og vil ofte avhenge av hvilke definisjoner man velger (Haualand, 2006, s. 18). 

Haualand (2003) forklarer at vi kan se på døvesamfunnet som translokalt samfunn «der 

medlemmenes interesse for hva som skjer av sosiale aktiviteter i nabolaget eller byen der 

man bor, til tider kan være svakere enn tilhørigheten til og identifiseringen med tegnspråklige 

brukere andre steder» (Haualand, 2003, s. 25). Haualand (2003) forklarer at i 

engelskspråklige land skiller man ofte mellom det å være deaf når man referer til det 

medisinske perspektivet rundt det å ikke høre, og Deaf med stor D når man refererer til en 

person eller gruppe som viser et sosialt og/eller kulturelt tilhørighetsforhold til 

døvesamfunnet (Haualand, 2006, s. 18). Slik kan vi altså forstå at det å være en del av 

døvesamfunnet, ikke nødvendigvis har noe med hørsel å gjøre.  

 

Døv og hørende 

«Døve har blitt og blir til dels fremdeles sett på som stumme funksjonshemmede avvikere» 

(Haualand, 2002, s. 5). I et døvekulturelt perspektiv utgjør hørende majoriteten, og døves 

taushet som Haualand (2002) beskriver, har ikke så mye med tegnspråk å gjøre som med 

hørendes dominerende syn på døve (Haualand, 2002, s. 5). Haualands bok «I endringens 

tegn» kom riktignok ut i år 2002, og mange holdninger har endret seg både politisk og i det 

offentlige rom rundt døvekulturen siden da. Blant annet er en viktig milepæl at norsk 

tegnspråk fikk offisielt språkstatus i Norge i 2008 (NRK, 2008). Døve er en kulturell og 

språklig minoritet, som omsluttes av hørende. Haualand (2002) forklarer at hørende er de 

som ikke har noe med døvesamfunnet og tegnspråk å gjøre, og ikke har tilknytning til 

døvekulturen på noen måte. «En del hørende har lært seg tegnspråk og har en del kontakt 

med døve. Disse er mindre hørende enn andre hørende som ikke kan tegnspråk eller vet noe 

om døve» (Haualand, 2002, s. 5). Denne definisjonen av hørende og døv belyser en kulturell 

inndeling der man kan være mindre hørende uavhengig av hørsel. Det kommer altså an på 

hvor mye man vet, kan og er integrert i døvekulturen, i motsetning til hvor mye man hører. 

 

1.2.2 Tegnspråk 
Tegnspråk har eksistert i århundrer. Norsk tegnspråk regnes å ha eksistert fra 1825 (selv om 

det antas å ha eksistert lenge før dette) da de første kullene med døve barn begynte på 

Throndhjems Døvstumme-Institut, som ble grunnlagt av Andreas Christian Møller som selv 

var døv (Språkrådet, 2017). Norsk tegnspråk er et visuelt og gestuelt språk, og er et fullverdig 

språk på lik linje med andre språk i verden. Det har dialekter og sosiolekter, egen grammatikk 
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og eget tegnforråd. Hvis man sammenligner tegnspråk med talespråk, er den mest 

iøynefallende forskjellen de fonologiske forskjellene. Der talespråket har vokalt-auditive 

symbolsystemer, har tegnspråket gestuelt-visuelle symbolsystemer (Schröder, 2006, s. 81). 

Dette betyr at persepsjonskanalene til talespråk er avhengig av hørsel, og tegnspråk er 

avhengig av syn. En annen forskjell er at talespråkene uttrykkes sekvensielt over tid, der 

språklydene og ordene i en setning kommer etter hverandre. Tegnspråk uttrykker seg 

sekvensielt og simultant (Schröder, 2006, s. 81). Talespråket er overveiende arbitrært, mens 

tegnspråket i tillegg gjør stor bruk av ikonisitet, noe som ofte synes når døve med ulike 

tegnede språk møter hverandre på tvers av landegrenser (Schröder, 2006, s. 100). 

I norsk tegnspråk skiller vi mellom to hoveddeler i et tegn. Den ikke-manuelle delen av 

tegnet som uttrykkes av ansikt, hodet og kroppen, og den manuelle delen av tegnet som 

uttrykkes av hendene (Malmquist & Mosand, 1996, s. 76). Den ikke-manuelle delen 

uttrykkes eksempelvis med munnbevegelser, blikk og blunk. Den manuelle delen, altså 

hendene, beveger seg i rommet foran kroppen og kalles tegnrommet (Malmquist & Mosand, 

1996, s. 135). Den språklige utnyttelsen av tegnrommet kalles for lokalisasjon, og gir hvert 

tegn innhold og mening (Malmquist & Mosand, 1996, s. 136). Et tegn kan plasseres i 

tegnrommet, og det får tilført betydninger og tilleggsopplysninger. For eksempel kan flere 

tegn plasseres i tegnrommet samtidig, og dette viser hvordan personer og gjenstander er 

plassert eller beveger seg i forhold til hverandre.  

 

1.3 Tegnspråktolken 
En tegnspråktolk er en simultanoversetter som forholder seg til en kompleks, varierende og 

uforutsigbar arbeidshverdag. Overalt der mennesker kommuniserer, kan det være behov for 

en tegnspråktolk. Tegnspråktolk som en profesjon, er relativt nytt. Tolkeforbundet, som er 

Norges eldste og eneste interesseorganisasjon for profesjonen, informerer om at yrket 

oppstod på 1970-tallet, og at tegnspråktolkens praksis hadde tidligere vært et typisk 

veldedighetsbasert område (Tolkeforbundet, 2016). Tolking ble gjerne utført av 

familiemedlemmer, eller andre fra døvemiljøet som tolket som en vennetjeneste ved behov. 

Nå er de som utfører tegnspråktolking utdannet gjennom en treårig bachelorgrad, og flere 

som ikke har noen relasjon til døvemiljøet velger å utdanne seg til tegnspråktolk av ulike 

årsaker.  
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Ingeborg Skaten sin masteroppgave «Tolk, døvetolk eller tegnspråktolk?» (2005) tar for seg 

kulturelle og samfunnsmessige forhold, som danner rammer for hvordan tolkeprofesjonen 

kan forstås.  

 
«Tolkeyrket skiller seg ut fra andre av velferdsstatens profesjoner ved at det finnes flere 
yrkestitler i bruk på samme tid, ikke bare i dagligtale, men også i offentlige dokument. Det 
viser at det pågår en diskursiv kamp om å innholdsbestemme profesjonen, og som er 
interessant ut over dennes grenser. Det handler om relasjonen til brukerne, om hvordan deres 
diskursive praksis påvirker tolkeprofesjonen og den offentlige politikk som utformer 
tjenestetilbudet» (Skaten, 2005, s. 65). 

 

I det kommende avsnittet vi jeg ta for meg ulike yrkestitler i bruk, og hvordan disse titlene 

kan påvirke oppfatningen av hva en tegnspråktolk er, og hva dens arbeidsoppgaver 

innebærer. 

 

1.3.1 Tegnspråktolken og dens yrkestittel 
Ulike titler har blitt brukt om tolkeyrket, og brukes fortsatt om tolkeyrket både innenfor og 

utenfor fagområdet. Ved et kjapt googlesøk kan vi se at «Døvetolk» brukes som en definisjon 

i over 11 000 treff, blant annet i nettaviser og ulike nettsider. Denne definisjonen har blitt 

mindre vanlig, da den lett kan assosieres med at tolken er til stede for den døve, altså har 

tolken kun en funksjon for den døve. Tolker har en funksjon for den døve, så vel som for den 

hørende i en kommunikasjonssituasjon. Grad av hørselshemming er i seg selv ikke er noe 

som nødvendigvis angår tolken i arbeid. I verste fall kan definisjonen døvetolk forstås som at 

man snakker «døvsk». Hvis man sammenligner denne termen med andre talespråktolker, så 

vil det være en rimelig forståelse at tolker som har to talte språk kan hete «pakistanertolk» i 

stedet for urdutolk, og «kenyanertolk» i stedet for swahilitolk. 

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, er Norges største 

tolketjeneste. De forvalter rettigheter til tegnspråktolk og ligger under NAV hjelpemidler og 

tilrettelegging. På Tolketjenesten sin nettside informerer de blant annet om hvordan man 

bestiller «tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde» (NAV, 2017). Denne definisjonen av 

yrkestittelen kan gi assosiasjoner til tolkens funksjon som et hjelpemiddel, og konstruere en 

brukergruppe med nedsatt funksjonsevne. Å omtale en brukergruppe som funksjonshemmede 

utløser flere statlige tilbud, som for eksempel gratis tolk for døve, hørselshemmede og 

døvblinde (Skaten, 2005, s. 6). Tolkeforbundet bruker ordet «tolk» på hovedsiden sin på 
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internett, men om du går inn på «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» definerer de 

tolk på denne måten: 

 
«I dette dokumentet brukes ordet “tolk” om alle som utfører tolketjenester for 
hørselshemmede og kombinert syn- og hørselshemmede» (Tolkeforbundet, 2015). 

 

De omtaler tolkene som et teknisk hjelpemiddel som har ansvar for «teknisk språklig 

formidling mellom to eller flere personer» (Tolkeforbundet, 2016). Dette kan gi assosiasjoner 

om tegnspråktolker som tekniske eller språklige hjelpemidler, og ikke et generelt 

hjelpemiddel. Funksjonen som språklig hjelpemiddel vil da ikke bare omhandle en gruppe 

med behov for språklige hjelpemidler, men alle personer som behøver språklige hjelpemidler 

når det skal å kommuniseres på tvers av språk. Dette går bort fra ideen om at tolken innehar 

en funksjon som en hjelper ovenfor en funksjonshemmet gruppe, og fremstiller heller tolken 

som en som tilrettelegger kommunikasjonen på tvers av språk, altså en oversetter. 

«Hørselshemmede definerer ofte seg selv som kommunikasjonshemmede, og ikke som 

funksjonshemmede» (Tolkeforbundet, 2016). Vi kan derfor se bort ifra en gruppe 

funksjonshemmede, og heller forestille en kommunikasjonshemming som også gjelder de som 

ikke kan tegnspråk i møte med døve og hørselshemmede som har tegnspråk som 

kommunikasjonsspråk. Kommunikasjonshemningen oppstår i møte mellom mennesker som 

ikke behersker samme språk. 

 

1.3.2 Tegnspråktolken og yrkesetiske retningslinjer for praksis 
Tegnspråktolker tolker i et vidt spekter av ulike oppdragstyper, alt fra barnehagemøter til 

politiavhør. Som nevnt i kapittel 1.3 «Tegnspråktolken», er tolkeyrket er relativt nytt yrke. I 

overgangen til å bli en profesjon, ble det også behov for å danne yrkesetiske retningslinjer for 

tegnspråktolker. «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» (Tolkeforbundet, 2015) er en 

normbasert veiledning for tegnspråktolkers praksis. Retningslinjene er ment å «veilede i god 

tolkeskikk, gjenspeile tolkeprofesjonens faglige og etiske standard, samt inspirere tolker til 

etisk refleksjon og diskusjon. Videre skal retningslinjene gi brukere av tolketjenester innsyn i 

profesjonen» (Tolkeforbundet, 2015). Retningslinjene for etikk og yrkesutøvelse er etter min 

oppfatning noe som de fleste tegnspråktolker i Norge forholder seg til og ønsker å følge. 

Noen av retningslinjene er lovpålagt og kan medføre straffeansvar etter straffeloven §121 

og/eller §144, første ledd. Denne paragrafen inneholder blant annet lovpålagt taushetsplikt, 

som vi finner i retningslinje nr. 8 «Tolken har taushetsplikt jfr. Forvaltningsloven §13 a-f» 
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(Tolkeforbundet, 2015). Retningslinje nr. 7 faller også inn under straffeloven der den sier 

«Tolken må aldri misbruke sin posisjon, eller den informasjonen han/hun får kjennskap til 

gjennom tolking, til å skaffe seg personlige eller økonomiske fordeler» (Tolkeforbundet, 

2015). Med unntak av disse to punktene er det ingen av retningslinjene som gir juridiske 

konsekvenser. Tolkeforbundet har heller ingen juridiske sanksjoner mot brudd på 

retningslinjene. Det er ikke noen spesiell oppfølgning av tegnspråktolker ute i feltet, og det 

gir ingen store konsekvenser for en tolk, med overnevnte unntak, dersom den ikke ønsker å 

følge retningslinjene. Det finnes heller ingen instanser som evaluerer eller følger opp hver 

enkelt tolk som er ute i feltet. De som følger opp tegnspråktolker, er tolkene selv når de er ute 

i arbeid med hverandre. 

 

1.3.3 Tolking og oversettelse 
Tegnspråktolkens oppgaver er å tilgjengeliggjøre informasjon på tegnspråkets premisser, og 

tilgjengeliggjøre tegnspråklig informasjon på talespråkets premisser. Dette er en ganske enkel 

forklaring, på en ikke så enkel praksis. På mange måter kan en tegnspråktolks arbeid ligne en 

oversetters arbeid, men med noen betydelige forskjeller. For det første jobber tegnspråktolker 

som regel med simultanoversettelse, som betyr at avgjørelser hva oversettelsen angår, må 

skje nesten umiddelbart og ofte uforberedt. For det andre kan ulike elementer i norsk 

tegnspråk uttrykkes simultant. Det vil si at en rekke meninger kommer nesten samtidig 

(Schröder, 2006, s. 81). Når det gjelder tolking av språklige ytringer finnes det en enighet 

rundt tolkens praksis, der tolken tolker i jeg-form. Tolken går vekselvis inn i rollene til de 

ulike partene som snakker, og gjenspeiler dennes uttrykk etter beste evne. Dette betyr i 

praksis at hvis ytreren for eksempel er på gråten og sier «det går bra med meg, altså!» vil 

tolken også vise at den er trist når den oversetter. Tolken ville unngått å tolke «det går bra 

med meg» på en måte som gjør at tolkebrukeren sitter igjen med oppfatningen om at det 

faktisk går bra med ytreren. Det samme gjelder med tegnspråklige ytringer. Hvis den 

tegnspråklige bruker snakker lystig, og med et glimt i øyet sier «det går gra med meg», vil 

tolken gjenspeile dette med prosodiske trekk, som tilsvarer måten det ble sagt på. Dette vil si 

at tegnspråktolker også må forholde seg til «auditiv informasjon» i sine oversettelser, 

samtidig som den fokuserer på språklige oversettelser. 

 

1.4 Avgrensning og problemstilling 
1.4.1 Musikk i døvekulturen 
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Tegnspråk og musikk i kombinasjon vokser stadig, og musikk for tegnspråklige er realisert 

gjennom døve og tegnspråklige artister som rapperen Signmark, Sean Forbes og rockebandet 

Beethovens Nightmare. Hos disse artistene er tegnspråket en del av det artistiske produktet 

og står som en sterk identitetsmarkør, samtidig som det viser en kulturell tilknytning til 

døvemiljøet. Tekstene fremføres på tegnspråk, og tekstenes innhold omhandler tidvis det å 

være døv eller tegnspråklig i dag. Artistene tilpasser sceneshow med visuelle effekter, album 

gis ut på DVD-er med musikkvideoer og er tilpasset døvekulturen på dens premisser. I tillegg 

til visuelle modaliteter informerer Jones (2015) om kroppen som membran i døvekulturens 

musikkresepsjon. Både hørende og døve kan føle vibrasjon fra musikken, men hørende 

personer har en tendens til å fokusere kun på den auditive resepsjonen av lydbølgene. Uten 

den distraksjonen, kan døve bruke hele kroppen i møte med musikk. 

 
«The physical characteristics of a deaf bodily experience of sound waves can be mediated 
through a culturally Deaf understanding of the significance of that experience. In addition to 
the politics and culture of sign language within the Deaf community, these visual and 
kinesthetic components of “deaf hearing” contribute to the Deaf cultural expression of music» 
(Jones, 2015, s. 58). 

 

I Norge er det også ulike prosjekter og kunstneriske forestillinger arrangert av døve og 

tegnspråklige. I 2015 ble prosjektet «Visuell musikk» gjennomført. Prosjektets mål var å 

skape en musikkarena for tegnspråklige ungdommer i alderen 16-25 år, samt å produsere 

musikkvideoer på tegnspråk (Løkken, 2015). I 2013 ble den visuelle konserten «Membran – 

Beethovens testamente» spilt på Den Norske Opera & Ballett. Konserten var en lydlig og 

visuell sammensmeltning presentert av en blanding av døve og hørende utøvere (Den Norske 

Opera & Ballett, 2013). 

 

1.4.2 Tegnspråktolken ved musikk som ytring 
Tegnspråktolker ferdes overalt for å tolke kommunikasjon mellom talespråklige og 

tegnspråklige. Fra tid til annen kommer tegnspråktolker opp i situasjoner der det spilles 

instrumental musikk, enten som del av et musikalsk innslag med tekst, eller som et 

selvstendig instrumentalt innslag. Musikk og musikalske innslag har en kulturell verdi i 

mange situasjoner. Musikk oppstår på konserter, konferanser, treningssenter, kino, 

teaterforestillinger, seremonier og i mange andre situasjoner knyttet til menneskers hverdag. 

Interessen for musikk og tegnspråk som en helhet vokser stadig, og behovet for å 

tegnspråktolke musikk vokser også i takt med dette. Å tolke denne type auditiv informasjon 
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kan være utfordrende å gjennomføre i praksis, og det viser seg ofte at tegnspråktolker velger 

å ikke tolke dette. Årsaken kan være at det er en stor utfordring å tolke auditiv informasjon 

som er en ikke-språklig ytring, til noe meningsbærende visuelt. Det finnes heller ingen 

etablert tradisjon for å gjøre det, og det er ikke alltid tegnspråklige tolkebrukere ønsker å få 

det tolket. Det er derimot vanligere å tolke musikalske innslag som sang og musikalsk lyrikk.  

 

HandMade 

HandMade er en dansk gruppe som består av tegnspråktolker som spesialiserer seg i kunst- 

og kulturtolking. De ga ut boka «Performancetolking – når tegnsprogstolkning er en 

kunstart» (2003), som gir praktiske føringer og tips til tegnspråktolkertolker som skal tolke 

ulike auditive sjangere innen kunst. De forklarer at «Musiktolking handler om at formidle en 

helhed. Et musiknummer består ud over teksten af række elementer, som i princippet er lige 

viktige» (Askgaard & Toft, 2003, s. 48). Her inneholder riktignok begrepet «musikktolking» 

både sang og instrumentbruk, og de skisserer løsninger til hvordan en tolk kan forholde seg 

til sekvenser uten sang som intro, mellomspill, outro og instrumentale soloer. Disse 

løsningene orienterer seg rundt «omkvædets tema og sangens stemningsunivers som helhed» 

(Askgaard & Toft, 2003, s. 53). Dette skiller musikk som inneholder tekst og instrumental 

musikk betydelig. Sang som inneholder tekst vil være mer eksplisitt i hva uttrykket formidler, 

enn musikkstykker der tekst ikke er en del av det musikalske uttrykket. En løsning de 

beskriver når tekst er fraværende i en sang er «(...) at sætte fokus på grundrytmen. Når 

eksempelvis guitaristen slår de første akkorder an, kan tolken gøre det samme på en luftgitar 

og dermed ilustrere, at musikken starter. Alle instrumenter kan vises med pantomime, blot 

man har sat sig ind i, hvordan de forskellige instrumenter håndteres» (Askgaard & Toft, 

2003, s. 53). Det kan argumenteres for å spille på for eksempel en luftgitar, samtidig som 

gitaristen spiller på en faktisk gitar. Nettopp fordi dette er det som faktisk foregår på scenen 

og i musikken. Det kan også argumenteres mot, fordi tolken vil kun bli en ekstra person som 

gjør akkurat det samme som gitaristen gjør. Det vil være rimelig å tenke at tolken strengt tatt 

ikke tilpasser bevegelsene mer til et tegnspråklig publikum, enn det opprinnelige gitaristen 

allerede gjør. 

 

Amber Galloway Gallego 
Amber Gallego er en amerikansk tegnspråktolk som har spesialisert seg på formidling av 

musikk på amerikansk tegnspråk. Hun er en av mange tegnspråktolker som jobber for å 

oversette en hørselssentrert musikkverden til en visuell (How sign language innovators are 
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bringing music to the deaf, 2017, 00:51). Gallego hevder at tegnspråktolker har en tendens til 

å ignorere lydene, og fokuserer kun på den språklige sangteksten. Dette betyr i praksis at 

tegnspråktolker kun informerer om at det er musikk til stede, ved å forklare at musikk spilles 

til et tegnspråklig publikum. «If we merely show the sign for music, then we are doing and 

injustice as an interpreter» (How sign language innovators are bringing music to the deaf, 

2017, 03:46). Hun mener altså at å kun informere om at musikk spilles ikke er tilstrekkelig i 

en tolkepraksis. Når Gallego forholder seg til instrumentale partier i sanger, lytter hun til hva 

som er karakteristisk ved lyden. Dette vil hun forsøke å representere med de ikke-manuelle 

delene i amerikansk tegnspråk som er ansiktet og kroppen. For eksempel kan en bass høres 

tykk ut, og dette vil hun uttrykke ved å blåse opp kinnene ettersom dette er et 

betydningsbærende element i det amerikanske tegnspråket når man snakker om noe som er 

tykt (How sign language innovators are bringing music to the deaf, 2017, 03:12). Dype eller 

lavfrekvente lyder orienterer hun nederst i tegnrommet, og lyse eller høyfrekvente lyder 

orienterer hun øverst tegnrommet (How sign language innovators are bringing music to the 

deaf, 2017, 03:21). Hun bruker hendene til å vise lydens bevegelser. For eksempel kan en 

gitar bruke en wah-wah-pedal og lage en lydlig bevegelse i tonene, hvilket hun kan fremstille 

visuelt ved å vise at håndflaten beveger seg i bølger. Dette kan leses som en videreutvikling 

av HandMade sin tanke om å vise til instrumenter, men Gallego visualiserer også lydens 

forløp, samtidig som hun etablerer lydens kilde ved å vise til instrumenter som spiller.  

 

1.4.3 De etiske retningslinjene i møte med musikk som ytring 
I denne oppgaven er det to av «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» 

(Tolkeforbundet, 2015) som må utdypes i forbindelse med musikk som ytring. Jeg vil i de to 

neste avsnittene beskrive disse, og i det tredje avsnittet vil jeg forklare hvorfor disse 

retningslinjene er problematisk i forbindelse med musikk som ytring. 

 

Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinje nr. 2 

I «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» beskriver retningslinje nr. 2 hvordan «tolken 

skal tolke det som ytres og i tillegg formidle annen relevant auditiv og visuell informasjon» 

(Tolkeforbundet, 2015). En del av retningslinjens undertekst lyder videre: «Den tolkede 

versjonen av en ytring skal i størst mulig grad gjenskape den effekten som originalytringen 

har hos samtalepartene. Tolken må derfor ta hensyn til både informasjon, faguttrykk, form og 

stil i sin oversettelse» (Tolkeforbundet, 2015). Dette betyr blant annet at i en tolket situasjon, 
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skal den oversatte ytringen være like velartikulert, slående, morsom eller rørende som 

originalytringen. Et eksempel på dette er bruk av prosodiske trekk på talespråk. Tonefall kan 

vise til at noe for eksempel er ironisk, og dermed må denne auditive informasjonen 

videreformidles på tegnspråk. Det samme gjelder hvis ytringen hviskes, da må oversettelsen 

gjenspeile denne modifiseringen av å snakke.  

 

Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinje nr. 5 

I «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» beskriver retningslinje nr. 5 hvordan «tolken 

skal opptre upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker tolkningen» 

(Tolkeforbundet, 2015). En del av retningslinjens undertekst lyder videre «Å opptre upartisk 

betyr på mange måter å opptre «flerpartisk». En tolk opptrer flerpartisk ved at han/hun 

engasjerer seg like mye til fordel for alle parter i kommunikasjonssituasjonen. Tolken skal 

aldri utrykke egne holdninger og meninger ved å involvere seg i samtalen eller gi utrykk for 

dette på annen måte». Dette forstår jeg slik at tolken skal ikke skal endre eller påvirke det 

som oversettes, verken med meninger eller holdninger. Likevel skal tolken engasjere seg til 

fordel for begge parter, uten å involvere egen person som delaktig i oversettelsen. 

Det er flere ting ved retningslinje nr. 2 og 5 som bør diskuteres og klargjøres før vi går 

videre. Ved å oppfordre tolken til å «tolke det som ytres» slik det blir gjort i retningslinje nr. 

2, krever det en definisjonsavklaring rundt termen «ytring». Det er sannsynlig når 

Etikkutvalget i Tolkeforbundet bruker termen «ytring», så viser de til språklig ytring. Hvis 

oversettelsesmaterialet for eksempel er en poplåt med sang, kan man forestille seg at 

sangteksten forstås som en hovedytring mens musikken som akkompagnerer teksten er 

«auditiv informasjon». Musikken er da noe som legges til teksten, eksempelvis for å 

underbygge tekstens poeng. Når oversettelsesmaterialet er instrumental musikk, blir 

musikkens rolle annerledes. I et instrumentalt verk, for eksempel et klassisk stykke fremført 

av et symfoniorkester, kan selve musikken eller toneforløpet anses som hovedytring. I 

retningslinje nr. 2 kan det virke som det skilles mellom «tolking» og «formidling». Det som 

ytres skal «tolkes», mens all annen auditiv og visuell informasjon skal «formidles». Hvis man 

anser retningslinjene som ønsket grunnlag for tolkenes praksis, vil jeg forstå det slik at 

tolking defineres som «en oversatt versjon som i størst mulig grad gjenskaper den effekten 

som originalytringen har hos samtalepartene», slik retningslinjene beskriver (Tolkeforbundet, 

2015). Med yrkesetisk retningslinje nr. 2 sin bruk av «formidle» vil jeg bruke denne 

definisjonen som noe som er uopplevd. Det kan gi assosiasjoner til rørmetaforen som 
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kommunikasjonsmodell og et essensialistisk oversettelsesperspektiv der det «forventes at det 

ligger et budskap eller lignende i teksten eller ytringen som skal formidles mer eller mindre 

nøytralt og uopplevd videre til nestemann» (Skedsmo, 2007, s. 132). For eksempel: dersom 

en dør smeller igjen eller en telefon ringer, vil kanskje tolken formidle eller forklare denne 

auditive informasjonen ved å beskrive at «døren smeller» eller «telefon ringer». Den vil ikke 

nødvendigvis si «bråk» eller «smell» på tegnspråk, nettopp fordi en slik spesifikk 

lydinformasjon kan ikke fremstilles konkret språklig. Når tegnspråktolker forholder seg til 

ikke-språklige ytringer, vil fortolkningen av lyd basere seg på tegnspråktolkenes personlige 

fortolkningsrepertoar og subjektive forståelse. Dette innebærer en viss deltakelse med 

meninger og holdninger fra tolken, noe som strider imot retningslinje nr. 5 sitt ønske om å 

opptre upartisk i tolkningen.  

 

1.4.4 Oppgavens forskningsmål og problemstilling 
En mulig løsning på å «formidle annen relevant auditiv informasjon» (Tolkeforbundet, 2015) 

i musikk kan være, som nevnt i kapittel 1.4.2 «Tegnspråktolken ved musikk som ytring», at 

tolken velger å beskrive den auditive informasjonen ved å henvise til de forskjellige 

instrumentene i musikken. En slik beskrivelse kan gå på bekostning av å «gjenskape den 

effekten som originalytringen har hos samtalepartneren», «stil» og «form». Problemet slik jeg 

ser det, er at det ikke finnes noen litteratur eller etablerte praksiser som ivaretar 

opplevelsesaspektet ved musikk i tegnspråktolkers praksis. Retningslinjene gir heller ingen 

tilstrekkelig veiledning i hvordan tegnspråktolkers praksis skal forholde seg til musikk som 

ytring. Denne upløyde marka konstruerer mange spørsmål, som jeg ønsker å utforske i denne 

masteroppgaven. Min problemstilling er: 

 

Hvordan kan tegnspråktolker forholde seg til instrumental musikk som ytring, og i hvilken 

grad gir en visuell fremstilling i en tegnspråktolks praksis en opplevelse av et 

meningspotensial hos et tegnspråklig publikum, og hvordan samsvarer en slik fremstilling 

med «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer»? 
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2 Materiale og metode 
 

2.1 Materiale 
2.1.1 Utfordringer ved manglende materiale 
Det foreligger så langt jeg har kunnet kartlegge, ikke noe tilgjengelig materiale av 

tegnspråktolker som tolker musikk kun bestående av instrumentalt innhold. I mangel av dette, 

så jeg meg nødt til å konstruere eget materiale som er grunnlag for to av analysene i denne 

oppgaven. Dette materialet består av to videofilmer med to ulike fremstillinger av jazzlåta 

«Birdland» med Weather Report (1977). Fremstillingene er foretatt av meg, og gjentatt av en 

annen tegnspråktolk. Disse to videoene vil bli analysert teoretisk av meg, og diskutert av to 

grupper med informanter i et fokusgruppeintervju. Informantene representerer et tegnspråklig 

publikum, og består av døve og hørselshemmede med erfaring og kunnskap i musikk og/eller 

fremstilling av musikalsk materiale på tegnspråk. Jeg vil forklare nærmere metodiske valg 

rundt informantgruppen, og fokusgruppeintervjuene i kapittel 2.4.2 «Kvalitativ metode» -

2.4.4 «Refleksjoner og metodiske valg før intervjuet». 

I tillegg analyserer jeg tre ulike fremstillinger av poplåta «The Fox» med Bård og 

Vegard Ylvisåker (2013). Disse fremstillingene er laget av andre tegnspråklige aktører. 

Analysene av disse fremstillingene, baserer seg på en kort del av en lengre videosekvens. 

Denne masteroppgaven vil da inneholde tre analyser, «The Fox» (Ylvis, 2013) som er 

fremstilt av tre ulike tegnspråklige aktører, og «Birdland» (Weather Report, 1977) som er 

konstruert av meg, og gjentatt av en annen tegnspråktolk.  

 

2.1.2 Kasusstudie og målrettet testing 
«Dybdestudier av enkelte geografiske områder, institusjoner, personer eller prosesser kan vi 

kalle «casestudier» (eller kasusstudier)» (Østbye m.fl, 2013, s. 236). Materialet som 

analyseres i denne oppgaven, vil studeres som kasusstudier eller enkelttilfeller, og studeres 

dermed ikke som om de var en fast eller etablert praksis hos tegnspråktolker. Kasusene, altså 

videoene, vil bli analysert og drøftet for å undersøke prosessene som ligger i formidling av 

musikk blant tegnspråktolker. Silverman (2014) påpeker at avgjørelsen av hvor mange kasus 

man trenger i kvalitativ forskning avhenger av problemstillingen, og målrettet testing kan 

være hensiktsmessig (Silverman, 2014, s. 59). «Målrettet testing» betyr at vi velger kasusene 

omhyggelig for å avgrense og gå i dybden på akkurat det vi er interessert i å undersøke. 
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Målrettet testing tillater at vi velger ett eller flere enkeltkasus, fordi det illustrerer noen 

funksjoner eller prosesser som vi er interessert i (Silverman, 2014, s. 60). Jeg har valgt tre 

kasus som er «The Fox» (Ylvis, 2013) og to versjoner av «Birdland» (Weather Report, 1977). 

Dette anser jeg som tilstrekkelig materiale, fordi gjennom en analyse av «The Fox» 

undersøker jeg andre tegnspråktolkers praksis, og med to versjoner av «Birdland» viser jeg to 

forsøk på å formidle instrumental musikk. 

Oppgavens første analyse er «The Fox» (Ylvis, 2013). I mangel av tidligere forskning å støtte 

meg til, så jeg det som hensiktsmessig å få en bedre innsikt i tegnspråktolking av musikk med 

sangtekst. De to neste kasusene som jeg tar for meg i oppgaven, er to videoer som er et 

forsøk på å formidle instrumental musikk, altså musikk uten sang og tekst. Disse videoene 

har jeg laget i forbindelse med dette prosjektet. Silverman (2014) poengterer at målrettet 

testing krever at vi tenker kritisk rundt den varierende befolkningen vi er interessert i 

(Silverman, 2014, s. 61). Jeg anser to kasus som tilstrekkelig for fokusgruppenes diskusjon, 

fordi informantene har en kompetanse i musikkfeltet. Tre kasus anser jeg som tilstrekkelig 

for hele oppgaven, fordi det vil gi meg mulighet til å gå i dybden av fenomenet 

tegnspråktolking av musikk. Det vil også gi en bredde, som jeg ikke ville fått med færre 

enkeltkasus. 

 

2.2 «The Fox» 
Det finnes en del materiale i form av YouTube-videoer, der tegnspråktolker tolker 

instrumentale partier i sanger. Som tidligere vist med eksempler i kapittel 1.4.2 

«Tegnspråktolken ved musikk som ytring», har mange tegnspråktolker en deskriptiv 

tilnærming til musikkformidling, der beskrivelser av instrumenter eller informasjon om at 

musikk spilles, er den mest utbredte praksisen. En slik lydorientert tilnærming kan tenkes å 

gå på bekostning av opplevelsesaspektet ved musikk.  

Østbye m.fl. (2013) forklarer at «(…) vi analyserer tekster fordi vi ønsker å finne ut noe 

om den aktuelle teksten eller teksttypen» (Østbye m. fl, 2013, s. 63). I mangel av analyser av 

tegnspråktolkede sanger, hadde jeg ingen tidligere studier bygge på. Det ble behov for å 

gjennomføre en solid orientering og analysere den teksttypen som ligger nærmest tolking av 

instrumental musikk. Jeg måtte sette av plass i oppgaven til å analysere en liten del av en 

tegnspråktolket sang, som et utgangspunkt for den videre undersøkelsen min. For at analysen 
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skulle danne et godt grunnlag for undersøkelsen videre, anså jeg tre kriterier som nødvendig 

for materialet som skulle velges: 

•  Det tolka materialet må være laget av tegnspråktolker som bruker norsk tegnspråk. 

Selv er jeg kun kompetent i norsk tegnspråk, og hvis jeg skulle benyttet et materiale 

basert på et annet tegnspråk, ville jeg bli usikker på om min kompetanse ville strukket 

til, og om analysen dermed ble gyldig.  

•  Den delen av musikken som analyseres må bestå av lyd og ikke verbalspråk.  

•  Det må eksistere minst to ulike tilnærminger til det lydlige materialet. For å drøfte og 

konkludere tilstrekkelig i analysen, må det være mulig å sammenligne ulike 

tilnærminger til materialet. 

Det ble vanskelig å overholde disse kriteriene da utvalget av sanger tolket til norsk tegnspråk 

ikke er stort. Utvalget blant flere ulike tilnærminger av samme sang var enda mindre, til tross 

for at jeg strakk meg utenfor det norske utvalget. Jeg valgte derfor å analysere tre ulike 

versjoner av sangen «The Fox» (2013) av Vegard og Bård Ylvisåker. Fordelen med å velge 

denne sangen var at det eksisterer tre ulike versjoner av sangen, der to av videoene var av 

norske aktører som brukte norsk tegnspråk. Det lydlige innholdet består ikke av direkte 

verbal språkbruk, men lydeffekter med et visst meningspotensiale. Ulempen er at 

lydeffektene ikke er instrumental musikk, men lydord som Ylvis-brødrene fremstiller med 

vokal.  

 

2.3 Video 1 og Video 2  
Video 1 og video 2 er to ulike fremstillinger av «Birdland» (Weather Report, 1977). 

Innholdet har jeg konstruert selv, og instruert til en annen tegnspråktolk. Videoene ble spilt 

inn på et innspillingsstudio på Høgskolen i Oslo og Akershus. Videoene ble brukt i som 

utgangspunkt for masterprosjektets fokusgruppeintervjuer, som jeg vil komme tilbake til i 

metodekapittelet, og jeg mente det var viktig for intervjuene at det ikke var jeg selv som var 

utøveren på videoene. Jeg lot derfor en annen tegnspråktolk utføre tolkningen på videoene 

etter mine instruksjoner, slik at informantene ikke skulle holde igjen kritikk mot utførelse og 

innhold. Videoenes innhold ble konstruert med intensjon om å visualisere instrumental 

musikk for et tegnspråklig publikum. I musikken er verbalspråk fraværende, men en ikke-

verbalspråklig kommunikasjon er til stede. Utfordringen med å lage innholdet i videoene, 

ligger hovedsakelig i at instrumental musikk ikke inneholder verbalspråk. Likevel oppfordrer 
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«Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» at en tegnspråktolk skal formidle innholdet 

(Tolkeforbundet, 2015). I forbindelse med konstruksjonen av videoene, måtte jeg tenke 

kritisk rundt hva praksisen som utføres kan defineres som, og hva produktet er et resultat av. 

Dette vil jeg gjennomgå i neste avsnitt. 

 

2.3.1 Definisjon av materialet 
Som tidligere forklart, inneholder ikke instrumental musikk verbalspråk, og derfor anså jeg 

gestikulasjon som en mulig løsning på å kommunisere musikken. Vi kan forstå lyd som en 

modalitet, og visuell gestikulasjon som en annen modalitet. Når musikk fremstilles visuelt, 

kan vi tenke oss at musikken går fra et modalitetsuttrykk til et annet modalitetsuttrykk. Denne 

prosessen kaller Rustad (2012) for remodalisering. Han forklarer at «remodalisering er når 

informasjon fra én modalitet oversettes til en eller flere andre modaliteter» (Rustad, 2012, s. 

224). Jeg skal utdype remodalisering nærmere i teorikapittelet 3.8.3 «Remodalisering», men 

jeg må grovt redegjøre for begrepet i dette avsnittet for å redegjøre tilstrekkelig for 

materialet. Rustad (2012) forklarer at oversettelsen av semiotiske systemer, er en estetisk 

strategi og praksis. Ordet oversettelse må her forstås som en fortolkning av en semiotisk 

ressurs, og en kreativ presentasjon av denne fortolkningen i en annen type ressurs (Rustad, 

2012, s. 242). Vi kan tenke oss at når musikk blir fremstilt visuelt, er det et resultat av en 

remodalisering. Videoene som er konstruert i forbindelse med denne masteroppgaven, vil 

derfor kunne defineres som en remodalisering av musikken. I teorikapittelet vil jeg redegjøre 

nærmere for musikk som semiotisk system, og gestikulasjon som et annet semiotisk system. 

Rustad (2012) bruker begrepet oversettelse om å fortolke en semiotisk ressurs, og å 

presentere denne fortolkningen i en annen type semiotisk ressurs. Vi kan derfor anse 

praksisen på videoene som en form for oversettelse, men det vil være problematisk å kalle det 

tegnspråktolking. Når materialet ikke har verbalspråk, og videoene inneholder minimalt med 

språk, vil det bli mer nøyaktig å definere det som visualisering. Altså er videoene et resultat 

av en remodaliseringsprosess, og de fremstiller visualisering av musikk for tegnspråktolker. 

 

2.3.2 Video 1 og Video 2 – visualisering av instrumental musikk 
Musikken som blir visualisert i videoene er «Birdland» (1977) med Weather Report, som er 

en amerikansk jazz-fusion instrumental låt fra 70-tallet. Grunnen til at jeg valgte denne låten 

er at den har ulike instrumenter og ulike grader av intensitet. Den har også en oppbygning 

mot et klimaks, som kommer ganske tidlig i stykket. Andre instrumentale musikkverk, som 
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for eksempel en symfoni, kan ofte bruke flere minutter på å bygge seg opp til et klimaks. 

Dette er også en låt jeg kjenner, uten at jeg har en spesiell tilknytning til den, eller assosierer 

noe spesielt med den. Jeg ønsket ikke å bruke en låt som jeg for eksempel assosierte med 

reklamer eller andre kommersielle sammenhenger den kunne ha bitt brukt i. Både video 1 og 

2 er to ulike fremstillinger av «Birdland» (Weather Report, 1977). Fremstillingene kan 

plasseres som to ytterpunkter, der den ene er abstrakt og den andre er teknisk. Disse to 

ytterpunktene belyser et bredt spekter av ulike muligheter til formidling og etablerer derfor et 

godt grunnlag som utgangspunkt for informantenes diskusjon. I de to neste avsnittene vil jeg 

redegjøre for videoene enkeltvis. 

 

2.3.3 Abstrakt visualisering – video 1 
Hvordan vi forstår, og hvordan en tekst blir forstått, er sterkt knyttet opp mot sjangre. De 

sjangrene vi er fortrolige med, og den kunnskapen vi har om ulike tekster, kan vi si at er 

kunnskap vi tar med oss inn kommunikasjon. Ifølge Berge & Ledin (2001) kan vi anse 

sjangre som «horizons of expectation» for lesere og «models of writing» for forfattere (Berge 

& Ledin, 2001, s. 5). Vi kan derfor tenke oss at for å gjøre seg forstått i en ytring, må man ta 

hensyn til tekstens sjanger. For å forstå en ytring, må man ha kunnskap om sjangeren den 

ytres i. Dette gjør at video 1 har flere utfordrende ytringer, siden den ikke nødvendigvis 

ligner på tegnspråktolkers tidligere praksis i form av innhold og utførelse. 

Bakhtin (1998) hevder: 

 
«Rikdommen og mangfaldet av talegenrar er uråd å få oversikt over fordi moglege 
menneskelege aktivitetar er uavgrensa og fordi kvar aktivitetssfære rår over eit heilt repertorar 
av talegenrar som stadig vert fleire og meir differensierte i takt med sfærens utvikling og auka 
kompleksitet» (Bakhtin, 1998, s. 1).  

 

Med andre ord kan vi si at det er vanskelig å vite hvordan man som lytter skal behandle eller 

forstå en ytring i en gitt sjanger man ikke er kjent med selv. Det kan også være vel så 

vanskelig å vite hvordan man skal uttrykke seg i en gitt sjanger. I video 1 kan vi anse 

sjangeren som musikk uten sang, eller instrumental musikk uten tekst. Siden musikken ikke 

inneholder språk, mente jeg at det ikke ville bli riktig å anvende tegnspråk i fremstillingen. 

Jeg ble nødt til å finne en kommunikasjonsform som baserte seg på noe annet enn språk. 

Gestikulasjon ble da ansett som en mulig løsning for å uttrykke musikken visuelt. Videoen 

karakteriseres ved at tolken forsøker å gestalte musikken. Videoen er en abstrakt tolkning 
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som løsriver seg fra musikken som lyd og baserer seg på tolkens assosiasjoner, og dette 

danner grunnlaget for videoens innhold. 

Som tidligere nevnt, er det ulike sjangre innenfor tegnspråktolking, og innenfor 

sjangeren musikktolking forekommer det ofte at tolken velger å beskrive musikken. Denne 

videoen blir derfor en motsetning til en språklig beskrivelse, der tolken mer eller mindre gjør 

med musikken det tolken assosierer. Målet med denne videoen var å ha samme tilnærming 

som ved talespråklige ytringer, altså en tolkning i jeg-form, der man er den som ytrer. 

 

2.3.4 Teknisk visualisering – video 2 
Video 2 kan regnes som det som ligger nærmest tendensen blant tegnspråktolkers praksis. 

Den preges av at tolken først og fremst forteller hvilke instrumenter som spiller. Den har en 

mer teknisk beskrivelse av musikkens forløp som lyd. Dette kan i oversettelsesteorien kalles 

en kildeorientert oversettelse, som vi skal utdype nærmere i kapittelet 3.2 

«Oversettelsesteori», der man forholder seg til oversettelsen på kildens premisser. Et viktig 

argument for å velge en slik tilnærming hos tolker og oversettere, er at man ikke har utelatt 

noe i oversettelsen, eller lagt egne meninger og holdninger til oversettelsen. Den orienterer 

videoens lesere rundt hva musikken inneholder, og hvordan det forløper seg, og kan regnes 

som en kopi. 

 

2.4 Metode 
I denne oppgaven undersøker jeg visualisering av musikk i en tegnspråktolks praksis. Det er 

mange ting som burde vært diskutert på dette feltet, og mange teorier som kunne blitt trukket 

inn i en slik diskusjon. Jeg ble nødt til å ta noen valg og vurderinger, samt sette noen 

begrensninger for å holde meg innenfor oppgavens rammer. Jeg vil i det kommende avsnittet 

forklare hvilke ulike teoretiske retninger jeg har valgt bort i løpet av prosessen og begrunne 

hvorfor de ikke ble ansett som tilstrekkelig for dette forskningsprosjektet. 

 

2.4.1 Teoretiske tilnærminger som ikke er tilstrekkelig 
En sentral utfordring for dette forskningsprosjektet har vært at det ikke finnes noe 

videomateriale som jeg har ansett som tilstrekkelig for oppgavens utgangspunkt. Et av 

områdene jeg kartla i jakten på materiale var Soundpainting, som er et multidisiplinært, eller 

tverrfaglig tegnspråk som er utviklet av amerikanske Walter Thompson i 1974 (Waade, 2016, 

s. 7). Språket Soundpainting består av 1200 tegn fra det amerikanske tegnspråket. 
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Soundpainting-tegnene brukes av en komponist eller dirigenten til et ensemble, og musikerne 

responderer med å spille på instrumentene. Språket har syntaks og struktur som baserer seg 

på hvem som skal utføre, og hva som skal utføres til hvilken tid (Waade, 2016, s. 7). Grunnen 

til at jeg ikke har ansett Soundpainting som passende for prosjektet, er på grunn av dens egne 

strukturer som er konstruert og innlært som ulike improvisasjonsmidler og teknikker. Dette 

vil si at det opererer utenfor tegnspråkets naturlige kommunikasjonsstruktur. Dette betyr at å 

bruke Soundpainting som en egen kommunikasjonsform, og å forstå ytringene i 

kommunikasjonen, vil kreve en opplæring blant kommunikasjonens deltakere. 

I kartleggingsprosessen min forsøkte jeg å finne et system som baserte seg på naturlige 

konvensjonaliserte visuelle uttrykk av musikk. Solfége er en pedagogisk tilnærming i 

musikkteoriundervisning, der målet er å undervise ulike toner og stavelser. Kodaly-metoden 

innenfor denne teorien, bruker ulike håndformer som plasseres i ulik høyde for å skille toner 

fra hverandre (Jeter, 2014). En slik teoretisk tilnærming ville heller ikke bli tilstrekkelig i 

dette prosjektet. På samme måte som med Soundpainting, vil det krever en opplæring i et 

system blant alle deltakere som skal kommunisere med det. Dette kommunikasjonssystemet 

besitter ikke nødvendigvis tegnspråktolker, eller tegnspråklige døve og hørselshemmede. 

Det videomaterialet av tegnspråktolker som finnes på internett, for eksempel på YouTube, er 

etter min oppfatning oftest påvirket av tekst og språklig innhold som styrer forståelsen av 

musikken. Hvis jeg hadde valgt å gå for andre alternative visuelle fremstillinger som 

animasjon eller lignende og anvendt det som videomateriale, ville det vært problematisk å 

tilpasse det en tegnspråktolks perspektiv. Tegnspråktolken har begrensninger fordi den har 

ingenting annet enn egen fysisk kropp som middel for ytring.  

 

2.4.2 Kvalitativ metode 
I forskning er valg av metode avgjørende for prosjektets utfall, og styres ut ifra forskerens 

mål og problemstilling. I denne forskningen har jeg en kvalitativ tilnærming. En kvalitativ 

forskning kan være velegnet på områder der det finnes lite forskningsbasert kunnskap fra før. 

I kvalitativ forskning forsøker man blant annet å beskrive fenomener i kontekst, undersøke 

meningsprosesser og man søker en forståelse for fenomener (Silverman, 2014, s. 5). Disse 

egenskapene beskriver dette forskningsprosjektet godt. Fenomenet oppgaven undersøker er 

opplevelsen rundt, og forståelse av to typer visuell formidling i en tegnspråktolks praksis.  
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Musikk som ytring byr på en rekke utfordringer og dilemmaer i et oversettelsesperspektiv. 

Dette har ført til at jeg har valgt å utforske og utfordre praksisen, ved å undersøke og 

analysere andre tilnærminger som ikke nødvendigvis er vanlige i feltet. På den måten kan 

man si at oppgavens tilnærming er deskriptiv, der jeg metodisk og teoretisk undersøker og 

beskriver hvordan tegnspråktolker kan forholde seg til musikk som ytring. I tillegg vil 

informantenes diskusjoner rundt videoene, bli drøftet og diskutert teoretisk. 

Det kan tenkes at prosjektet beveger seg mot en naturalistisk kvalitativ modell. En 

naturalistisk kvalitativ modell vil si at man går ut i feltet, og observerer og analyserer hva 

som faktisk foregår (Silverman, 2014, s. 24). Men først og fremst er det fenomenet, 

opplevelsen eller forståelsen forklart rundt videoene som er min interesse. Da retter prosjektet 

seg mer mot en konstruksjonistisk modell der man ser hvordan sosiale virkeligheter er 

produsert, samlet og opprettholdt. Silverman (2014) forklarer at man i konstruksjonismen tar 

et steg tilbake og beskriver hvordan det sosiale blir virkelig. Konstruksjonistisk agenda er 

blant annet «to use an explicitly action orientation, focusing on interaction and discourse as 

productive of social reality» (Silverman, 2014, s. 26). I oppgaven ønsker jeg å se på 

interaksjonen mellom musikken og tolken, visualiseringen og informantenes resepsjon av 

den, og hvilke diskurser det trekkes på gjennom informantenes resepsjon av videoene. Med 

dette mener jeg at oppgaven ikke har et normativt perspektiv, der jeg skal vurdere om den ene 

videoen er mer egnet enn den andre. Forståelsen og opplevelsen av videoene vil ikke være et 

utgangspunkt for å lage en bruksanvisning på hvordan tolken skal opptre i møte med 

instrumental musikk, men undersøkelsen kan vise hvilke ulike ressurser tolken har til 

rådighet i praksis, i en sosial verden. Ved å se på hva de ulike tilnærmingene gjør eller ikke 

gjør for et tegnspråklig publikum, kan tegnspråktolker til en viss grad øke bevisstheten rundt 

hva som kan trigge eller forutsette forståelse og opplevelse. 

 

2.4.3 Metodisk tilnærming til datainnsamling 
Bent Flyvbjerg (2009) oppfordrer samfunnsvitenskapen til å praktisere phronesis. Phronesis 

er ikke nødvendigvis en vitenskap, det er nærmere en praktisk visdom og en praktisk etikk 

(Flyvbjerg, 2009, s. 71). Det er en fornemmelse for det etiske praktiske, der man ikke kan 

redusere viten til allmenne sannheter, men må ta utgangspunkt i kontekst og erfaring. 

Phronesis kan derfor tenkes at er en kontekstuell kløkt, som baserer seg på konteksten eller 

situasjonen, og mennesket som konstant tenkende og vurderende. 
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«Phronetisk samfundsvidenskab udforsker historiske omstændigheder og aktuelle praksisser 
med henblikk på at finde veje til praksis. Den phronetiske samfundsvidenskabs opgave er at 
klargøre og overveje de problemer og risici, vi står oven for, og at skitsere måder, hvorpå 
tingene kan gøres annerledes, i fuld bevidsthed om, at vi ikke kan finde ultimative svar på 
disse spørgsmål eller blot formulere spørgsmålene entydig» (Flyvbjerg, 2009, s. 165). 

 

Det Flyvbjerg (2009) poengterer er en passende beskrivelse for hvordan jeg forholdt meg til 

datainnsamling. Jeg ville tydeliggjøre og vurdere problemer og risikoer tegnspråktolker står 

overfor, samtidig som jeg skisserer hvordan ting kan gjøres annerledes. Jeg har likevel ikke et 

mål om å finne det endelige svaret på hvordan tegnspråktolker skal praktisere, men heller 

undersøke hvilke ressurser tolken har til rådighet som kan brukes i samsvar med kontekstuell 

kløkt. 

I ønsket om å diskutere tegnspråktolkers praksis, er det nødvendig å inkludere ulike 

parter som berøres av tjenesten tolker leverer. Det er umulig å få direkte tilgang til et individs 

hode med full oversikt rundt individets meninger. Likevel påpeker Silverman (2014) at 

styrken i kvalitativ forskning er å kunne å få direkte tilgang til hva som skjer i verden. Den 

gir mulighet til å undersøke hva folk faktisk gjør og sier i det virkelige liv (Silverman, 2014, 

s. 169). For å få tilgang til hva en tegnspråklig brukergruppe mener, ønsket jeg å ha to 

fokusgrupper med to til tre personer i hver gruppe, som kunne diskutere fritt med hverandre. 

Min rolle var hovedsakelig å observere samtalen og diskusjonen, samt stille noen spørsmål 

slik at ikke samtalen beveget seg for langt temaet for oppgaven (se vedlegg 3: intervjuguide). 

Jeg startet samtalene med å forklare kort hva prosjektet gikk ut på, og etter at videoene var 

fremvist stilte jeg først et åpent spørsmål, og lot deretter informantene snakke fritt. Denne 

intervjuformen kaller Kvale (2006) «halvstrukturert forskningsintervju», og denne formen 

orienterer seg rundt den intervjuedes opplevelse av et emne (Kvale, 2006, s. 38). 

Ved å ha flere informanter samtidig i en fokusgruppe og la dem snakke fritt, degraderte 

jeg egen makt i situasjonen som kunne påvirke svarene til informantene. Som en hørende 

forsker som undersøker døve og hørselshemmedes meninger rundt formidling av lyd og 

musikalsk opplevelse, ønsket jeg ikke å bli oppfattet som en person med autoritet. Jeg ville 

unngå en skjev maktrelasjon, og motvirket dette gjennom å stille åpne spørsmål som ga 

informantene rom til å snakke fritt uten korrekser eller for mange detaljerte spørsmål fra min 

side. Jeg vurderte det derfor som mer velegnet med gruppeintervju, der min rolle var mindre 

dominerende enn den ville vært i individuelle intervjuer. Intervjuformen kunne ikke være 

skriftlig kommunikasjon, da norsk tegnspråk ikke har formelt sett et skriftspråk og jeg ville at 
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informantene skulle kommunisere på sitt førstespråk. Derfor ville jeg at intervjuet skulle 

foregå på deres førstespråk, nemlig norsk tegnspråk. 

 

2.4.4 Refleksjoner og metodiske valg før intervjuet 
Informantene ble kontaktet gjennom arbeidsplasser, prosjektgrupper, organisasjoner eller 

institusjoner. Den første gruppen bestod av tre personer, og den andre bestod av to personer.  

Informantene er anonyme fordi jeg ville ha spontane refleksjoner og diskusjoner, uten at de 

måtte ta hensyn til hvordan de formulerte seg eller fremstod under intervjuet. 

Det ble gjort videoopptak av intervjuene, siden norsk tegnspråk er et visuelt språk. Et 

viktig motiv for å bruke informantenes førstespråk, norsk tegnspråk, var å rette 

oppmerksomheten mot innhold og ikke mot strukturen i språket. Dette forutsatte at 

informantene fikk mulighet til å uttrykke seg naturlig, uten å måtte vektlegge rettskrivning og 

formuleringer, og bidro til å unngå unødvendige misforståelser. På en annen side har jeg som 

forsker norsk som førstespråk. Jeg har lært tegnspråk i voksen alder og praktisert det i ca. 10 

år. Under intervjuene og i arbeid med transkripsjonene har jeg vært bevisst på at jeg kan ha 

misforstått noe. Et annet viktig poeng med å filme intervjuene var å sikre oppgavens 

reliabilitet. Reliabilitet «refers to the degree of consistency with which instances are assigned 

to the same category by different observers or by same observer on different occasions» 

(Silverman, 2014, s. 20). Altså dreier reliabilitet seg om hvorvidt behandlingen av data er 

nøyaktige og reliable. Opptaket av intervjuene gjorde situasjonen oversiktlig og ga tilgang til 

det som ble sagt i opprinnelig kontekst. Et videomateriale dokumenterer svært mye. Når jeg 

har jobbet med materialet over tid har en så nøyaktig dokumentering bidratt til min forståelse 

av situasjonens sammenheng, og hvordan jeg har tolket utsagn.  

Jeg vil forsøke i de kommende avsnittene å vise hvordan reliabiliteten i behandling av 

datamaterialet opprettholdes, ved å redegjøre grundig for fremgangsmåten av selve 

fokusgruppen og transkripsjonene.  

 

2.4.5 Utvalg av informanter 
I intervjuene ønsket jeg ulike personers perspektiver uavhengig av kjønn og alder, og en 

faglig dybdeinnsikt. Derfor valgte jeg å gjennomføre to fokusgruppeintervjuer av døve og 

hørselshemmede, der gruppene bestod av personer som hadde kompetanse i musikk. 

Kompetansen kunne bestå av erfaring med eller kunnskap om musikalske uttrykk på 

tegnspråk, musikk og tegnspråk i kombinasjon eller poesi og lyrikk. Informantenes relasjon 
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til musikk og tegnspråk kunne være fra jobb, studier eller interesser. Informantene mottok 

ingen godtgjørelse i form av gaver eller penger. 

 

2.4.6 Metodiske og praktiske valg rundt selve intervjuet 
Informantene var på forhånd informert om hva prosjektet gikk ut på. Vi møttes på det 

humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg møtte dem ved hovedinngangen, der vi 

ventet til alle deltakerne hadde ankommet. 

Tegnspråkmiljøet i Norge er et lite miljø. Norges Døveforbund informerer om at det er 

ca. 5000 døve i Norge og ca 16.500 personer som bruker tegnspråk (Norges Døveforbund, 

2016). Dette inkluderer også hørende, for eksempel familiemedlemmer, kollegaer, bekjente 

og tolker som meg selv. Siden informantene skulle være anonyme, var det viktig for meg å 

bevare informantenes anonymitet ovenfor hverandre frem til de møttes. Mye kunne skje fra 

den tiden informantene og jeg inngikk avtale om at de skulle delta i intervjuet, og frem til vi 

møttes fysisk. Derfor informerte jeg ikke om hvem de andre informantene var før det fysiske 

oppmøtet. Dette var også av respekt for informantenes mulighet til å kunne trekke seg, og 

likevel bevare egen anonymitet. Intervjuet ble holdt på et seminarrom der jeg allerede hadde 

rigget opp kamerautstyr til opptak, satt frem mineralvann, klargjort videoene for avspilling og 

lagt frem penn og papir hvis informantene ønsket å notere. Jeg hadde på forhånd sendt alle 

informantene en intervjuavtale som jeg ønsket at de skulle signere før intervjuet. Når jeg ba 

om signatur, ga jeg en kort forklaring på hva den gikk ut på, og spurte om det var noen 

spørsmål i forbindelse med avtalen. 

 

2.4.7 Tekniske løsninger rundt fokusgruppe 
Først gjennomførte jeg et testopptak av medstudenter, der jeg testet ut ulike sitteplasser og 

hvordan kameraene kunne plasseres på best mulig vis. Under selve intervjuet, tok jeg 

utgangspunkt i erfaringer fra testintervjuet og organiserte stoler og bord på forhånd, slik at 

når informantene satt seg ned ville de være i et godt kamerafokus. To informanter satt ved 

siden av bordet, mens jeg og den tredje informanten satt ved hver vår ende, litt vridd mot 

kameraene. Jeg valgte å sette meg med ryggen til skjermen som skulle vise videoene, slik at 

informantene ikke ville trenge å flyttet på seg når videoene skulle vises. Jeg gjorde opptak 

med to kameraer, fra to ulike vinkler samtidig. Dette var for å få en 180 graders 

dokumentering av situasjonen. Kameraene var plassert på stativ som filmet skrått ovenfra og 



	 25	

ned. Dette var for å fange dybden i tegnrommet. Kameraløsningen er basert på erfaring fra 

Camilla Sandrud (2016) sin masteroppgave (Sandrud, 2016, s. 36). 

 

 
Figur 1: Teknisk løsning under fokusgruppeintervju 

 

2.5 Databehandling – manglende 

transkripsjonskonvensjoner 
Norsk tegnspråk er et visuelt språk, og når informantene kommuniserer via tegnspråk og ikke 

talespråk, byr dette på noen utfordringer for forskeren. Sonja Erlenkamp, Norges første 

professor i tegnspråk, forklarer at «Et språk som produseres gestuelt og oppfattes visuelt kan 

ha en større simultanitet enn et språk som produseres vokalt og oppfattes auditivt» 

(Erlenkamp, 2003, s. 90). Større simultanitet slik Erlenkamp (2003) beskriver, utfordrer 

forskeren når videomaterialet skal transkriberes. Transkripsjonen i et forskerprosjekt 

reflekterer prosjektets reliabilitet og validitet. Jeg ønsker å redegjøre nøye for utfordringer 

som har oppstått og valgene jeg har måttet ta for å sikre validitet og reliabilitet i prosjektet. 

Videre har jeg språkpolitiske motiver for å gjøre dette, ettersom jeg ønsker å belyse 

tegnspråkets egenart som et rikt og sammensatt språk. I tillegg skrives denne oppgaven i et 

fagområde der transkribering av norsk tegnspråk ikke har en satt tradisjon. 

Når et forskningsprosjekt har talespråklige informanter, er det mer vanlig å benytte seg 

av en lydopptaker. Når man fanger en talespråklig diskusjon digitalt, kan man transkribere 

ordene i det aktuelle språket sitt skriftspråk ved å spille av opptaket. Å transkribere fra et 

videomateriale er noe annerledes enn å transkribere fra et lydopptak. Det byr på flere 

utfordringer for forskeren fordi man har dokumentert situasjonen i større grad. Blikk, smil, 

gestikulering, kroppsspråk og plasseringer i rommet dokumenteres nøyaktig, og alle disse 
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faktorene kan være av kommunikativ art, påvirke samtalesituasjonen, og gi konsekvenser for 

fortolkningen av transkripsjonen. På samme måte som språkforskere forsker på talespråk, der 

det eksisterer felles prinsipper for transkripsjon og konvensjoner for presis nedtegning av 

uttale (lydskrift eller fonetisk transkripsjon), finnes det også delvis felles nedtegning av 

tegnspråk, men ingen standardiserte transkripsjonssystemer som har fått bred anvendelse. 

Noe av årsaken til dette kan være at tegnspråkforskning som disiplin, er fremdeles ung. 

Som nevnt innledningsvis, i kapittel 1.2.2 «Tegnspråk», består modaliteten til tegnspråk som 

en ikke-manuell og manuell kommunikasjonsform. Dette vil si at tegnspråkets uttrykk har 

mange variabler, og uttrykket brukes med hender og forskjellige variabler av disse. For 

eksempel ulike håndformer, hendenes bevegelser og i hvilken retning de beveges, hendenes 

plasseringer i tegnrommet og hvilken retning hendene beveger seg. I tillegg brukes bevegelse 

av kropp. Blant annet bevegelse av hode, skuldre og armer. I tillegg brukes ansikt, blikk, 

bryn, munn, lepper og kjeve som betydningsbærende elementer i tegnspråket. Språkutrykket 

er komplekst med samtidig bruk av alle variabler, og en transkripsjon som tar for seg alle 

disse variablene og variantene, og samtidig deres forhold til hverandre vil bli svært detaljert. 

Sonja Erlenkamp (2003), belyser utfordringer som tegnspråkforskere møter på ved å innhente 

tegnspråklig datamateriale. «I prinsippet finnes det kun få etablerte transkripsjonssystemer 

som også kan fungere som skriftsystemer. (…) Selv om begge systemene blir brukt av en 

rekke forskere og språkbrukere, har nesten hver forsker sitt eget system for å transkribere 

data som hun bruker i tillegg, og som er tilpasset det individuelle behovet» (Erlenkamp, 

2003, s. 121-122). Erlenkamp (2003) viser til Sutton Sign Writing som er utviklet av Valerie 

Sutton, og HamNoSys av Prillwitz et al., utviklet ved Insitutt for tegnspråk og døves 

kommunikasjon i Hamburg, samt allment aksepterte standarder der man skiller mellom 1. 

Partiturtranskripsjoner, 2. glosetranskripsjoner og 3. transkripsjoner med egne symboler for 

nedtegning av tegn(språk). Jeg vil nå gjennomgå de to første, siden de belyse mine 

utfordringer ved transkripsjonene, og har betydning for min transkripsjon.  

 

2.5.1 Dette har blitt gjort før 
Partiturtranskripsjoner gjengir språkdataene på forskjellige nivåer (parametere) i forhold 

til tidsforløp, og tar hensyn til tegnspråket som produseres simultant. Transkripsjonen 

fremstiller tegnene i en form for partitur som beveger seg fra venstre til høyre i tidsforløpet. 

«Partiturtranskripsjoner for tegnspråk blir ofte brukt for å gjengi de ulike enkeltdelene av 

tegnets produksjon» (Erlenkamp, 2003, s. 122). 
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Illustrasjon 1: Partiturtranskripsjon på dansk tegnspråk. Oversettelse: Lillesøster er heldigvis endelig kommet i 

en børnehave (Engeberg-Pedersen, 1998, s. 54). 

 

En fordel ved denne typen transkripsjon er at den kan vise deler av tegn eller forskjellige 

ytringer som produseres simultant. «Imidlertid er denne formen for transkripsjon temmelig 

tidskrevende og ikke alltid like lett å overskue som leser» (Erlenkamp, 2003, s. 123).  

Glosetranskripsjoner er ifølge Erlenkamp (2003) antakeligvis den mest brukte formen for 

transkripsjon innenfor tegnspråkforskningen. «Den baserer seg på samme prinsipp som 

såkalte inter-lineære morfemtranskripsjoner som vi finner i mange publikasjoner om språklig 

fenomener» (Erlenkamp, 2003, s. 123). Ved glosetranskripsjoner nedskrives tegn for tegn det 

som ytres i en linje, og i en parallell linje under gis det en oversettelse av ytringen. Første 

linje vil da bli en morfem-for-morfem basert form av tegnspråket. Andre linje vil være 

oversatt til idiomatisk norsk. Denne formen for transkripsjon kan skrives forholdsvis fort, 

ulempen er at det vil bli umulig å skjønne hvordan originaldataene har sett ut. For eksempel 

vil det ikke være mulig å se hvilket tegn som har blitt brukt i ytringen, det vil også være 

umulig å se hvordan den språklige ytringen har blitt produsert fordi elementer som bryn, 

blikk og lokalisasjon ikke transkriberes. «Dette er spesielt uheldig når kjennskap til 

originaldataene avgjør om den vitenskapelige hypotesen forskeren har, er overbevisende eller 

ikke. Bruker forskeren en glosetranskripsjon kan det i verste fall føre til at leseren ikke har 

mulighet til å sette spørsmålstegn ved analysen, siden det ikke er mulig å diskutere dataene» 

(Erlenkamp, 2003, s. 124).  

Rolf Piene Halvorsen (2012) sin avhandling beskriver former og funksjoner blunk, 

blikkendring og nikk har som diskursmarkører i åtte fortellinger på norsk tegnspråk. Han 

belyser utfordringer og problemer ved at det ikke er utviklet et internasjonalt notasjonssystem 
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for transkripsjon av tegnspråk som tilsvarer talespråkets International Phonetic Alphabet 

(IPA).  
«De fleste forskere har hittil utviklet egne konvensjoner som er tilpasset den aktuelle 
undersøkelsen, og de har lånt fra hverandre. Et felles notasjonssystem hadde spart forskere og 
studenter for dyrebar tid, og det hadde gjort det lettere å lese andres transkripsjoner, og å 
etterprøve og sammenlikne funn og data fra forskjellige studier» (Halvorsen, 2012, s. 136).  

 

Halvorsen (2012) viser til ulike tegnspråkforskeres tidligere arbeid med transkripsjon, og 

forklarer at tiden som brukes på å transkribere avhenger av hvor mange detaljer og 

parametere man har i transkripsjonen. Det å transkribere et minutt med tegnspråklig 

videomateriale kan ta fra seks til 46 timer (Halvorsen, 2012, s. 129). Selv brukte han 23-30 

timer per minutt tegnspråkmateriale (Halvorsen, 2012, s. 130). For Halvorsen (2012) var det 

blikk og blikkbruk som var området for forskning og han benyttet seg av «(…) en semantisk 

notasjon i hovedsak gjort med norske ord, mens pek og blikkpek er for eksempel notert som 

pek eller ved hjelp av en pil: →» (Halvorsen, 2012, s. 137). Et eksempel fra hans avhandling 

er en kombinasjon av en glose- og partiturtranskripsjon, slik at glosetranskripsjonen danner 

hoveddelen og er en semantisk gjengivelse av de manuelle markørene i tegnspråk. Ovenfor 

glosetranskripsjonen legger han inn en linje for å notere blikkretning og hvem blikket er rettet 

mot eller om blikket fremkaller et virtuelt objekt. Dette gjelder også for hendenes retning som 

er notert under gloselinjen. 

 
Illustrasjon 2: Tilfeldig utklipp av Halvorsen (2012) sin transkripsjon på side 307. Oversettelse: Hunden stakk 

snuten i bollen for å kontrollere. · Den var jo virkelig ikke der. · Den snuste i bollen. · Men da skjedde det noe. · 

Bollen satte seg fast om halsen på hunden. · Gutten tok tak i hunden og drog den ut av bollen (Halvorsen, 2012, 

s. 312). 
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Eli Raanes (2012) beskriver hvordan hun arbeidet da hun skulle transkribere taktilt tegnspråk 

fra sitt videomateriale. Taktilt tegnspråk brukes ofte av døvblinde personer, og utføres og 

oppfattes ved kontakt gjennom hendene til de som snakker sammen. Problemstillingen i 

Raanes (2012) sin avhandling gikk ut på å kartlegge noen av de ytre fysiske rammene for 

hvordan taktilt tegnspråk utføres, for deretter gjennom analyser å studere framforhandling av 

interaksjon i samtaler med taktilt norsk tegnspråk (Raanes, 2012, s. 76). Hun viser til syv 

ulike nivåer av en transkripsjonsprosess og presenterer noen overveielser i arbeidsprosessene 

med å få omformet innsamlingsmateriale fra en empirisk virkelighet til en skriftlig tekst. 

Første notasjonsnivå – en innholdsoversikt av materialet. 

Her inndeles lengde på opptakssekvenser, hvem som snakket sammen og en kort tematisk 

oversikt over samtalematerialet. 

Andre notasjonsnivå – observasjon av situasjonen. 

Her tas noen samtalesekvenser for å registrere en form for observasjon av samtalesituasjonen. 

Registreringen har hovedfokus på helheten i samtalesituasjonen. Gjennom denne 

observasjonen, som var en relativt ustrukturert form, var målet å fange inn helheten ved 

kommunikasjonssituasjonen og belyse forhold som detaljanalysene og transkripsjonen senere 

kunne komme til å utelate. Denne formen for observasjon av en kommunikasjonssekvens ga 

små og store opplysninger om samtalesituasjonen. For eksempel at en av informantene brukte 

stemme når han bokstaverte et stedsnavn. 

Tredje notasjonsnivå – transkripsjon med tekstkommentarer. 

Her tok Raanes (2012) utgangspunkt i tidligere eksisterende tegnspråktranskripsjoner og 

utviklet sin egen transkripsjonsmåte, med tekstkommentarer som i skriftlig form ga en 

framstilling av uttrykkene og uttrykksformen i samtalene på video. Tegn for tegn ble det som 

ble uttrykt nedtegnet, og i tillegg ble kommentarer til utførelsen og det som skjedde i 

samtalesituasjonen, tatt med. 

Fjerde notasjonsnivå – detaljtranskripsjon. 

Her ble ønskede korte sekvenser sett på i detalj helt ned til et fonetisk nivå. Denne graden av 

notasjon var en såpass tidkrevende form for notasjon, at det ble bare et utvalg av sekvenser 

som det ble behov for å bearbeides i næranalyse. Næranalysen ble fremstilt i en partiturform. 

Femte notasjonsnivå – framstilling i resyméform. 
Ved gå fra muntlig til skriftlig uttrykksform i en transkripsjon, er det ikke alltid en detaljert 

ord-for-ord eller tegn-for-tegn gjengivelse er det beste. Her gjenga Raanes (2012) dialoger 

som resymé eller som gjenfortelling. Dette kan hjelpe den eventuelle leser som ikke 
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behersker tegnspråk, å få en oversikt over teksten. En slik bearbeidet versjon som kan minne 

om en case-framstilling, kan gi fordeler fordi kontekst og samtalesituasjonen framheves og 

gir mer informasjon enn ord-for-ord framstillingen. 

Sjette notasjonsnivå – oversettelse av dialogen. 

Dette nivået er et alternativ til overnevnte nivå nummer fem, resyméframstillingene. Det skal 

fortsatt være mål om å presentere informasjon om innholdet i samtalen i en tilgjengelig norsk 

form. Dette vil fungere som støtte for personer som leser og ikke behersker norsk tegnspråk 

eller glosetranskripsjonen. 

Syvende notasjonsnivå – bruk av bilder. 

Her brukes enkeltbilder fra datamaterialet som supplement til notasjon, og for å beskrive 

detaljer ved utførelsen i teksten. 

 

2.5.2 Valg i forbindelse med dette forskningsprosjektet 
Jeg har nå gjennomgått noen utfordringer ved transkribering av norsk tegnspråk, og gitt noen 

eksempler på hva som har blitt gjort i tidligere forskningsarbeid. På grunn av denne 

oppgavens mål og rammer har jeg måtte ta noen valg i forbindelse med å transkribere 

videomateriale, som kan ha betydning for behandlingen og fortolkningen av datamaterialet. 

For å kunne analysere materialet i dette forskningsprosjektet på en hensiktsmessig måte, har 

jeg valgt glosetranskribering. I valget av transkriberingsmetode har det vært viktig å finne en 

metode som i størst mulig grad belyser problemstillingen og forskningsmålene denne 

oppgaven sikter mot å svare på, og som er mer tilrettelagt for en leser utenfor 

tegnspråkforskningens fagfelt. I denne oppgaven forsker jeg ikke på hvordan det norske 

tegnspråket brukes, språkets egenart eller kommunikasjonsform, slik overnevnte forskere gjør 

i sine tidligere arbeid. Likevel er det slik at fokusgruppeintervjuene foregikk på norsk 

tegnspråk. I mitt forskningsprosjekt er det verken fonologiske trekk, samtalestrukturer, 

språkbruk eller interaksjoner jeg ønsker å studere. Jeg ønsker å fremheve tematikken i 

samtalen, og fokusere på innholdet i samtalene og har derfor ansett glosetranskribering, og en 

oversettelse av denne transkriberingen som tilstrekkelig.  

 

2.6 Behandling av datamaterialet for dette 

forskningsprosjektet steg for steg 
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Transkriberingen begynte med Raanes (2012) sitt første nivå, der jeg lagde en tematisk 

oversikt over materialet. Jeg så gjennom hele opptaket, og delte det opp med tider som 

holdepunkter. Siden jeg hadde to kameraer og opptakene startet med noen sekunders 

mellomrom, noterte jeg begge kameratidene. For eksempel «Høyre 01:06» som viser til 

kameraet på høyre side, når man ser fra kameraet sitt ståsted mot informantene, og «Venstre 

01:06» for kamera på venstre side når man ser fra kameraet på informantene. Deretter lagde 

jeg underkategorier innenfor hver tematisk del i form av stikkord og egne notater.  

Selve transkripsjonen, som ligner mest på Raanes (2012) sitt tredje nivå, var spesielt 

tidskrevende. Først ønsket jeg å skrive ned tegn for tegn, men kommunikasjonsspråket som 

den ene fokusgruppen brukte lå tett opp til norsk grammatikk, der de ikke-manuelle 

komponentene (munn, blikk, bryn) dannet kommunikative meningsbærende innhold. For 

eksempel dannet munnen konjunksjoner (og, for, men) og subjunksjoner (om, som, å) som 

ikke ble supplert med tegn. Derfor valgte jeg hovedsakelig å skrive ned tegnene, men da 

munnen ble brukt uten tegn, noterte jeg det også. Siden det ikke var samtalestrukturen som 

fikk fokuset i denne transkripsjonen, valgte jeg å utelate smil, men transkriberte latter. Jeg 

valgte delvis å trekke inn blikkbruk og blikkontakt. Jeg utelot generell blikkbruk når 

informantene så på hverandre, siden det er en grunnleggende funksjon innen turtakning og en 

forutsetning for å oppfatte hva som blir sagt i en tegnspråklig situasjon. Jeg transkriberte kun 

blikkbrukt der jeg anså det som en funksjon der vedkommende ønsker bekreftelse, eller som 

en funksjon i turtakning der vedkommende ønsket å holde på ordet. Jeg utelot også bruk av 

bryn, men noterte ned spørsmålstegn i spørresetninger der brynene gikk oppover. Da flere 

nikket samtidig transkriberte jeg det, men anså det ikke som avbrytelser fordi dette er en 

vanlig form for bekreftelse i en tegnspråklig kommunikasjonssituasjon, som til tider foregår 

hyppigere enn i en talespråklig situasjon. 

 

2.6.1 Fargekoder 
Den tegnspråklige grammatikken valgte jeg å notere i fargekoder. Svart var det som ble sagt 

på tegn, rød ble notert hvis noe var utydelig eller uforståelig. Som oftest var det som ble 

notert i rødt, begynnelsen av en ytring som ikke ble fullført eller avbrutt.  

Lokalisasjon er den språklige utfoldelsen i rommet foran kroppen, og det rommet kalles 

tegnrommet (Malmquist & Mosand, 1996, s. 135). Da lokalisasjonen ble brukt som referent 

ved for eksempel peking, eller da abstrakte eller ikke-til stedeværende objekter og fenomener 

eller konsepter (for eksempel en fremstilling) ble plassert i tegnrommet som referent, 
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markerte jeg det med grønn farge i transkripsjonen. Lilla brukte jeg på ord og uttrykk som 

enten består av tegn med fast oral komponent (TMFOK), med en betydning i parentes. Blå 

ble brukt når noe var tvetydig, med et forslag til betydning i parentes. Markering av 

synsvinkel, som er et rolleskifte eller sitert handling i direkte framstilling ble markert i rosa. 

Generell temainndeling og egne notater markerte jeg i oransje. 

Gestikulasjoner som presentert i transkripsjonsnøkkelen, ble et litt utydelig og feilaktig 

begrep. Transkripsjonen behandler meningsbærende visualiseringer som gestikulasjon, fordi 

jeg hadde vanskelig for å finne et annet passende uttrykk. Da informantene snakket om, viste 

forslag til visualisering eller eksempler på uttrykk for følelser, valgte jeg å kalle det for 

gestikulasjon. Det som transkripsjonen definerer som gestikulasjon blir da definert ut ifra at 

jeg ikke vet hvordan jeg skal transkribere det og må gjengi beskrivelsen skriftlig så godt jeg 

kan. I intervjuene snakket vi om bevegelser, og gruppen viste hverandre visuelle eksempler 

eller forestillinger. Dette er en viktig del av temaet gruppen tar opp, nemlig kommunikativ 

visualisering uten konkret språkbruk. Derfor var jeg nødt til å ta med det jeg kaller i denne 

oppgaven for visualisering og definere det som gestikulasjon i transkripsjonen.  

 

2.6.2 Oversettelsen blir til 
I oversettelsen ønsket jeg å beholde talespråklige transkripsjonsnøkler. Selv om oversettelsen 

skal fungere som en skriftlig versjon av hva informantene sa, så ga pauser, latter og 

avbrytelser nyanser av kommunikasjonen som gjenspeilet dynamikken i gruppen. For 

eksempel så kunne det at noen avbrøyt hverandre tyde på at man var ivrig, eller uenig. 

Oversettelsen bør fungere som en støtte til glosetranskripsjonen for personer som ikke 

behersker norsk tegnspråk, og kan sammenlignes med Raanes (2012) sitt femte og sjette nivå 

– framstilling i resyméform og oversettelse a dialogen. I oversettelsen utelot jeg metasamtaler 

som for eksempel diskusjonen om hvilket tegn som skulle brukes for instrument, og hvilket 

tegn som skulle brukes for jazz. 

Når jeg var ferdig med å skrive oversettelsen, ble den sendt til informantene slik at de 

kunne kommentere og godkjenne egne utsagn. Alle informantene som deltok i studien 

godkjente oversettelsen, og jeg vurderer derfor oversettelsen som valid. 

 

2.6.3 Meningskategorisering 
Når alle informantene hadde godkjent oversettelsene, gjorde jeg det Kvale (2006) kaller 

meningskategorisering. Det betyr at intervjuet kodes i kategorier (Kvale, 2006, s. 125). 
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Kategoriene jeg var interessert i var de som kunne drøftes opp mot oppgavens 

problemstilling. Jeg delte informantenes utsagn i fem ulike fargekategorier. Når informantene 

snakket om opplevelse delte jeg det inn i to kategorier. Opplevelse som informasjon, fakta og 

mening markerte jeg i oransje. Når informantene snakket om opplevelse knyttet til det 

emosjonelle, erkjennelse og fantasi markerte jeg det i blått. Når de snakket om tolkers praksis 

eller tidligere opplevelser med tolker markerte jeg det i brunt. Når de snakker om tolkens 

rolle markerte jeg det i grønt. Når de snakker om hvordan musikk kan ideelt fremstilles 

markerte jeg det i rødt. 

 

2.6.4 Validitet 
Validitet er ofte en utfordring når det kommer til kvalitative studier. «Validitet vil si 

gyldighet (eller troverdighet), og det dreier seg først og fremst om relevansen av data og 

analyse i forhold til problemstillinga. Enkelt sagt betyr validitet det å måle det en sikter mot å 

måle» (Østbye m. fl, 2013, s. 26). Jeg vil si at validitet er en ekstra stor utfordring i dette 

prosjektet siden jeg undersøker og analyserer selvkonstruerte videoer. Jeg tror at uansett hvor 

mye jeg etterstreber en objektivitet som forsker i denne oppgaven, vil nok min 

forståelseshorisont og forståelsesstrukturer gjennomsyre mye av datamaterialet, og generelt 

denne undersøkelsen. Jeg er den som har konstruert videoene, gjennomfører intervjuene, 

transkriberer, analyserer, fester merkelapper og oversetter. Jeg har forsøkt å sikre 

undersøkelsens validitet ved å forholde meg til videoanalysene bare som et utgangspunkt for 

diskusjon og drøfting, og ikke som to ulike forslag til en tolkepraksis. Jeg mener også at det å 

la informantene få snakke fritt i intervjuene og det å få oversettelsene av transkripsjonene 

godkjent av informantene, styrker prosjektets validitet. Målet med intervjuene var å få en mer 

overordnet forståelse rundt hvordan tegnspråktolker kan ivareta fortolkningspotensialet ved 

instrumental musikk, og levere et produkt som skal være basert på døve og hørselshemmedes 

språklige og kulturelle premisser med utgangspunkt i videoene. For å få tilgang til denne 

informasjonen lot jeg informantene fortelle egne tanker, oppfattelser og opplevelser etter å ha 

sett videoene. Jeg har også bevisst ikke lagt opp til en evaluerende vurdering av videoene. 

Nettopp fordi dette ville vært lite relevante spørsmål med tanke på problemstillingen og 

masterprosjektets forkningsområde. I dette prosjektet er jeg mer interessert i å undersøke 

hvilke tanker informantene har om musikk og tegnspråktolking i kombinasjon, og hva det er 

med videoenes innhold som presenterer eller viser til et musikalsk bilde og opplevelse.  
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3 Teori 
 

Det teoretiske rammeverket i denne oppgaven har hovedsak sitt utspring i semiotikk. Det 

semiotiske perspektivet i oppgaven strekker seg ut til vitenskapelige områder som 

musikkvitenskap, tekstvitenskap og visuell kommunikasjon. Formålet med de teoretiske 

perspektivene er å dekke en kompleks kommunikasjonssituasjon. Før jeg presenterer teorien, 

vil jeg redegjøre for kommunikasjonssituasjonen. Deretter vil jeg se kommunikasjonen i lys 

av teorien og begrunne hvorfor jeg anser teorien som passende i situasjonen. 

 

3.1 Kommunikasjonssituasjonen 
Kommunikasjonssituasjonen som denne oppgaven tar for seg inneholder flere deltakende 

parter. Disse partene er musikken, tegnspråktolken, mediet, det tegnspråklige publikum og de 

yrkesetiske retningslinjene. Alle disse deltakerne deltar aktivt i kommunikasjonen, og spiller 

inn på situasjonen. Vi kan illustrere samspillet slik: 

 

	
 
Figur 2: Kommunikasjonssituasjonen. 
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Figur 2 illustrerer kommunikasjonen der tolken først fortolker musikken, deretter konstituerer 

tolken to ulike ytringstyper, formidlet og tolket, samtidig som tolken forholder seg til 

retningslinjene. Disse ytringene – som er beskrevet i retningslinjene - blir fortolket av et 

tegnspråklig publikum. Vi har altså to ulike fortolkningsprosesser der den ene tilhører tolken, 

og den andre tilhører det tegnspråklige publikummet.  

Siden ytringen som tolken forholder seg til er musikk, krever tolkens fortolkning en 

musikkvitenskapelig tilnærming. Tolkens fortolkning beskrives derfor i et musikksemiotisk 

perspektiv som kalles auditiv sonologi av Thoresen (2015). Forståelsen av hvordan teksten 

konstitueres bygger på et oversettelsesteoretisk perspektiv av Lomheim (1995), Qvale (2003), 

Skedsmo (2007) og Goffman (1981). Tekstene analyseres i et musikkvitenskapelig 

musikksemiotisk og gestikulasjonteoretisk perspektiv, der musikkteori av Thoresen (2015) og 

gestikulasjonsteori av Kendon (2004) anvendes. I tillegg trekkes informantenes resepsjon inn 

i analysen. Informantenes resepsjon analyseres i et tekstvitenskapelig perspektiv, 

hovedsakelig med normsystemene som et semiotisk system som gjengitt av Berge (1990), og 

en forståelse av visuell kommunikasjon som bygger på Machin (2011). 

Bruken av teorien for å forstå kommunikasjonssituasjonen kan grovt illustreres slik: 

 

 
Figur 3: Teori anvendt på kommunikasjonssituasjonen 
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For å undersøke kommunikasjonssituasjonen nærmere, vil jeg i teorikapittelet først redegjøre 

for oversettelsesteori. Deretter presenterer jeg auditiv sonologi, en musikkteori som tilbyr 

verktøy for å analyserer det som høres. Videre redegjør jeg for grunnleggende semiotikk, før 

jeg retter teorikapittelet inn mot musikkfortolkning i et semiotisk perspektiv. Til slutt 

avslutter jeg teorikapittelet med tekstfortolkning i et semiotisk perspektiv og visuell 

kommunikasjon.  

 

3.2 Oversettelsesteori  
En rimelig forståelse av oversettelse er at det omhandler språkbruk. Språkviter, oversetter og 

professor Sylfest Lomheim (1995) forklarer at det som er typisk for menneskers språklige 

kompetanse, er å være kreative og at de kan formulere et gitt innhold på mer enn en måte. For 

eksempel er det å kunne skille form og innhold i språket, sentralt hos mennesket. Formen kan 

for eksempel være ordet «streng» som kan beskrive en person som er streng eller en streng på 

gitar. Likeledes kan ulike språklige former brukes om det samme. For eksempel kan flink, 

dyktig, dedikert, god og ekspert karakterisere en prestasjon. Dette kalles for einspråkeleg 

omsetjing (Lomheim, 1995, s. 17). Så snart et individ mestrer to ulike språk, kan det uttrykke 

samme saksforhold på to språk. Da er individet i stand til å utføre tospråkleg omsetjing 

(Lomheim, 1995, s. 17). Det er vanligvis tospråklig oversettelse vi har i tankene når vi 

snakker om oversettelse. 

Oversettelse innebærer mye mer enn språkbruk. Qvale (2003) forklarer at alle 

oversettelsesrelaterte problemer er kontekstbetinget (Qvale, 2003, s. 13). En idé om at 

oversettelse kun innebærer språkbruk vil da bli en illusjon som bygger på en forestilling 

mellom symmetri i språkene, og symmetri mellom ytringer. Qvale (2003) ser kontekstene fra 

to sider, utgangstekstens uttrykksmidler, altså verkets kontekst, og hensynet til leseren av den 

oversatte teksten, altså resepsjonskontekst (Qvale, 2003, s. 14). Tidligere var dette kalt 

kildespråksorientert oversettelse, og mottakerspråkorientert oversettelse, men tillegger man 

kontekst og kulturbegrepet blir ikke disse termene tilstrekkelig. «Oversetteren befinner seg i 

sentrum av et tekstunivers, som består av tolkninger av kildeteksten og tolkninger, utkast og 

ferdigstillelse av målteksten, alt dette i løpende interaksjon» (Qvale, 2003, s. 15). 

Oversetteren blir dermed en skapende formidler som foretar språkvalg ut fra sine individuelle 

og kulturspesifikke forutsetninger.  
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I boka «Oversetting i grenseland» viser Skedsmo (2007) at oversettelsesdiskursen blant 

tegnspråktolker er sterkt preget av et essensialistisk kommunikasjonsperspektiv. Når tolker 

og oversettere forholder seg til et essensialistisk perspektiv vil de prøve å forholde seg til 

teksten eller ytringens «egentlighet», gjerne i form av et budskap, og prøve å kartlegge hva 

som egentlig menes med denne teksten eller ytringen. Tolken må finne den abstrakte 

meningen, transportere den urørt og ubehandlet, og levere den kulturelt tilpasset og svøpt inn 

i et nytt språk. «Tolkene benytter i stor grad en essensialistisk praksisdiskurs og de etiske 

retningslinjene de av og til refererer til gjør det samme. Tolkens oppgave er oftest konstruert 

som en formidling av ’innhold’, eller en mer abstrakt ’mening’. Dersom tolkene gjør 

innholdsmessige endringer i teksten, vil det være rimelig å forstå det som et avvik i forhold til 

hva som er deres oppgave» (Skedsmo, 2007, s. 142). Et performativt perspektiv slik det 

presenteres av Skedsmo (2007) har som utgangspunkt at alle kommunikative ytringer utfører 

handlinger. Det er annerledes enn et essensialistisk perspekiv som leter etter mening i tekst. I 

et performativt perspektiv letes det altså ikke etter mening, innhold, essens eller intensjoner i 

møte med teksten, men en forståelse om hva teksten gjør, eller hvilke handlinger som blir 

utført gjennom teksten.  

Skedsmo (2007) viser til Erving Goffmans (1981) tre posisjoner for mediering; animator, 

author og principal. En animator kan i korte trekk forklares som en som kopierer. Author er 

en som er delaktig i utformingen av ytringen eller teksten, og principal er den som står 

ansvarlig for ytringen eller teksten (Goffman, 1981, s. 144-146). Author- og principal-

posisjonen kan begge kritiseres for at tolken dikter på egne vegne og over egen evne. Alle de 

tre posisjonene kan være potensielt ansiktstruende. Med ansiktstruende refererer jeg til det 

Goffman (1972) kaller «face-work» som er en iboende faktor for hvordan mennesker 

interagerer med hverandre i kommunikasjon. 

 
«The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for 
himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of 
self delineated in terms of approved social attributes-albeit an image that others may share, as 
when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good 
showing for himself» (Goffman, 1972, s. 5). 

 

Face-teorien viser til hvordan en persons eget selvbilde fremstår i kommunikasjon med andre 

mennesker. Vi opptrer på en spesiell måte i en kommunikasjon for å ivareta og beholde vår 

egen oppfatning av selvbildet vårt. For eksempel vil en interaksjon med et annet menneske 

føles som bra, dersom vedkommende for anerkjennelse for sin oppfatning av eget selvbilde. 
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Alle de tre posisjonene som gjengitt av Goffman (1981), animator, principal og author, kan 

derfor være potensielt ansiktstruende, både for tolken og for de tegnspråklige seerne i form av 

ulike former for undertrykkelse. 

 
«Animator-posisjonen er altså potensielt ansiktstruendetruende for tolken, da hun kan risikere 
å framstå som lite dyktig og på den måten undertrykke de tegnspråklige seerne ved å gi et 
mangelfullt produkt i forhold til det originale. Vi kan kalle dette for en slags ’ufrivillig 
undertrykkelse’. Author- og principal-posisjonene kan resultere i en slags ’overlagt 
undertrykkelse’. I denne posisjonen kan tolken nemlig stå i fare for å oppfattes som lite 
ydmyk og som en som spiller ut sine egne kunstneriske motiver framfor å «være trofast i sin 
gjengivelse» (Skedsmo, 2007, s. 118). 

 

Det å forstå hva vi gjør ut fra et performativt perspektiv, og kanskje gi rom for at tolker kan 

gå inn i posisjon som en author eller principal, vil tilsi at tolken ikke nødvendigvis lenger er 

en som formidler, kopierer eller reformulerer en tekst. I et performativt perspektiv blir tolken 

en som «handler på andres vegne» ifølge Skedsmo (2007, s. 144). Tolken gjen-gjør, gjen-

utfører eller reperformerer kommunikative handlinger ved hjelp av de språklige ressursene 

den har tilgjengelig. Skedsmo (2007) forklarer videre at i dette perspektivet finnes det 

likhetstrekk med synet man har på gjendiktning, altså at noe diktes om igjen. Når ordet 

gjendiktning trekkes frem som en oversettelsespraksis er det tydelig at virksomheten er 

kreativ. Et frigjørende aspekt med ordet gjendiktning er at det står i motsetning til det mange 

kanskje intuitivt tenker at oversettelse er - et mekanisk arbeid der man bytter ut ord for ord 

med andre språks ord, til teksten er en kopi av originalen. Ordet gjendiktning impliserer at det 

er en kreativ prosess, der gjendikteren har stor innflytelse og selv lager teksten og tar ansvar 

for den. De kommunikative aktivitetene vil være gjenforklaring, gjenfortelling etc. (Skedsmo, 

2007, s. 144). Tegnspråktolken vil i et performativt perspektiv handle på vegne av andre. En 

implikasjon av dette kan være at det å lage god oversettelse av en undervisningssekvens vil 

du som tolk dra nytte av å være en god underviser. «Dette kan minne om hva vi finner i 

litterære oversettelser, der det ofte er en pedagog som oversetter en pedagogikkbok, og det 

gjerne er poeter som oversetter poesi» (Skedsmo, 2007, s. 145). 

 

3.3 Auditiv Sonologi - en analysemetode basert på 

«music-as-heard» 
Sonologien er en totalteori basert på ideene til den franske forskeren og komponisten Pierre 

Schaeffer. Komponist og professor i komposisjon Lasse Thoresen, har de siste 30 årene 
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videreutviklet Schaeffer sine ideer, og delvis hans arbeid sammen med komponist og 

professor i musikkvitenskap, Olav Anton Thommessen. Thoresen (2015) hevder at 

tilnærmingen til den musikkvitenskapelige forskningen i sonologien, kan defineres som 

«kunstnerisk forskning». Dette er fordi teorien kan fremstå som en slags dyrking av auditive 

muligheter, der rasjonelle mål er motivasjonen for prosjektet (Thoresen, 2015, s. xxii).  

Teorien fremstiller ikke en tilstrekkelig oversikt over de utallige dimensjonene av musikalsk 

opplevelse eller erfaring. Den forholder seg til at musikk formidler noe og tar sikte på å 

avdekke og systematisere hvordan formidlingen skjer. 

Den analytiske metoden som fremstilles i boka «Emergent musikal forms, aural 

explorations» (2015), fokuserer på auditive lag, mønstre og systematisering. Disse 

representasjonene orienteres rundt strukturelle funksjoner. Teorien viser til måter å håndtere 

noen generelle prinsipper for å ordne og systematisere auditive inntrykk, og deretter beskrive 

effekten av musikalske elementer som organiserer lytterens musikalske inntrykk. Mønstre og 

systemer omtales som deler av musikalsk erfaring som en helhet. «Musikk har utallige 

dimensjoner i seg, og mange av disse kan være målrettet og ha en hensikt hos den passende 

lytteren» (Thoresen, 2015, s. xxii). Et av målene for bokas metode, er å bevisstgjøre 

muligheten til å skille forskjellige lytterintensjoner ved analysering. Utbyttet av dette vil være 

å utvikle en auditiv bevissthet, som vil være presis og fleksibel og kan bidra til et større 

perspektiv i musikk og komposisjonelle muligheter. 

Det som gjør sonologien interessant i en tegnspråktolks perspektiv, er det fundamentale 

prinsippet i teorien. Nemlig at analysene som lages stadig må relateres til den originale 

lydrepresentasjonen av musikk. Det vil si at analysemetodene som boka presenterer, ikke er 

basert på nedskrevne partiturer og målet er heller ikke å anvende metoden på et sånt 

materiale. Nedskrevne partiturer, altså musikknotering som noter og noteark, har ofte hensikt 

i å orientere leseren. Utgangspunktet for sonologien er at når musikk skal analyseres, må 

musikken være «music-as-heard» (Thoresen, 2015, s. xxiii). Ved å anvende analyser på 

music-as-heard forholder man seg ikke til noter, men til mental representasjon av musikk - 

slik musikk fremstår for lytteren gjennom for eksempel en avspilling. Dette betyr at 

analysens utgangspunkt vil være individets refleksjon. Teoriens tilnærming har en 

fenomenologisk holdning, det vil si at den forholder seg til den konkrete erfaringen av 

musikk som manifesteres i «den virkelige verden» (Thoresen, 2015, s. xxviii). 

Analysemetoden anvender deskriptive verktøy fra strukturalismen og semiotikken. Ved å 

forholde seg til et slikt fenomenologisk perspektiv, tilfører tilnærmingen lytterens intensjoner 
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og en objektiv konstituering, samtidig som det bidrar til å unngå et reduksjonistisk 

perspektiv. Dette perspektivet kombinert med elementer av strukturalisme og semiotikk, vil 

tilby teorien et paradigmatisk forhold mellom musikalske elementer (Thoresen, 2015, s. 

xxviii). 

 

3.3.1 Forholdet mellom musikk og språk 
Interessen for å studere musikalsk mening har vokst i takt med interessen for musikalsk 

semiotikk. Erkjennelse gjennom musikk skaper forståelse først og fremst når det er nedfelt i 

lyd og tid. Thoresen (2015) hevder at vitenskapen tidligere har tatt utgangspunkt i studier av 

semantisk baserte litterære tekster. Det er en tilnærming som samsvarer godt med det vi 

pleier å betrakte som litterær skjevhet i det meste av musikkvitenskapen. Han mener man har 

til gode å ønske seg en faktisk fortolkningsteori innenfor musikkvitenskapen, som ikke 

baserer seg på semantisk baserte litterære tekster (Thoresen, 2015, s. xxix). Thoresen (2015) 

mener at i en kommunikasjon er en språklig ytring er lastet med mening når syntaks, fonetikk 

og semantikk kommer sammen i en interhuman transaksjon. Han sammenligner denne 

forståelsen med musikk, og mener at det er kun når fullstendige musikalske fraser og 

segmenter høres ved sitt fulle lydlige utførelsespotensial, at musikk presenterer seg som 

logisk og lastet med mening (Thoresen, 2015, s. xxx). Musikalsk syntaks kan da ikke 

sammenlignes med språklig syntaks. For han er oppgaven ved språkets syntaks å avkode 

beskjeder, mens ved musikalsk syntaks må det strategisk inkluderes individuelle lyttere som 

en nødvendig deltaker i produksjonen av musikalsk mening. Når sonologiens tilnærming 

fokuserer på resepsjon av music-as-heard, er det ikke tilstrekkelig med en taksonomisk 

tilnærming til lytting. Musikalsk opplevelse er nemlig potensielt mye mer - som følelser, 

ekstase og mystikk. Det er flere aspekter ved musikk som mangler definisjoner, og flere 

aspekter ved uforklarlige forståelser og opplevelser (Thoresen, 2015, s. xxx). 

	

3.3.2 Musikkteori gjennom øret 
En tone kan kategoriseres inn i et toneartsystem, det kan for eksempel være en A eller en C. 

Ved å kategorisere en tone på denne måten fokuserer man på tonen som en del av et system. 

Dette kan sammenlignes med hvordan man ser på språk som et system. Ved å endre fokuset 

til music-as-heard, fokuseres det ikke lenger på musikken som et system. Fokuset kan rettes 

mot lyd som lyd. Den blir ifølge Thoresen (2015) en resonans, eller et energiforløp der alt bor 
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i tonen. Musikalske former viser seg når man lytter, og musikalske former er knyttet opp mot 

musikkopplevelsen, og den musikalske hukommelsen.  

 
«For å høre musikalsk form uten støtte i noter, må man gjennom en type bevissthetsarbeid, 
fordi musikkens form er bare tilgjengelig gjennom hukommelsen av musikk. For å studere 
musikkens form pr. øre, må man faktisk erindre musikken ganske godt, og man må øve seg på 
å behandle erindringen av den klingende musikken som objekt for sin indre bevissthet» 
(Thoresen gjengitt av Jensen, 2016, 18.03). 

 

 I et vitenskapelig perspektiv har øret og det lyttende relativt lav status i motsetning til det 

som er nedskrevet på papir. Opplevelse av musikalsk form kan vi ikke lese via noter.  

 
«(...) Opplevelsen av form hviler på at bevisstheten klarer å legge det du husker inn i 
bakgrunn i forhold til det du faktisk hører i øyeblikket. Hukommelsen må danne et 
bakgrunnssjikt i forhold til den musikken du hører i øyeblikket, akkurat som de ordene jeg 
sier nå, skjer på bakgrunn av begynnelsen av denne setningen som ikke lenger klinger» 
(Thoresen gjengitt av Jensen, 2016, 18.03). 

 

Jeg forstår det slik at selv om en komponist eller musiker klarer å forestille seg musikkens 

form gjennom lesing av noter, vil notene likevel anvendes til orientering. Dette er fordi 

hukommelsen av musikk spiller en såpass stor rolle i opplevelse av form. Thoresen (som 

gjengitt av Jensen, 2016) sammenligner musikalsk form med dannelse av språklige ytringer. 

Han forklarer at hukommelsen må danne et bakgrunnssjikt av begynnelsen av setningen, og 

dette sjiktet skal ikke basere seg på ordene i en setning. Det er nærmere forståelsen, 

assosiasjonene og bevisstheten som var hos vedkommende i begynnelsen av setningen. På 

samme måte er det med partituret. Det er ikke notene i forhold til hverandre, informasjonen 

om styrkegraden eller lignende som skal huskes, men den musikalske forståelsen, 

assosiasjonene, bevisstheten eller opplevelsen. Når vi lytter til musikk hører vi på mønstre av 

lyd, og musikk oppleves forskjellig avhengig av individer. For mange lyttere er ikke musikk 

et objekt som man observerer, det er en invitasjon til å delta i en prosess. Denne prosessen 

handler ikke nødvendigvis om lyd, men om stemning, følelser, bilder, holdninger og 

opplevelser (Thoresen, 2015, s. 5). Musikk konstitueres i krysningen av objektiv informasjon 

som er organisering av lyd, og repeterende mønstre i møte med lytterens intensjon. Pierre 

Schaeffer utarbeidet fire grunnleggende lytterintensjoner, som vi skal gjennomgå kort og 

konsist. Det finnes naturlig nok flere varianter av lytterintensjonene og flere nivåer, men her 

begrenser jeg meg til de helt grunnleggende. 

 

Indeksikal lytting (écouter) 
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Indeksikal lytting fungerer som en årsaksorientert lytting. Her rettes lytterens oppmerksomhet 

mot selve opphavet til lyden (Thoresen, 2015, s. 7). Lyden opptrer som en indeksikal lyd, 

som viser til lydens kilde. Denne lytterintensjonen kan vi anse som en tendens blant 

tegnspråktolker, når det henvises til instrumenter i formidlingen. Lytterintensjonen kan åpne 

opp for ganske detaljerte lydopplevelser for den individuelle lytter. For eksempel vil en 

indeksikal lytterintensjon gjøre at man hører forskjell på lyden fra en trepinne, og en pinne av 

metall. 

 

Ufokusert lytting (ouïr) 

Ufokusert lytting fungerer som en passiv lytting. Lyttingen er grunnleggende, det er en enkel 

form for lytting (Thoresen, 2015, s. 8). Lyden blir registrert av øret uten at den har som mål 

om å bli identifisert, forstått eller rettet oppmerksomhet mot. Lytteren kan oppleve musikken 

som «fyll-musikk» ved at man fokuserer på en lyd (selektiv lytting), mens den ufokuserte 

lyttingen favner det resterende lydbildet. For eksempel kan en lytter sitte på en restaurant og 

hører på alt og ikke fokuserer på noen spesielle lyder. Et annet eksempel er at man kan håre 

noen snakke og høre det som kun lyd uten at man identifiserer talen som noe annet. 

 

Selektiv lytting (entendre) 

I selektiv lytting velger lytteren å forholde seg til et spesielt forløp, eller en «tråd» av lyd. 

Ofte forsøker lytteren å koble lyden opp mot en tidligere forestilling eller kategori. 

(Thoresen, 2015, s. 8). For eksempel kan man sitte på en restaurant og høre på en samtale ved 

et annet bord, og skifte over til å høre på kokkene som steker noe inne på kjøkkenet. I et 

musikkperspektiv vil erfarne lyttere høre akkorder, gitarspilling og velge bort ulyder som for 

eksempel neglene som slår mot pianotangentene, raspingen fra plekteret som brukes på 

gitarstrengene etc.  

 

Forståelsesorientert lytting (comprendre) 

Denne kategorien kan ansees som abstrakt og objektiv. Objektiv, fordi den ikke er opptatt av 

selve lyden, men hva som er lydens referent, og abstrakt fordi den avkoder lyden og ser etter 

relevante funksjoner ved den (Thoresen, 2015, s. 9). Lytteren vektlegger mening i en diskurs, 

som lydene støtter seg til. Lyden behandles som et signifikat eller en inngang til en 

avkodning. Her er hensikten ikke å lytte til lydene i seg selv, men å lytte til meningen lyden 

formidler. For eksempel kan musikk invitere til dans. Et annet eksempel kan være hvis man 
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snakker med noen med gebrokken uttale, da fokuserer denne lytterintensjonen vekk fra 

uttalen og orienterer seg mot innholdet (Thoresen, 2015, s. 8). 

 

I dette avsnittet har jeg gjennomgått Thoresens (20015) teoretiske utgangspunkt for å 

behandle det lyttende som en teoretisk tilnærming til musikalsk opplevelse. I neste avsnitt 

skal jeg gjennomgå grunnleggende semiotikk, før jeg retter det semiotiske perspektivet inn 

mot musikk. Deretter vil jeg redegjøre for de ulike semiotiske fortolkningsprosesser, som 

Thoresens (2015) tilnærming tilbyr. 

 

3.4 Grunnleggende semiotikk 
Semiotikk er studiet av tegn og tegnbruk som sosialt betinget. Semiotikkens bruk av ordet 

tegn, er ikke av den samme betydning av tegn i tegnspråk. For å unngå unødvendige 

misforståelser, skriver jeg tegn når jeg forholder meg til semiotiske tegn, og tegn* når jeg 

forholder meg til tegnspråklige tegn* i alle analysene som jeg gjennomfører i denne 

oppgaven.  

Det ligger i tegnets natur å formidle mening. Når vi studerer tegn kan vi si noe om 

hvordan mening blir skapt i sosialt samspill. Dette gir tegnet en rolle i kommunikasjon som 

blant annet en funksjon, altså noe vi skaper mening med, kommuniserer med og oppfatter noe 

som er meningsfullt. Helt grunnleggende teorier om tegn kan deles mellom Ferdinand de 

Saussure og Charles Sanders Peirce. 

 

3.4.1 Saussures tegnteori 
Ferdinand de Saussures lingvistikk er sterkt forankret i strukturalismens vitenskapelige 

tradisjon. Man kan si at strukturalismen forsøker å formulere generelle lovmessigheter. På 

den måten blir enkelttekster redusert til eksempler på underliggende eller overordnede 

strukturer. Mening blir behandlet som noe som oppstår i systemet og avgrenses til nettopp 

systemet. Når studiet av systemet utarbeides blir strukturene en slags «lov» om hva som skal 

sies. Saussure skiller språk fra kommunikasjon ved at han skiller språksystemet langue fra 

ytringene parole (Glomnes, 2005, s. 32). Språket er langue, som er systemet, koden(e) eller 

«språket» selv, som gjør det mulig å danne setninger for å kommunisere. Kommunikasjonen 

er språket i bruk og kalles parole. Vi kan da si at produksjonen av parole forutsetter selve 

språket langue for å kommunisere. Språket er språksystemet som kan utledes av summen av 

ytringer som finnes. Saussures semiotikk omhandler bruk av langue som underligger visse 
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typer parole og hvordan systemet brukes for å produsere ytringer. Saussure var lingvist selv 

og definerer tegnet naturlig nok i et lingvistisk perspektiv, og som nevnt utviklet han 

begrepsapparat for studiet av språk som system. Det første grunnleggende prinsippet i 

Saussures tegnteori skiller betydning fra referanse. Han sier at «det språklige tegnet ikke 

forener en sak og et navn, men et begrep og en lydforestilling» (Glomnes, 2005, s. 32). Det 

lingvistiske tegnet er altså ikke i første rekke lyder eller bokstaver, men en mental størrelse, 

nemlig forestillingen om lyden. «Men forestillingen om en lyd er ikke nok til å utgjøre et 

tegn. Lydforestillingen må være koblet samen med en forestilling om noe» (Glomnes, 2015, 

s. 32). 

 

3.4.2 Signifikat og signifikant 
Det er brukt litt forskjellige ord om todelingen av tegnet. Begrep og lydforestilling eller 

innhold og uttrykk er noen av dem. De ordene som Saussure selv bruker som begrep, er 

signifikat og signifikant, det betegnede og det betegnende (Glomnes, 2015, s. 32). Vi kan 

forklare dette med at en lydforestilling, eller et uttrykk (signifikanten, det betegnende) danner 

et begrep eller en forestilling om innhold (signifikatet, det betegnede). En tradisjonell 

illustrasjon av dette er slik: 

 
Figur 4: Signifikat og signifikant. 

 

Det neste prinsippet i Saussures tegnteori er at forbindelsen mellom signifikat og signifikant 

er arbitrær, det vil si vilkårlig (Glomnes, 2015, s. 33). Tegnets form er arbitrær i den forstand 

at uttrykkssiden (det betegnende) ikke ligner på innholdssiden (det betegnede) (Glomnes, 

2015, s. 33). Saussure sier at for den enkelte framstår språket som naturgitt og nærmest 

uforanderlig siden språket fins før oss. Den forbindelsen som fins mellom innholdssiden og 

uttrykkssiden av tegnet, er resultatet av sosiale konvensjoner og derfor ikke naturgitt 
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(Glomnes, 2015, s. 33). Med dette menes at det finnes ingen naturlig forbindelse mellom for 

eksempel ordet «tau» og et faktisk tau. Det er heller ingen naturlig forbindelse mellom det 

engelske ordet «rope» og et tau. Ulike språk har ulike signifikanter for samme signifikat, 

nettopp fordi forholdet mellom signifikat og signifikant er arbitrært. 

Det tredje prinsippet til Saussure er at tegn får sin verdi gjennom relasjon til andre tegn. 

(Glomnes, 2015, s. 34). «Tau» oppfattes som «tau» fordi dette tegnet kan skilles fra «sau», 

«dau», «skau». Det er tegnsystemet som muliggjør kategorisering og differensiering. 

Forskjeller og virkeligheter som eventuelt måtte finnes i «virkeligheten», er i denne 

sammenhengen irrelevante, for det er den plassen tegnet har i systemet, som gir tegn verdi og 

betydning. Språktegnet betyr ikke noe i seg selv, det får sin verdi ved sin plass i systemet 

(Glomnes, 2005, s. 34). 

 

3.4.3 Peirces tegnteori 
Charles Sanders Peirce var fysiker og logiker, og opptatt av erkjennelse og sikker kunnskap. 

Peirce regnes som en viktig kilde til den amerikanske pragmatismen, som la vekt på språkets 

kommunikative og skapende funksjon. All erkjennelse går via tegn, tolking og evnen til å 

trekke slutninger. «Et tegn (...) er noget, der for nogen står for noget, i en vis henseende eller 

egenskab» (Peirce, 1994, s. 94). Tegnet står for eller representerer et objekt, for en eller 

annen på en eller annen måte. Ut ifra dette oppfatter Peirce tegn som tredelt, og definerer det 

nettopp slik. De tre elementene i denne tegndefinisjonen danner en trekant av tegnet, 

interpretanten og objektet.  

 

 
Figur 5: Tegn, interpretant og objekt. 
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Et tegn blir et tegn fordi det viser til noe annet enn seg selv og dette oppfattes av noen. I 

denne forståelsen av tegnet er selve interpretanten sentral.  

 
«Det (tegnet) taler til nogen, det vil sige skaber et ækvivalent tegn i den pågældende persons 
bevidsthed, eller måske et mer udviklet tegn. Det tegn, som det skaber, kalder jeg 
interpretanten af det første tegn» (Peirce, 1994, s. 94).  

 

Intepretanten kan forstås som det noe et tegn skaper hos en mottaker (Peirce, 1994, s. 94). 

Denne interpretanten, tolkeren eller brukeren, er både sender og mottaker. Interpretanten er 

ingen konkret person, men en abstraksjon av tolkingsfellesskapet (Glomnes, 2015, s. 36). 

Peirce er derfor opptatt av forholdet mellom tegn, referanse og tolkning. Med dette vektlegger 

han den meningsskapende prosessen, ikke tegnsystemet i seg selv. Denne prosessen, der 

mening blir til, kaller han semiose (Glomnes, 2005, s. 36). 

Jeg skal eksemplifisere dynamikken mellom objekt, tegn og interpretant. Tenk at du ser en 

tegning av en katt. Tegningen, arket eller det du rett og slett ser, er tegnet. Katten vil være 

objektet ut ifra interpretanten. Objektet er ikke tegnet i seg selv, altså «selve katten», tegnet 

står for noe annet, og objektet er det andre som det står for. Det andre som det står for kan 

oppfattes forskjellig ut ifra interpretanten, altså betydningen tegnet har for noen. Tegnet kan 

også tolkes til å være et bilde, et pattedyr, en tegning, eller kanskje et husdyr. Vi kan si det 

sånn at A blir B i kraft av C. Altså vil tegningen (tegnet) bli katt (objekt) i kraft av at vi vet at 

katter ser slik ut som på tegningen (interpretanten).  

 

 
Figur 6: Tegningen blir katt i kraft av tolkning. 
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Dette er én fortolkning av tegnet. Om tegnet er et annet type objekt, for eksempel husdyr, er 

ikke fordi det bedrives feiltolkning. Flere tolkninger viser til at det er umulig å fastslå tegnets 

endelige eller absolutte mening.  

 

3.4.4 Ikon, indeks og symbol 
Peirce skiller mellom tre typer tegn (Peirce, 1994, s. 117). Ikon som har en likhetsrelasjon, 

indeks som har en årsaksrelasjon og symbol som har en konvensjonalisert eller skapt relasjon. 

Ikoniske tegn er for eksempel imitasjoner og avbildninger (Glomnes, 2015, s. 37). Et ikonisk 

tegn er motivert av en eller annen form for likhet til referansen eller det representerte. 

Indekset har en forbindelse mellom tegnet og det representerte. Hvis man lukter mat, 

indikerer det for eksempel at det finnes en restaurant i nærheten. Hvis det tordner, indikerer 

det at det blir uvær. Om man ser røyk, indikerer dette ild. Symbolske tegn refererer til noe 

som må være konvensjonalisert eller innlært (Glomnes, 2015, s. 37). Symbolet forutsetter 

ingen likhet eller sammenheng mellom tegn og referanse. Et eksempel på dette er bokstaver. 

Det er ingen naturlig referanse mellom bokstaven L og dens ordlyd, men vi har lært hvordan 

L uttales og derfor uttaler vi det på denne måten. Vi sier derfor at den symbolske forbindelsen 

er arbitrær eller konvensjonalisert (Glomnes, 2005, s. 37). 

Det er viktig å presisere at Peirces inndeling av tegn ikke er en fullstendig 

kategorisering av alle slags tegn. Et tegn passer ikke enten i den ene eller den andre 

kategorien. Det er nærmere snakk om tre relasjoner mellom tegn og referanse, tre former for 

semioser som også kombineres og utfyller og til og med motsier hverandre (Glomnes, 2005, 

s. 38). Peirce mener at alt vi forholder oss til i verden er tegn, og dermed slutninger som gir 

mulighet for feiltolkning. Det at vi ikke har noen direkte tilgang til verden, hvilket er Peirce 

sitt utgangspunkt, gjør at vår erkjennelse alltid er foreløpig og underveis. 

 

3.4.5 Saussure vs. Peirce 
Som vi ser, fokuserer Saussures semiotikk på forholdet mellom signifikat og signifikant. 

Peirce sin semiotikk fokuserer på forholdet mellom tegn, referanse og interpretant. Både 

Peirce og Saussure ser tegn som nødvendig for tanke og bevissthet. Peirces tegnlære dreier 

seg om alle slags tegn og om at alt kan leses som tegn. Dynamikken mellom tegn, objekt og 

intepretant er semiose, prosessen der mening blir til. Vi kan tenke oss at Peirce forholder seg 

til referent i tegnet. Referenten er det som det pekes ut mot i verden, eller en slags virtuell 

verden. Dette skal vi komme litt tilbake til under kapittel 3.5 «Sonologiens semiotikk», der 
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Thoresen (2015) kaller det som pekes ut i verden for «exosemantikk». Det som tegnet pekes 

mot er meningen, betydningen eller det betegnede. Saussure forholder seg også til referent, 

men nærmere en mental referent i forestillingen om noe, der forestillingen er innlært, 

kulturelt konvensjonalisert, altså vilkårlig og arbitrær. 

Saussure med sitt lingvistiske perspektiv er hovedsakelig opptatt av språket i system, og 

mener at signifikant har en tilknytning til en annen enhet som ikke er til stede. Hans 

tegndefinisjon kan derfor sies å være todelt. Saussures tegn er totaliteten av kun disse to 

aspektene. Der Peirce ser at mening i tegn må omhandle tegn, objekt og interpretant, og at 

signifikantet knyttes opp mot et eksternt objekt, altså en referent i verden, vil Saussure ikke 

trekke inn referent i selve tegndefinisjonen (Thoresen, 2015, s. 91). Derfor kan Peirces 

tegndefinisjon sies å være tredelt. 

 

3.5 Sonologiens semiotikk 
De fleste teorier rundt tegn har blitt utarbeidet ved å bruke verbalspråklige modeller. I 

musikalsk semiotikk gjøres det forsøk på å skissere opp en mulig tilnærming, der det 

innledningsvis bygger på noen grunnleggende antakelser om tegnets natur og dens semioser. 

Sonologiens tilnærming til musikk i et semiotisk perspektiv, anvender uttrykk fra Saussures 

teoretiske tilnærming til tegn, og tar utgangspunkt i den tredelte tegndefinisjonen som er 

grunnlagt og fremmet av Peirce, men med noen endringer. 

I Thoresens (2015) arbeid beskriver han forholdet til tegn på denne måten «a sign will be 

defined as the totality of a signifier, a signified and their connection» (Thoresen, 2015, s. 92). 

Med dette sagt forholder han seg til Pierce sin tredeling, men med noen betydelige endringer.  

 
«Music without words generally never denotes objective referents in the external world; the 
aspect of denotation (reference to an external object) in Peirce’s sign modell, then can be 
dispensed with. Thus the meaning of the sign – its signified – is moved into the place of 
firstness. Accordingly, Firstness is taken to mean that aspect of the sign that is not apparent in 
its perceptual presence, its signified (...) (Thoresen, 2015, s. 92).  

 

Musikk uten ord denoterer vanligvis ikke objektive referanser i den ytre verden. Derfor vil 

aspektet ved denotasjon, altså at det refererer til et eksternt, konkret objekt slik Pierces 

modell anvender, utgå. Dette fører til at tegnets mening, dents signifikat, er objektet eller 

referansen. Dette vil da si at objektet viser til det aspektet ved tegnet som ikke er 

tilsynelatende tydelig perseptuelt, som det opprinnelig gjør i Peirce sin grunnleggende teori. 

Objektet eller referansen er da noe jeg forstår som en slags utydelig eller tvetydig signifikat. 
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Det er det du forestiller deg, det som blir betegnet. Med denne tilnærmingen vil 

tegnspråktolker formidle sin egen forestilling, det som blir betegnet, av musikken. 

For å eksemplifisere Thoresens (2015) fremstilling av semiotikk, kan du se for deg at du 

deltar på en tilstelning, en fest for eksempel. Den første tilgjengelige informasjonen er 

musikken, som du ufokusert lytter til mens du orienterer deg i rommet. Hvis musikken er av 

sjangeren punk, vil dette skape helt andre forventninger til hva slags fest dette er, enn hvis 

musikken hadde vært jazz. Musikken vil bidra til din orientering i hva slags mennesker som 

er på denne festen, hva slags forventet stemning, aldersgruppe, atferd etc. Punkmusikken 

ville kanskje vist til en bråkete og oppstemt fest, mens jazzmusikken kanskje viser til en rolig 

fest der hensikten er å skape en god stemning til for eksempel mingling. Tolkningen av 

musikken er signifikatet, det første som skjer i underbevisstheten din er å tolke stemningen. 

Etter hvert lytter du kanskje til hva slags musikk som spilles og tenker over komposisjonen, 

rytmene etc. Da lytter du til musikkens signifikant, musikkens betegnende. 

Signifikanten er tegnet, som er den konkrete, observerbare virkelighet, altså selve music-as-

heard. Interpretanten i denne modellen vil da omhandle semiosis, som Thoresen (2015) 

forklarer som «the nature of the bond between perceptual and mental reality, or between 

signifier and signified» (Thoresen, 2015, s. 92). Denne linken (the bond) er da forankret i 

intensjonen i menneskers sinn. Thoresen forklarer linken med denne modellen: 

 

 
Figur 7: The nature of the bond between signifier and signified (Thoresen, 2015, s. 92). 

 

Denne modellen ligner som tidligere nevnt Peirces modell. Thoresens modell har 

modifiseringer for å danne en disposisjon egnet for musikalsk semiotikk. Music-as-heard er 

alltid signifikanten. Siden musikalsk mening generelt ikke er definert og leksikalisert på 

samme måte som verbalspråk, kan alle nivåer av artikulasjon (lydobjekt, lydmønstre, 

formasjoner) illustrere og/eller inneholde informasjon som er relevant for musikalsk mening, 

på en måte som krever mer spesifiserte beskrivelser. Den fortolkede prosessen avkoder ikke 

slik som vi kan tenke oss at vi gjør via språk. Det blir nærmere en medskapende prosess som 

avhenger av lytteren (Thoresen, 2015, s. 93).  
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3.5.1 Endo- og exosemantisk tilnærming i music-as-heard 
Innenfor tekstvitenskapen og moderne retorikkforskning er det vanlig å operere med et skille 

mellom teksten og den situasjonskonteksten og kulturkonteksten som denne inngår i. Disse 

kan aldri isoleres fra hverandre, men det er mulig å studere indre strukturer i teksten. For 

eksempel kan man studere konneksjoner, referentkjeder osv. Når sonologien forholder seg til 

semiotikk i music-as-heard, har Thoresen (2015) utviklet et skille mellom musikalsk 

exosemantikk og endosemantikk (Thoresen, 2015, s. 88). Med termen exosemantikk refererer 

Thoresen (2012) til måten musikk assosierer til fenomener utenfor selve materialet og utenfor 

strukturens egenverdi (Thoresen, 2012, s. 1). Med andre ord kan man si at exosemantikk er 

aspektet ved opplevelsen i music-as-heard. Denne opplevelsen trigger eller kaller på ideer og 

følelser som overskrider selve musikken (Thoresen, 2015, s. 88). En endosemantisk 

tilnærming fokuserer på selve beskrivelsen av elementene ved music-as-heard. Noe som 

tilsier at disse syntaktiske eller taksonomiske beskrivelsene som fremtrer, er selve musikkens 

semantikk (Thoresen, 2015, s. 88). Dette kan minne oss om et internt tekstperspektiv i 

tekstvitenskap, kontra et kontekstuelt tekstperspektiv. En exosemantisk tilnærming beskriver 

innhold og strukturer i musikken som viser til ekstramusikalske hendelser av lyd ved å peke 

utover til virkeligheten, mens en endosemantisk tilnærming beskriver innhold og struktur i 

musikk som viser til lydstrukturer, for eksempel temaer eller motiver som kun eksisterer i 

selve musikken (Thoresen, 2015, s. 88). 

 

 
Figur 8: Exo- og endosemantisk tilnærming i music-as-heard. 

 

Diskusjonene rundt disse to tilnærmingene blir av og til begrenset til diskusjonen rundt 

intramusikalske referanser, altså lydstrukturer i en komposisjon. Likevel kan vi også si at 
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endosemantikk består av intermusikalske referanser, altså referanser til andre komposisjoner 

(Thoresen, 2015, s. 88). Dette er fordi musikk kan forholde seg til andre musikalske 

elementer, utenfor den komposisjonen som undersøkes. Selv om musikken refererer til for 

eksempel kjenningsmelodier til andre komposisjoner, vil den allikevel anses som 

endosemantisk. Når Thoresen (2015) forholder seg til exosemantisk, er det snakk om hvilken 

som helst ekstramusikalsk mening, hendelse av lyd eller ikke, utenfor selve fenomenet 

musikk (Thoresen, 2015, s. 88). Det exosemantiske opplevelsesaspekt av musikk og den 

endosemantiske orienteringen i musikkens struktur kan også sammenlignes med forståelse på 

to ulike plan - en sanserelatert og en intellektuell forståelse.  

I artikkelen «Vår erkjennelsesmessige begrensning» (2003) skriver professor Elling Kvamme 

om en mulig forståelse og tolkning av skillet mellom opplevelse og forståelse. «Selv om det å 

oppleve noe ikke er det samme som å forstå det, så er det å forstå noe også er en opplevelse, 

nemlig av en indre logisk sammenheng» (Kvamme, 2003, s. 219). Vi kan derfor si at 

mennesker har forståelse på to plan, en sanserelatert og en intellektuell. Forståelsen 

forutsetter en eller flere parallelle rekker med tanker, som til slutt blir en konklusjon vi 

oppfatter som riktig. Matematikken er et eksempel på et slikt mønster. Et annet eksempel kan 

være at vi i naturfagstimen forstår at partikler står stille i fast stoff, mens de samme partiklene 

beveger seg i væske. Vi forstår det fordi det er logisk, og konklusjonen synes å være entydig, 

men vi forstår det ikke ved hjelp av vår sanserelaterte forståelse. Å forstå kan ikke skilles 

fullstendig fra å oppleve. Vi kan oppleve musikk som noe følelsesmessig, og vi har «(...) 

inntrykk av at opplevelsen og den logiske forståelsen av kunst er kvalitativt forskjellige fra 

hverandre» (Kvamme, 2003, s. 221). Vi har for eksempel noter som en forståelsesorientert 

framstilling av musikk som kunst, med dokumenterte oppbygninger, instrumenter, volum etc. 

Uten at dette gir oss noen dypere forståelse av det emosjonelle inntrykket vi får. Likevel 

forklarer Kvamme (2003) at notearket vil kunne gi en emosjonell opplevelse for de som kan 

omsette det til musikk i sitt indre. «Dette er ikke det samme som den intellektuelle forståelsen 

notespråket gir, men at notespråket ved assosiative forbindelser gjenskaper den emosjonelle 

opplevelsen» (Kvamme, 2003, s. 221). Vi kan derfor skille mellom intellektuell forståelse og 

sanselig opplevelse, fordi vi opplever følelsesmessig uten å si at vi kan forstå opplevelsen.  

Thoresen (2015) hevder at det kan virke som om mange forskere unngår å gå dypere inn på 

en exosemantisk fortolkning. Mange av de analytiske verktøyene sonologien har utviklet for 

taksonomisk analyse av music-as-heard, vil faktisk ligge under kategorien endosemantikk. 
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Nettopp fordi exosemantikk krever en assosiering av lytteren og at denne lytteren blir en 

integrert del i den musikalske opplevelsen (Thoresen, 2015, s. 88). Å integrere egen 

fortolkning i musikken, skal vi se nærmere på i neste avsnitt. Dette avsnittet redegjør 

nærmere for Peirces opprinnelige begrep, semiose.  

 

3.6 Semiose  
Som tidligere nevnt, er Peirce opptatt av forholdet mellom tegn, referanse og tolkning. Derfor 

er den meningsskapende prosessen i fokus for ham, ikke tegnsystemet i seg selv, slik som hos 

Saussures. Med Peirces triade – tegn, referanse og tolkning – som grunnleggende forståelse 

av tegnets kommunikasjon, er det ved prosessen semiose at mening blir til. Thoresen (2015) 

har sett et behov for å utvide den tredelte modellen til Peirce, og da i fortolkningsprosessen 

semiose. Det er i semiose at koblingen mellom skjult og observerbar virkelighet skjer, og 

dermed en kobling mellom tenkt og oppfattet virkelighet. Det er altså i semiose, at mening 

blir til og semiose er derfor en mental handling, ikke et objekt.  

I musikalsk semiotikk er fokuset på hvordan musikken er gjort, organisert eller 

komponert for å stå for noe i verden. Koblingen mellom den observerbare virkelighet, altså 

music-as-heard (signifikant), og en bestemt tanke, idé eller assosiering (signifikat), forårsakes 

hos personen som lytter. Uttrykket intensjonell handling viser til hvordan bevisstheten hos 

mennesker konstituerer mening ut ifra oppfattet eller opplevd virkelighet (Thoresen, 2015, s. 

94). Denne konstitueringen hos lytteren vil lede til, eller bestemme ulike typer tegn. Det er 

derfor også mulig at en og samme type signifikant, kan konstituere fire forskjellige typer tegn 

i personens tilhørende semiose. (Thoresen, 2015, s. 94). Disse tegnene er ikoniske, 

indeksikale, metonymiske og arbitrære tegn, slik vi kjenner dem fra Peirces tegninndeling, 

der arbitrære tegn er symbolske. Som vi ser, tar også sonologien for seg et fjerde tegn – det 

metonymiske tegnet. Muligheten til å generere mening ut fra oppfatning og virkelighet, 

gjennom ulike og utallige konstituerende handlinger, er en eksistensiell kvalitet hos 

mennesket. Menneskets liv kan ansees som en kontinuerlig pågående prosess av fortolkning 

rundt virkelighet gjennom oppfatning og tenkning (Thoresen, 2015, s. 95). Semiose er til 

stede selv om situasjonen ikke har noen tegn med kommunikative hensikter. Den er også til 

stede der det ikke var intendert å kommunisere med tegn, så semiose er uavhengig av om det 

omhandler tegn eller ikke. 

 

3.6.1 Primær semiose 
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Den grunnleggende handlingen som foregår i semiose, består av assosiasjon. En enhet eller 

referent, assosieres eller er koblet med en spesiell idé, som vi kaller signifikat. Den ideen, 

eller signifikatet assosieres med et uttrykk, som er signifikant (Thoresen, 2015, s. 95). Altså 

vil en person skape en referanse til noe, fordi den blir utsatt for et musikalsk uttrykk, som er 

music-as-heard, og dette uttrykket kobles opp mot en mental idé. Det Thoresen (2015) kaller 

primær semiose, er når assosieringen eller forbindelsen kan oppstå gjennom to prosesser:  

 

1. Romlig-temporal forbindelse 

At assosiasjonen utledes av forbindelse betyr at signifikatet, altså den mentale ideen, kobles 

opp til referenten gjennom observasjon eller kontekstuell erfaring, der referenten og 

signifikantet er fysisk til stede. Prosessen som konstituerer romlig-temporal forbindelse, er 

når forbindelsen til signifikatet skjer i kraft av nærheten mellom signifikant og signifikat 

(Thoresen, 2015, s. 96). Assosiasjonen kan dermed forstås som noe som utledes av romlig-

temporal forbindelse. Romlig assosiasjon betyr at noe ofte opptrer sammen fysisk i en 

nærhetsrelasjon. I språklig sammenheng kan dette være dør og vindu. Det kan også være 

mindre nærhetsliggende, og uten fokus på et objekt, som for eksempel familie og glede. Det 

som er temporal forbindelse vil være noe som sedvanlig oppstår og forbindes med hverandre 

tidsmessig, for eksempel kveld og natt, eller sulten og mett. Romlig-temporal forbindelse 

betyr at signifikantet skaper en referanse til en kontekstsammenheng, eller tidserfaring 

vedkommende innehar. 

 

2. Likhet 
At assosiasjonen utledes av likhet, vil si at et bilde eller uttrykk i stor grad er uavhengig av en 

konkret avbildning av virkeligheten. Bilder kan skape en kvasi-virkelighet i seg selv. 

Eksempler på likhet er ikoniske tegn, bilder, metaforer, diagram etc. der forholdet mellom 

signifikat og signifikant er motivert av noe (Thoresen, 2015, s. 96). 

Selv om jeg til tider bruker verbale eksempler i de overnevnte assosiasjonskategoriene, er det 

nødvendig å understreke at disse assosiasjonene omhandler lyd og musikk når vedkommende 

lytter, altså ikke-språklig assosiasjon. Derfor er det et skille mellom verbal tenkning, som kan 

karakteriseres som styrt av språklige og sosiale normer, og visuell tenkning som i større grad 

gjenspeiler individuelle forskjeller, ofte med idiosynkratiske innslag. Slik frifttlytende 

tenkning er assosiativ, springende og lystorientert ved for eksempel drømmer og fantasier 

(Svartdal, 2012).  
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3.6.2 Sekundær semiose: «fire ulike grader av fiksering» 
I videre fordypning av primær semiose, som baserer seg på likhet og forbindelse, skjer også 

fortolkning av tegn via personers tilegning av sosiale konvensjoner, og prosesser av habitus.  

 
«Definition, habituation and conventionality also play a role in the semiosis of the motivated 
signs, although to a lesser degree. In addition to the semiosis based on resemblance and 
contiguity, which we shall call primary forms of semiosis, we have to add different degrees of 
habituation and definition, called secondary semiosis» (Thoresen, 2015, s. 97).  

 

Vi kan derfor si at begge nivåene av semiose er sosialt konvensjonalisert, men ikke 

nødvendigvis i like stor grad. Likhet og forbindelse har i større grad noe vi kan betegne som 

en sosialkulturell, observerbar konvensjon. Sekundær semiose har ulike konvensjonaliserte 

grader av habitus, som i mye større grad avhenger av individet og individets refleksjon.  

Thoresen (2015) forholder seg til tre ulike konvensjonaliserte og uforanderlige metaforer fra 

verbalspråket, og med disse metaforene som utgangspunkt danner han fire kategorier i 

forbindelse med musikk. Han kaller dem «Four degrees of fixation» (Thoresen, 2015, s. 98). 

Jeg vil heretter kalle de «fire ulike grader av fiksering». 

1. Åpne fortolkninger er en helt åpen og kreativ metafor som ikke er 

konvensjonalisert. 

2. Konvensjonalisert/tilvendt fortolkning er en kreativ metafor som i større grad er 

konvensjonalisert. 

3. Kodet- eller leksikalsk fortolkning er leksikalske metaforer, som er nærmest 

fastsatt i vårt språklige repertoar. 

4. Gjennomskinnelig fortolkning er gjennomskinnelige metaforer, som vi nærmest 

ikke oppfatter som en metafor lenger. 

Grunnen til at begrepet fortolkning brukes og ikke metafor, er fordi metafor vil begrense 

fortolkningene til å kun være en del av ikoniske tegn (Thoresen, 2015, s. 98). Slik jeg forstår 

det vil ikke Thoresen (2015) at vi skal anse fortolkningene som imitasjoner eller 

avbildninger. Hvis vi gjør det, knyttes signifikantet uløselig til det ikoniske tegnet. Han 

ønsker å åpne muligheten for å kunne anse musikk som noe som potensielt kan kategoriseres 

i alle sonologiens fire tegnklasser. Disse fire ulike gradene av fiksering er det som danner 
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sekundær semiose. De fire ulike fikseringene varierer fra person til person og avhengig av 

hvilket tegn som konstitueres i primær semiose. 

Vi har nå utvidet Peirce sin opprinnelige tredelte tegnforståelse - tegn, referanse og tolkning - 

til fire deler. Disse fire delene består nå av tegn, referanse, primær semiose og sekundær 

semiose. 

 
«When a sign is described in both primary and secondary semiosis, the triadic scheme of 
Peirce’s sign definition is exploded; the sign will now rather have to be described as 
quaternity. We shall have to expand the triadic scheme with Fourthness. Fourthness can be 
defined as all that relates to confirmation, institutionalisation of conventions and rules, and 
fixation of relationships so that it becomes solified and permanent in the context of the 
society» (Thoresen, 2015, s. 99). 

 

Likhet og romlig-temporal forbindelse, altså primær semiose, har synkrone egenskaper 

(Thoresen, 2015, s. 99). Disse synkrone egenskapene er nyttige ved analyse av tegnsystemer 

på et gitt sted og tidspunkt uavhengig av et historisk perspektiv. De er umiddelbare og trenger 

ingen eller lite innlæring. Sekundær semiose vil da ha diakrone egenskaper som vil si at 

forståelsen er stadig under utvikling og aldri absolutt (Thoresen, 2015, s. 99). I større grad tar 

sekundær semiose hensyn til samfunnshistorien, kulturen og sivilisasjonen som tegnene blir 

institusjonalisert og forstått i.  

 

Et eksempel på fire ulike fikseringer 
En kreativ metafor i verbalspråket, kan være en ny metafor som ikke vanligvis brukes i 

språket. I musikk så kan vi tenke oss at da Richard Wagner skrev «Ritt der Walküren», kjent 

på norsk som «Valkyrierittet», var verkets ledemelodi det Thoresen (2015) kaller en åpen 

fortolkning, dersom man ikke var kjent med verkets navn. Melodien kan oppfattes som en 

fanfare som spilles når valkyrjene rir over himmelen. Tonene går oppover, noe som kan 

oppfattes i samsvar med det overnaturlige hos valkyrjer, der de kan løpe i luft og i vann. 

Videre ble disse tonene en kjenningsmelodi for nettopp denne sangen og operaen den 

tilhører. Da kan vi si at musikken er konvensjonalisert, fordi fortolkningen av den er påvirket 

av verkets navn og i hvilken sekvens av operaen den brukes. Denne musikken har i nyere tid 

blitt brukt i blant annet krigsfilmer, og det å gå til angrep eller i krigsstrid kan for enkelte bli 

avbildet i musikken. Da kan vi si at sangen er en kodet fortolkning om det å krige. 

Melodiforløpet blir da en ledemelodi om det å gå i krig. I verbalspråket kan en kodet 

fortolkning sammenlignes med en leksikalsk metafor, og «skogens konge» er et eksempel på 

dette. Hvis dette musikkstykket, og spesielt dets ledemotiv fortsetter å brukes i 
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krigssammenhenger, kan det nesten blir en selvfølge at den assosieres med krig og kjemping. 

Da vil det kategoriseres som gjennomskinnelig fortolkning, fordi den har mistet sin 

opprinnelige mening. I verbalspråket kan «å kaste bort tiden» være en slik metafor. Disse 

fortolkningene som nevnt ovenfor, er avhengig av fortolkerens kultur, oppvekst og miljø.  

I dette avsnittet har jeg redegjort for de fire ulike gradene av fiksering, som er utledet av 

primær semiose, som konstitueres av tegnet. I avsnittet under vil jeg forklare hvordan vi i 

likhet med Peirces semiotiske tilnærming vil operere med produksjon og resepsjon av tegn 

som en og samme ting i tolkens kommunikasjonssituasjon. 

 

3.6.3 Tegnproduksjon og tegnresepsjon 
Peirces semiotiske tilnærming omhandler produksjonen av tegn og resepsjonen av tegn som 

en og samme ting (Peirce, 1994, s. 94). Når et tegn kommuniserer med noen, vil det skape et 

ekvivalent tegn i den gjeldende personens bevissthet. Tegnet som skapes er interpretanten av 

det første tegnet og skaper en idé: 

 
«Idé skal her forstås i en slags platonisk forstand, meget lig dagligsprogets; jeg mener i den 
forstand, som når vi siger, at den ene mand griber den anden mands idé, eller hvis vi siger, at 
når en mand genkalder sig det, han på et tidligere tidspunkt tænkte på, så genkalder han sig 
den samme idé, eller når en mand bliver ved med at tænke på noget, i for eksempel en 
tiendedel sekund – for så vidt som tanken bliver ved med at stemme overens med sig selv i 
det tidsrum, dvs. At have det samme indhold, er det den samme idé – og ikke en ny idé i hvert 
øjeblik af det tidsrum» (Peirce, 1994, s. 94). 

 

Dette betyr at om vi ser semiose fra tegnet sin side med tegnets funksjon eller handling som 

utgangspunkt, eller fra interpretanten sin side med interpretantens fortolkning som 

utgangspunkt, vil det ikke føre til to ulike semioser. Vi ser samme semiose, fra to forskjellige 

perspektiver (Thoresen, 2015, s. 99). 

Sonologien fokuserer på tegn i en fortolkningsprosess, men er også bevisst på at 

strukturene som anvendes i musikkomponeringen og strukturene som lytterne til musikken 

sitter igjen med, ikke nødvendigvis er identiske (Thoresen, 2015, s. 100). For dette prosjektet 

og analysene vi skal komme til senere, kan perspektivet om resepsjon av musikk og 

produksjon av tegn i et semiotisk perspektiv være fruktbart, fordi tolkens gestikulering vil 

reflektere tolkens lesning av musikken. Derimot vil det tegnspråklige publikummet sin 

resepsjon gjennom visuell kommunikasjon og tolkens resepsjon i et semiotisk perspektiv, 

ikke kunne behandles som en og samme ting. Vi kan altså ikke kunne sidestille tolkens 

fortolkningsprosess og det tegnspråklige publikum sin fortolkningsprosess. Nettopp fordi det 
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vil bli en utopi å tro at tolkens fortolkning vil bli identisk med det tegnspråklige publikummet 

sin fortolkning.  

Med fire forskjellige kategorier av tegn ser vi i figuren under hvordan disse tegnene forholder 

seg til produsering og resepsjon i semiose.  

 
Figur 9: Semiose i produksjon av tegn og resepsjon av tegn (Thoresen, 2015, s. 100). 

 

For å produsere ikoniske tegn, må likhet etableres, og for å fortolke tegnet krever det 

sammenligning. Indeksikale tegn er nærliggende årsaksorientert, og for å fortolke det, må 

mottakeren beslutte hva årsaken til fenomenet er. Metonymiske tegn har romlig-temporal 

forbindelse, og mottakeren må assosiere eller koble sammen to fenomener, ett som er til stede 

og ett som er skjult. Saussure definerer relasjonen mellom signifikant og signifikat som 

arbitrær. Peirce definerer symbolske tegn som arbitrært fordi i disse arbitrære tegnene er 

relasjonen mellom signifikant og signifikat forbundet gjennom tidligere definisjon. Altså må 

mottakeren lære seg å gjenkjenne tegn som tidligere har blitt definert (Thoresen, 2015, s. 

100). 

Jeg vil nå gjennomgå de fire forskjellige tegnene, med deres respektive primære og 

sekundære semioser som de oftest opptrer i. 

 

3.7 Fire forskjellige typer tegn, primær semiose og 

sekundær semiose 
3.7.1 Ikoniske tegn 
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Ikoniske tegn er som nevnt, formet som en imitasjon. De har en likhet mellom tegn og 

referanse. Hvis et objekt er fraværende, kan en vise til likhet og ikonisitet. Semiosen som 

konstituerer et ikonisk tegn, sammenligner det perseptuelle (signifikant) og det som er 

fraværende (signifikat). Vi kan si at det ikoniske tegnets sin primære semiose er likhet 

gjennom felles trekk, mens den sekundære semiosen avhenger litt av hva slags tegn det 

ikoniske tegnet er (Thoresen, 2015, s. 101). En avbildning vil ikke nødvendigvis trenge like 

mye fortolkning som for eksempel en metafor, mens et diagram avhenger i større grad av 

habitus. (Thoresen, 2015, s. 101). 

Peirce delte ikoniske tegn inn i bilder, diagram og metaforer (Thoresen, 2015, s. 102). 

Bilder kan kategoriseres som motiverte tegn eller som sterkt konvensjonaliserte tegn. De 

trenger i liten grad fortolkning. I sonologiens semiotikk og sekundære semiose kategoriseres 

dette som kodet- eller leksikalisert fortolkning. Hvis en melodi imiterer en nattergal som 

synger, eller en fløyte etterligner en gjøk, er dette avbildninger og kunnskap vi mest 

sannsynlig besitter. Diagram representerer analogier mellom representasjon og «det andre» 

og trenger i større grad fortolkning og forklaring (Thoresen, 2015, s. 102). Et diagram som 

ikke er forklart vil derfor være en åpen metafor og leses som en åpen fortolkning. Metaforer 

er metategn, og ikonisiteten er basert på likheten mellom for eksempel to symbolske tegn. 

Det som er relevant for konstitueringen av adekvat mening i ikoniske tegn, avhenger i mer 

eller mindre grad av kulturell og arbitrær kode (Thoresen, 2015, s. 102). Dette viser igjen til 

at sekundær semiose avhenger av habitus. Har du aldri hørt en gjøk synge, vil primær 

semiose basere fortolkningen på likhet eller nærhet, og du oppfatter det kanskje som en 

hvilken som helst fugl, eller kanskje ikke som en fugl i det hele tatt. Thoresen (2015) viser til 

anaforer når han snakker om ikoniske tegn i en musikalsk kontekst. Ordet «foss» er også en 

lydlig imitasjon av fenomenet foss (Thoresen, 2015, s. 102). Det siste eksemplet med ordet 

«foss», der ordet imiterer fenomenet, viser oss at forhold mellom signifikant og signifikat 

ikke er fullstendig arbitrært.  

 

3.7.2 Indeksikale tegn 
Disse tegnene konstitueres når mottakeren tolker et fenomen til å være effekten av en, gjerne 

skjult, årsak. For eksempel vil røyk være et indeksikalt tegn for flammer. Røyken er tegnets 

signifikant og blir fortolket, derfor blir flammene signifikat. I indeksikale tegns semiose 

baserer tegnets mening seg på årsak. Fortolkning av indeksikale tegn, eller identifisering av 

hva som er lydens opphav krever en kodet fortolkning, fordi å gjenkjenne instrumentets lyd, 
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er en del av en felles og innlært kunnskap. Hvis lyden er en ukjent lyd vil man kanskje prøve 

å gjette lydens opphav, nærmere en åpen fortolkning. I musikk ligner dette tegnet mye på 

lytterintensjonen indeksikalsk lytting, der lytteren retter oppmerksomheten mot årsaken til 

lyden. Hører man på et opptak av en hest som galopperer, vil man mest sannsynlig se for seg 

nettopp dette (med mindre lytterintensjonen endres) i primær semiose (Thoresen, 2015, s. 

105). Energien som musikeren legger i å spille på instrumentet, er produsert av musikerens 

kropp. Hvis den energien gir en klang spesiell i instrumentets lyd, kan denne klangen 

indikere en følelse hos musikeren (Thoresen, 2015, s. 106). For eksempel hvis en vokalist har 

en skjelvende stemme, kan årsaken være at vokalisten er nervøs. Puster vokalisten hurtig, kan 

det indikere stress eller sinne. I instrumental musikk handler det oftest om imitasjon av 

indeksikale tegn, der musikerne bevisst imiterer indeksikale tegn for å få frem spesielle 

følelser (Thoresen, 2015, s. 106). Dette kan forstås som en kompleks semiose, der 

eksempelvis en skjelvende stemme er ønsket for å få imitere en nervøsitet hos vokalisten som 

en stemning, eller kanskje for å underbygge et budskap med musikken (Thoresen, 2015, s. 

106). 

 

3.7.3 Metonymiske tegn  
I metonymiske tegn assosieres signifikantet og signifikatet av temporal eller romlig 

forbindelse (Thoresen, 2015, s. 111). To helt vilkårlige ting i verden kan hos noen ha en 

mental forbindelse med hverandre. Vi kan derfor tenke oss at metonymiske tegn kan ha en 

logisk relasjon basert på kausalitet, tid eller fysisk nærhet. For eksempel hvis man tenker på 

ost, så tenker man kanskje automatisk på ostehøvel. Eller kanskje man tenker på musefeller. 

Poenget er at når noen tenker på en ting, vil de automatisk tenke på en annen ting fordi det 

eksisterer en mental forbindelse gjennom for eksempel hukommelse eller miljø. Disse 

forbindelsene kan være automatiske og kulturelt innlært, de er ikke kontinuerlige eller 

bestemte, derfor ansees de som kvasi-kontinuerlige (Thoresen, 2015, s. 97). I motsetning til 

for eksempel indeksikale tegn som er kontinuerlige. Det som skiller metonymer fra 

metaforer, er at metonymer er en del for det hele, for eksempel «Ibsen står i bokhylla». En 

metafor er nærmere en likhetsrelasjon. Metonymiske tegn i sekundær semiose kan vi beskrive 

som arbitrær, åpen eller svakt konvensjonalisert fordi i utgangspunktet kan alt assosieres med 

alt. På grunn av dette vil en åpen metonymi være mer eller mindre usikker eller tvilsom, den 

bærer preg av privat og særegen konnotasjon (Thoresen, 2015, s. 113). På denne måten vil en 

høyst personlig, privat eller idiosynkratisk fortolkning kun være brukbar i vedkommendes 
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egen fortolkning, og ikke spesielt brukbar i en kommunikasjonssituasjon. Fordi det er 

vanskelig å antyde eller gjette hvilke to enheter som assosieres, blir det heller en individuell 

kommunikativ hendelse mellom individets egne opplevelser (Thoresen, 2015, s. 113). 

Likevel kan vi se at visse musikalske fraser, eller musikalske temaer kan assosieres med 

hverandre fordi forbindelsen etableres intermusikalsk, slik som ledemotiver. Et eksempel på 

dette er Peter og Ulven av Sergej Prokofjev, der det etableres melodier og instrumenter til 

historiens forskjellige karakterer. Første gang det høres er metonymien åpen, men blir 

etablert og assosiert ettersom man hører temaet flere ganger. Flere eksempler på 

metonymiske tegn i sekundær semiose kan være vignettmusikk til TV, der man tenker på TV-

serien selv om man hører vignettmusikken isolert (Thoresen, 2015, s. 113). Et annet 

eksempel kan være signaler som alarmer, maskingevær og ringetoner på telefonen. Disse vil 

da være kodet fortolkninger av det metonymiske tegnet. 

 

3.7.4 Arbitrære tegn 
Arbitrære tegn er det Peirce kaller symbolske tegn. Disse tegnene har ikke noe tydelig 

element av likhet eller relasjon, som forbinder signifikantet og signifikatet. De lener seg i stor 

grad på kontekst og tidligere tegn, for eksempel kodifiseringer, definisjoner, forklaringer og 

oppslagsverk. I anskaffelsen av disse tegnene, er en fysisk referent erstattet av en symbolsk 

referent. Arbitrære tegn i musikk fremstår ikke som spesielt viktige tegn. Tegn i musikk er 

best forklart i de tidligere presentert tegnkategoriene i kombinasjon med sekundær semiose 

(Thoresen, 2015, s. 114-115). 

 

3.8 Visuell kommunikasjon 
3.8.1 Visuell grammatikk 
I boka «Introduction to Multimodal Analysis» (2011) har David Machin en semiotisk 

tilnærming til visuell kommunikasjon, som tar utgangspunkt i Gunter Kress og Theo Van 

Leeuwen (2006) sin teori om forståelse av visuell grammatikk. Der Kress og Van Leeuwen 

(2006) snakker om et grammatisk perspektiv på visuell kommunikasjon, ønsker Machin 

(2011) å utfordre teorien ved å stille opp ulikheter mellom verbalspråk og visuelle 

modaliteter. Med denne oppstillingen, viser han at modaliteter og verbalspråk forholder seg 

ulikt til meningsdannelse. Han skiller mellom språklig konstruert mening og visuell 

sammensatt mening. Denne todelingen hevdet han: 
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«allow us to see that the first layer of meaning in language is the code, that language has tools 
to be more specific about communicative intention and greater powers of specific 
description» (Machin, 2011, s. 186). 

 

I diskusjonen om det finnes en visuell grammatikk, mener Machin (2011) at det kan være 

mer relevant å snakke om grad av grammatikalisering og grad av konvensjonalisering. Med 

grad av grammatikalisering kan vi snakke om et fastsatt system, som for eksempel et 

språksystem. Grad av konvensjonalisering forutsetter i hvilken grad modaliteter er 

konvensjonalisert i det aktuelle uttrykket. Det er flere måter å uttrykke seg på eller 

kommunisere på og vi kan oppfatte visuelle modaliteter på samme måte som vi oppfatter 

verbalspråk, men vi avkoder dem forskjellig. 

 

3.8.2 Multimodalitet 
En modalitet betegner en klasse av meningsressurser som gjennom langvarig bruk har fått 

visse konvensjonaliserte, forutsigbare meningspotensialer (Engebretsen, 2012, s 20). Vi kan 

skille mellom sterke og svake modaliteter – ikke som atskilte kategorier, men kanskje 

nærmere grad av konvensjonalisering. Sterke modaliteter er for eksempel skrift og tale, de 

har gjennomgått en lang kulturell formingsprosess og har klare konvensjoner. Svake 

modaliteter kan være farge, musikk og klær (Engebretsen, 2012, s 20). Disse normene for 

bruk og for meningsdannelse er mindre faste.  

I Kress og Van Leuween (2006) sin tilnærming, er komposisjoner visuelle utsagn som 

kan ordnes og arrangeres ut ifra ulike alternativer og tilgjengelige valg som styres av 

konvensjoner. Ved å beskrive og stille de rette spørsmålene til modalitetene vil vi se hvilke 

semiotiske ressurser som brukes for å skape intendert mening (Kress og Van Leuween, 2006, 

s. 2-3). Machin (2011) påpeker i tillegg at vi ikke nødvendigvis alltid vil være enige om hva 

vi ser. Hvis for eksempel en visuell komposisjon representerer et virkelighetsbilde, kan 

selvfølgelig tilskuerne avslå eller si seg uenig i det. Likevel vil vi på et generelt grunnlag 

kunne oppfatte bildets intensjon og hvilke effekter designeren har anvendt for å formidle 

dette, fordi det er konvensjonalisert i vår kultur (Machin, 2011, s xii). Likeledes er det når vi 

hører en språklig ytring. Vi kan være uenige i ytringen, men vi klarer å oppfatte den og forstå 

hva som blir formidlet og ytringens intensjoner.  

Vi skiller mellom hva et bilde denoterer og konnoterer. Det denotative er en avbildning 

og det første «laget av mening» (Machin, 2011, s. 24). Selv om vi aldri kan stille oss 

objektive til uttrykk og bilder, kan vi tenke oss at når vi dokumenterer hva vi ser så er 
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beskrivelsen denotativ. Når vi snakker om hva et bilde konnoterer, snakker vi om hvilke 

verdier, ideer, konsepter og representasjoner det formidler og på hvilken måte det formidler. 

Dette kan vi anse som det andre «laget av mening» (Machin, 2011, s. 25). Bilder er svake på 

et denotativt nivå, men sterke på et konnotativt nivå i meningsdannelse (Machin, 2011, s. 

186). Observasjon gir oss muligheten til å kunne se hvilke elementer bildet inneholder, og så 

hvilke assosiasjoner disse elementene gir. Machin (2011) hevder at bilder som sammensatt 

mening har utgangspunkt i komplekse faktorer for meningskapning, som erfaring, biologi etc. 

Siden disse etablerte assosiasjonene er kulturelt betinget, kan vi bruke dem til å formidle 

mening, kommunisere og konnotere ideer og konsepter (Machin, 2011, s. 25). 

Om et kommunikativt formål med et bilde primært er denotativt eller konnotativt, 

avhenger til en viss grad av hvilken kontekst bildet brukes i. Hva et bilde konnoterer kan i 

noen kontekster være et resultat av fri assosiasjon. Likevel, der bildeskaperne ønsker å oppnå 

en spesifikk idé hos publikummet, vil de benytte seg av etablerte konnotatorer (Machin, 

2011, s. 27). Dette er bærere av konnotasjoner som skapere kan være sikre på at publikum vil 

forstå bevisst eller ubevisst.  

 

3.8.3 Remodalisering 
I teksten «Når litteratur går fra papir til skjerm» (2012) stiller Hans Kristian Rustad 

spørsmålet om hva som skjer når et litterært verk går fra et medium til et annet. «En slik 

forflytning innebærer ofte en oversetting av informasjon fra én modalitet til en eller flere 

andre modaliteter» (Rustad, 2012 s. 224). Denne formen for oversettelse betegnes som 

remodalisering. Remodaliseringsprosessen innebærer ikke bare en forflytning av et uttrykk 

fra et medium til et annet, men også at uttrykket er oversatt eller gjenskapt i et nytt 

multimodalt samspill.  

I Marthe Øidvin Burgess sin doktoravhandling «Fra novelle til film» (2015) trekker hun 

paralleller mellom remodialiseringskonseptet og begrepet resemiotisering (Burgess, 2015, s. 

43). Hun forklarer at Rustad sin oversettelsesmetafor «understreker at en 

remodalisering/resemiotisering skal gi et resultat som har potensialet til å kommunisere det 

samme meningsinnholdet som utgangsteksten – men ved hjelp av andre semiotiske ressurser» 

(Burgess, 2015, s. 42-43). Rustad benytter seg av remodaliseringsbegrepet hovedsakelig når 

det er snakk om oversettelse fra skriftlig tekst til multimodal tekst. For å gjøre rede for hva 

dette innebærer viser han til det Kress og van Leeuwen kaller modale affordanser (Rustad, 

2012, s. 225). Han beskriver hvordan dette handler om å utnytte de mulighetene og 
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begrensningene som ligger i ulike modaliteter. Burgess (2015) definerer begrepet på norsk 

som «semiotiske føringer». Modal affordanse og semiotiske føringer mener hun er synonymt, 

og semiotiske føringer er «semiotiske muligheter og begrensninger for hva som lar seg 

uttrykke gjennom et semiotisk system» (Burgess, 2015, s. 28). Ved en multimodal analyse er 

det viktig å se på hvordan de ulike semiotiske ressursene utnyttes i multimodale tekster. 

«Vanligvis bruker vi først og fremst fellesmenneskelige evner til å oppfatte, avkode og føle. 

Visuelle og auditive opplevelser skaper emosjonelle reaksjoner i oss, og det som presenteres 

innenfor samme ramme, opplever vi som sammenhengende» (Burgess, 2015, s. 27).  

Forståelsen av de semiotiske føringene slik som Burgess (2015) presenterer, danner et viktig 

grunnlag for kapittel 3.9 «Gestikulasjonsteori». Semiotiske føringer vil være de mulighetene 

og begrensningene for hva som kan uttrykkes gjennom visuell gestikulasjon i dette prosjektet. 

Burgess (2015) forklarer at tolkningen av semiotiske ressurser er en ubevisst og automatisk 

prosess der vi opplever de meningsskapende systemene samtidig. Dette er også tilfellet på 

produksjonssiden av en skriftlig tekst der «man skaper tekster uten å bestandig være 

fullstendig klar over hver minste semiotiske ressurs som bidrar til den totale meningen» 

(Burgess, 2015, s. 27). Selve valget av semiotisk ressurs til en kommunikativ oppgave, legger 

føringer for hvordan teksten blir. Semiotiske føringer er ikke normer i betydningen sosiale 

praksismønster, men snarere iboende egenskaper ved de semiotiske ressursene (Burgess, 

2015, s. 28). På denne måten er det visse typer mening som lar seg enklere uttrykke gjennom 

en type modalitet enn i en annen type modalitet. Ulike modaliteter og semiotiske ressurser er 

egnet og uegnet til ulike oppgaver (Burgess, 2015, s. 28). En type modalitet kan dermed også 

gjøre det fullstendig umulig å utrykke et meningspotensial. 

 

3.8.4 Kontekst, mening og normsystemer 
Man kan si at mening dannes utenfor den språklige grammatikken (Machin, 2011, s. 173). 

For å forstå mening i en setning, må vi først forstå hva setningen sier på et grammatisk plan. 

Vi må forstå bokstaver og vite hvordan disse fungerer i forhold til hverandre for å danne 

setninger. Vi må forstå koden for å forstå meningen. Halliday (1999) forklarer at veien til 

forståelse av språk går gjennom studiet av tekster. Tekst og kontekst er aspekter ved samme 

prosess. En tekst er ledsaget av andre tekster som «er med», nemlig kontekst. Det som «er 

med», er utenfor det som blir sagt eller skrevet. Det inkluderer andre ikke-verbale aktiviteter, 

nemlig den totale rammen teksten utfolder seg i (Halliday, 1999, s. 69). Konteksten bygger 

en bro mellom teksten og situasjonen den opptrer i. Når vi blir presentert for en tekst, trekker 
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vi slutninger fra teksten til situasjonen (Halliday, 1999, s. 103). Dette er det som skaper basis 

for egen interaksjon i kommunikasjon. Halliday (1999) kaller denne nære forbindelsen 

mellom tekst og situasjon for forutsigelser. Det vil ikke være sånn at mennesker kan forutsi 

hva som blir sagt før det faktisk sies, men vi foretar en rask kartlegging av hva som skjer og 

dette hjelper oss med å peile inn på den aktuelle meningen og gjøre antakelser om situasjonen 

og hva som sannsynligvis vil bli sagt (Halliday, 1999, s. 103). For å forstå en tekst må man 

altså forstå koden, som i et tekstlig perspektiv er grammatikken i språket. Dette prinsippet 

gjelder ikke for bilder, og i dette prosjektets tilfelle, film. Der teksten har språklig konstruert 

mening, har bilder visuell sammensatt mening. Der språket har koden som det første laget for 

meningsdannelse, har bilder konteksten som det første laget for meningsdannelse (Machin, 

2011, s. 186). For å avkode bilder trekker man på referanser fra tidligere erfaringer, ikke 

nødvendigvis arbitrære koder.  
Det som gjør at vi oppfatter noe som meningsfullt er blant annet normsystemene våre. 

Både Tønnesson (2004) og Berge (1990) forholder seg hovedsakelig til tekstnormer som en 

delnorm av handlingsnormene våre. I det følgende skal jeg redegjøre for normsystemene i et 

semiotisk perspektiv.  

 

3.8.5 Normsystemer 
Den første og mest grunnleggende oppgaven som et normsystem har, er at det fungerer som 

modell for sansing, erfaring, tenkning og handling. Derfor er normsystemene våre et 

semiotisk system, ifølge Berge (1990, s. 36). Normsystemet har følgelig en 

meningsstrukturerende funksjon, det tillegger samhandling mening etter visse forutsigbare 

kriterier. Vi kan kalle normsystemene for fortolkningsskjema (Berge, 1990, s. 35). 

Normsystemet er et system som regulerer hva som er meningsfull atferd i vid forstand i det 

samfunn der normen gjelder som rettesnor for atferden. Den setter da kriteriene for hvordan 

praksis utført etter normen skal være formet (Berge, 1990, s. 50). Norm er en stillstand og 

aktivitet på samme tid. Det er både et statisk «system» og et dynamisk «forløp» (Berge, 1990, 

s. 42). Vekslingen mellom det statiske og dynamiske er semiose (Berge, 1990, s. 42). 

Begrepet semiose kjenner vi fra Peirces tegnteori og den aktiveres i atferd i et kommunikativt 

løp. På samme måte som vi har gjennomgått Perices semiosebegrep for tegn, anvender Berge 

(1990) det i et tekstvitenskapelig perspektiv og anvender semiosebegrepet om tekstsemiose. 

Det er i semioseprosessen teksttolkningen foregår, og som med Perices tegnsystem, 

bestemmes det én eller flere dominante funksjoner i teksten. Bestemmelsen av denne 
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dominanten eller disse dominantene determinerer hvordan relasjonene i teksten oppfates av 

fortolkeren (Berge, 1990, s. 55). Med dette kan vi si helt overfladisk at det som ligger til 

grunn for forståelse, er våre egne fortolkningsskjemaer som er normsystemene våre, i kontakt 

med atferd som kommunikativ handling. Stil og sjanger er bygget av og bygger på 

tekstnormer. «En lesning som ikke skal kollapse, forutsetter en avansert og kritisk leser med 

tekstnormer som gir rom for nettopp dette bruddet, hvor logikk opphører å være rettesnor» 

(Tønnesson, 2004, s. 126). Der logikk ikke lenger kan veilede oss i forståelse av for eksempel 

en tekst, vil normsystemene våre danne grunnlag for å forstå eller misforstå. Leserens møte 

med en tekst innebærer en produktiv spenning mellom normer (Tønnesson, 2004, s. 126). 

Tønnesson (2004) kaller en slik normsamspillende kompetanse for forhåndskompetanse. Ved 

å legge til modelleserbegrepet tilføyer han også en ny faktor, at kompetanse bygges opp 

under lesningen (Tønnesson, 2004, s. 127). Vi forholder oss altså til implisitte og indirekte 

relasjoner i fortolkningsarbeidet i det vi leser. For eksempel så kan vi si at informantenes 

normsystem vil bidra til å forebygge oppfattelsen av at videoene som analyseres er en 

spillefilm. De kan lese det som en tegnspråktolk som hører musikk og likevel ha en gyldig 

forståelse av videoene. 

For å kunne forstå en tekst, må man som leser ha tilgang til den kulturelt kvalifiserte 

intensjonaliteten som bestemmer hvordan ytringen skal utføres, og hvordan den skal forstås i 

kulturkonteksten (Berge, 2008, s. 43). Begrepet «intensjonaliteten» forklarer Tønnesson 

(2004) «[er] der bevissthetsakter alltid er rettet mot et objekt, dvs. at all bevissthet er 

bevissthet om noe» (Tønnesson, 2004, s. 80). Intensjonaliteten rettes mot noe, at noe skal 

oppfattes som noe semantisk helhetlig eller en sammenhengende mening. Altså har vi som 

menneskelige vesener eller er vi som menneskelige vesener en bevissthet som «konstruerer 

verdier, mål, midler etc. Gjennom strømmende intensjonaliteter med fast ”vesenstypikk” som 

svarer til dem» (Tønnesson, 2004, s. 80). Men vi som lesere forutsetter også at vi har 

inkorporert eller forestiller oss å ha inkorporert de tekstnormene som gir tilgang til tekstens 

mening (Berge, 2008, s. 53).  

 

3.9 Gestikulasjonsteori 
Som nevnt i kapittel 3.8.3 «Remodalisering», er semiotiske føringer (Burgess, 2015) de 

mulighetene og begrensningene for hva som lar seg uttrykke gjennom et semiotisk system. 



	66	

Valget av semiotisk ressurs legger begrensninger og føringer for hvordan uttrykket blir. Ulike 

modaliteter og semiotiske ressurser er egnet og uegnet til ulike kommunikative oppgaver. 

Når video 1 og video 2 ble konstruert, anså jeg gestikulasjon som en mulighet til å formidle 

instrumental musikk. Dette valgte jeg ettersom instrumental musikk ikke inneholder 

verbalspråk og kan derfor anses som konnotativt i sitt uttrykk. Det var derfor nødvendig å 

finne en måte å kommunisere visuelt på et konnotativt nivå. I det kommende avsnittet skal 

jeg redegjøre for Adam Kendons (2004) gestikulasjonsteori som er basert på likhetstendenser 

mellom gestikulasjon i et talespråklig samfunn og et tegnspråklig samfunn. Målet med å 

anvende denne teorien er å kommuniseres musikken i et felles semiotisk system som både 

tolken og det tegnspråklige publikummet er en del av. 

Adam Kendon er kjent internasjonalt for hans forskning på gestikulasjon og kommunikativ 

atferd. I boken «Gesture – Visible Action as Utterance» (2004) tilbyr han et tilbakeblikk på 

gestikulasjonens historie, og hvordan gestikulasjon har blitt definert og skjematisert frem til i 

dag. Slike klassifiserte inndelinger som Kendon (2004) gjør rede for, belyser hvordan 

gestikulasjon har blitt studert som en form for å uttrykke seg, eller med kommunikative 

hensikter. Han hevder selv at han ikke vil forsøke å begi seg ut på en generell overordnet 

inndeling: 

 
«We conclude, however, that no attempt should be made to develop a single, unified 
classification scheme, since so many different dimensions of comparison are possible. Any 
given gesture, once understood in the context of its use, may be located on several of these 
dimensions simultaneously» (Kendon, 2004, s. 84). 

 

Hans forskning på gestikulasjon som ytring, baserer seg på gestikulasjon i kombinasjon med 

og uten talespråk. Noen historiske perspektiver som han redegjør for, er fra Quintilian sin tid 

der gestikulasjon ble utforsket i tråd med å holde taler. Frem til det tjuende århundre ble det 

meste av gestikulasjon sett på i lys av kunsten å gestikulere, gjerne i scene- og 

teatersammenheng. Forskningen på gestikulasjon i det tjuende århundre, endret perspektivet 

til et mer vitenskapelig fokus. 

Kendon (2004) forklarer at den forskningen som er gjort på forholdet mellom tegnspråk og 

gestikulasjon, hovedsakelig har fokusert på tegnspråkets egenart. Likevel kan vi se direkte 

eller indirekte tendenser til likhet mellom gestikulasjon i et talespråklig samfunn, uavhengig 

av om det er i kombinasjon med talespråk eller ikke, og det aktuelle samfunnet sitt tegnspråk 

(Kendon, 2004, s. 284-285). Han nevner blant annet en gestikulativ tendens som han kaller 
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for «emblems». Dette er ikoniske figurer eller handlinger. For eksempel «penger» eller 

«telefon» på amerikansk tegnspråk, har lik konvensjonalisert gestikulasjon blant 

talespråklige.  

 
«To show that a structural analysis of this sort can be carried out for some aspects of gesture 
as used by speakers reminds us that the cluster of features in terms which a system is 
identified as a language includes features that are found in systems that are usually not 
considered linguistic in any strict sense of that term» (Kendon, 2004, s. 285). 

 

Kendon (2004) tilbyr ikke en inndeling av ulike gestikulasjoner, men han undersøker noen av 

egenskapene i det amerikanske tegnspråket, og sammenligner gestikulerende uttrykksmåter 

hos talespråklige. Det er hovedsakelig tre kategorier ved det amerikanske tegnspråket som 

han forholder seg til, men jeg skal trekke paralleller til det norske tegnspråket og tilhørende 

grammatikk. De tre kategoriene består først av «phonological structure» og hvordan disse 

oppstår av ikoniske former for uttrykk. Det andre er «use of space» som uttrykker forhold og 

struktur, samt diskursmarkører i ytring. Det siste er «classifiers» som i norsk tegnspråk heter 

polymorfemiske tegn (Kendon, 2004, s. 307). 

 

3.9.1 Ikoniske former for referanse (Phonological structure) 
Når gestikulasjon er medium for ytring, og det eneste middelet for uttrykk er det naturlig at 

gestikulasjonen refererer til objekter eller handlinger. Dette kan gjøres enten ved peking, eller 

ved å demonstrere en handling. Dette kaller Kendon referering ved tydelig demonstrering 

(Kendon, 2004, s. 307). Hvis objektet er fraværende, kan vedkommende forsøke å skape 

representasjonen selv. Man kan for eksempel tegne, forme kroppen som det, finne 

karakteristiske trekk ved det som man etterligner, eller forme hendene og armene i en 

størrelse som gir en virtuell fremstilling. Da definerer Kendon det som referering ved virtuell 

demonstrasjon (Kendon, 2004, s. 307). Talespråklige gjør dette ved å vise til ikonisk 

gestikulasjon, noe som vi kan kjenne igjen i tegnspråket fra deiktisk og anaforisk referanse 

(Engberg-Pedersen, 1998, s. 59-60). Deiktisk referanse i tegnspråk er når man peker på noe 

som er til stede, eller når den som snakker refererer til det som snakkes om, med tegn. 

Anaforisk referanse er når man snakker om fraværende referenter eller fiktive referenter, og 

bruker forskjellige retninger ut fra kroppen som representerer en enhet man vil referere til. 

Det kan også være peking, der pekingen er på noe som er tidligere etablert i et språklig forløp 

(Engberg-Pedersen, 1998, s. 59-60). 
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3.9.2 Diskursmarkører og lokalisasjon (Use of space) 
Med gestikulasjon som ytring, er det mulig å strukturere uttrykk romlig og sekvensielt. 

Nettopp fordi man har hender, hode, skuldre, føtter etc. som kan brukes uavhengig av 

hverandre (Kendon, 2004, s.3 10). Flere deler av kroppen kan brukes i motsetning og i 

forhold til hverandre, og man kan dermed uttrykke flere ting samtidig. Dette mener Kendon 

(2004) kan minne om en type syntaks der noen deler av kroppen, for eksempel 

ansiktsuttrykk, kan brukes til å ordne og strukturere uttrykk. De kan også brukes som 

diskursmarkører. 

 
«Thus, facial gestures, such as eyebrow movements or positionings, movements of the mouth, 
head postures and sustainments and changes in gaze direction can, and do, serve as an 
important means by which relationships between successice expressions, such as those 
produced by the hands, can be linked together in various ways» (Kendon, 2004, s. 310). 

 

For eksempel kan det å markere en undersekvens i et narrativt forløp, markeres med å vende 

på hodet, endre blikkretning og bruke ulike ansiktsuttrykk. Slike diskursmarkører utnyttes i 

aller høyeste grad i tegnspråket. Mysende øyne kan blant annet brukes som referansesjekk, 

der man sjekker at personen forstår den som snakker og hvem eller hva det refereres til 

(Engberg-Pedersen, 1998, s. 163), hevet øyebryn kan signalisere om at det kommer ny 

informasjon, å trekke hodet tilbake og eventuelt heve brynene kan bety at det kommer et nytt 

tema (Engberg-Pedersen, 1998, s. 164). Lokalisasjon i tegnrommet gir tegnspråkbrukere 

muligheten til å kombinere rommet og uttrykket. Verb kan for eksempel settes sammen med 

tidligere etablerte personer eller objekter, og kan brukes i forhold til personer og objekter. 

«Samtidig som vi sier noe om bevegelse eller stillstand, sier vi også noe om lokalisering. 

Tegnets plassering i rommet viser hvor gjenstanden eller personen befinner seg i forhold til 

andre referenter» (Malmquist & Mosand, 1996, s. 108). Talespråklige kan også bruke 

gestikulasjon for å etablere romlige forhold ved å bruke ulike deler av rommet der de 

gestikulerer. De kan for eksempel peke og bevege seg, og dermed distansere objekter og 

personer fra hverandre og etablere forhold mellom objekter og personer (Kendon, 2004, s. 

312). Kroppen kan også beveges mot ulike retninger, og på den måten kan man innta rollen 

som personer og objekter. De kan også bevege kroppen i en ny retning og innta rollen som 

flere personer, noe som i aller høyeste grad også skjer i tegnspråk. 

 

3.9.3 Polymorfemiske tegn (Classifiers) 
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Classifiers kan ligne polymorfemiske tegn på norsk tegnspråk. Polymorfemiske tegn er tegn 

med innhold som har flere betydninger.  

 
«Polymorfemiske tegn har en håndform som av noen kalles «proform» eller «classifier». 
Tegnene er også beskrevet som «polysyntetiske» tegn av Lars Wallin (1994). Tegnet har 
ingen grunnform, men det er ut fra flere setninger eller en tekst at vi oppfatter hva det 
polymorfemiske tegnet betyr. Tegnet viser enten tilbake til et gitt objekt eller person, og ut fra 
sammenhengen vil vi forstå hva eller hvem tegnet viser til» (Malmquist & Mosand, 1996, s. 
106).  
 

Polymorfemiske tegn viser altså hvordan objektet eller personen oppfører seg, beveger seg, 

eller håndteres av en som gestikulerer. Kendon (2004) eksemplifiserer dette ved å gjengi 

situasjoner som viser at talespråklige anvender det samme kommunikasjonssystemet. For 

eksempel kan vi se for oss at det forklares at en bil kjører og at man viser med hånden 

hvordan denne bilen kjører, den svinger, kjører på en humpete vei og til slutt parkerer. 

Polymorfemiske tegn kan stå alene som en hel, fullstendig setning innenfor en sammenheng 

der vi vet hva tegnet betyr (Malmquist & Mosand, 1996, s. 106). Hver del av tegnet – 

håndformen, bevegelsen og plasseringen – har sin egen betydning. De enkelte deler kan 

endres for å gi nye betydninger. I tillegg tilfører ansiktet, spesielt munnbevegelsene, flere 

betydninger til tegnet (Malmquist & Mosand, 1996, s. 106). 

 
«Tegnet viser tilbake til en gjenstand eller et individ og uttrykker noe som har med 
handlingen i fortellingen å gjøre, eller tegnet beskriver hvilken form noe har eller hvordan 
noe ser ut. Vi må vite hva tegnet peker tilbake på (hvilket substantivtegn) for å vite hva tegnet 
betyr. Tegnets betydning kommer først fram i en gitt sammenheng. Når vi skal bruke disse 
tegnene, må vi altså vite hvilke håndformer som kan representere de ulike gjenstandene eller 
personene» (Malmquist & Mosand, 1996, s. 107).  
 

 

 

 



	70	

4 Analyse  
 

4.1 Analyse av tegnspråktolking i «The Fox» 
«The Fox» (Ylvis, 2013) er ikke en analyse av tegnspråktolker som formidler instrumental 

musikk, men tegnspråktolker som tolker musikk og sang i kombinasjon. Innledningsvis i 

kapittel 2 «Materialet og metode», forklarte jeg at i mangel av tidligere forskning på 

tegnspråktolker som formidler instrumental musikk, så jeg det som hensiktsmessig å 

orientere meg i det materialet som ligger nærmest dette. I analysen av «The Fox» (Ylvis, 

2013) ønsker jeg å gi leserne en bedre innsikt og forståelse rundt tegnspråktolker som tolker 

musikk og sang i kombinasjon, og samtidig anvende teorien på et annet materialet enn det jeg 

selv har laget. Jeg skriver tegn når jeg refererer til semiotikkens tegn, og tegn* når jeg 

refererer til tegnspråklige tegn*. 

I analysen av «The Fox» (Ylvis, 2013) analyserer jeg tre korte utdrag fra tre ulike 

tegnspråklige versjoner av sangen. Jeg bruker teoretiske begreper fra sonologien som forklart 

av Thoresen (2015). Analysen viser ulike tilnærminger som tegnspråklige aktører har valgt, i 

møte med lydeffekter ved et visst meningspotensiale. Jeg ønsker å se på hvilke praktiske valg 

de ulike aktørene gjør i sin fremstilling, for så å analysere hva slags tilnærming de legger til 

grunn for sin utøving. Ved å se på hvordan lydord fortolkes i et semiotisk perspektiv, vil vi se 

at ulike aktører vil ende opp med ulike fortolkninger fordi de opererer i ulike semioser. 

Musikalsk mening er av den konnotative formen, og det konnotative i sammensatt 

semiose er av en ganske kompleks art. I analysen skal vi se noen eksempler på hvordan 

lytterintensjoner, tegn og semiose påvirker interpretasjonssituasjonen av musikalsk mening. 

Jeg vil også drøfte med analysens funn hvordan en exosemantisk og endosemantisk 

tilnærming kan påvirke den visuelle fremstillingen av musikken. Analysen inneholder tre 

deler, der hver del starter med en introduksjon av virksomheten de er en del av og deres 

versjon av «The Fox» (Ylvis, 2013). Alle introduksjonene av aktørene viser at de er seriøse, 

profesjonelle og kompetente aktører på dette feltet.  

 

4.2 «The Fox» 
4.2.1 Situasjonskontekst 
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I 2013 ga brødrene Vegard og Bård Ylvisåker, bedre kjent som Ylvis-brødrene, ut sangen 

«The Fox» (2013). Sangens musikalske sjanger kan sies å være parodisk pop eller 

electrodance. Den ble en kjempehit både nasjonalt og internasjonalt. Ylvis-brødrene er godt 

kjent som humorister i Norge. Sangen «The Fox» kan man kanskje si var en parodi av den 

type musikk som innehar et relativt platt innhold. Likevel faller sangen i smak hos publikum 

på grunn av sin tunge bass, morsomme tekst, samt fengende tema og refreng. Sangteksten 

forteller oss først og fremst om de ulike lydene som forskjellige dyr lager. Teksten tar først en 

gjennomgang av lydene som blant annet katter, hunder, seler og mus lager, før den stiller 

spørsmålet om hvilken lyd reven lager. Refrenget i sangen kan leses som et forslag til hvilken 

lyd reven lager. Jeg vil nå se på hvordan de tegnspråklige aktørene formidler sangens refreng. 

Teksten i refrenget er: 

«Ring-ding-ding-ding-dingeringeding! 

Gering-ding-ding-ding-dingeringeding! 

Gering-ding-ding-ding-dingeringeding! 

What the fox say?» 

 

4.2.2 Hvordan lese analysen 
 

 
Figur 10: Forklaring av analysens deler. 
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1. Tid – viser sekvens angitt i tid. 

2. Stillbilde – viser stillbilde fra videosekvensen. 

3. Beskrivelse – fremstiller aktørenes bevegelser og fortolkninger i skriftlig form. 

4. Lytterintensjon – informerer om aktuelle lytterintensjoner. 

5. Semiotiske tegn – viser hvilke ulike tegn som opererer i semiose. 

6. Semiose – viser ulike assosiasjoner i fortolkningsprosessen. 

7. Tegnspråklig tegn* – beskriver bevegelsene i et tegnspråklig perspektiv. 

 

4.2.3 Høgskolen i Bergen (HiB) 
Tegnspråk- og tolkeutdanning er en treårig bachelorutdannelse ved Høgskolen i Bergen. I 

forbindelse med språkåret 2013, laget og fremførte studentene ved studieretningen det de 

betegner som en tegnspråkversjon av «The Fox» (tegnspråkversjon av norges mest populære 

sang høsten 2013, 2013). 

	
Tid 00:39 – 00:50 
 

 
 

 
 

I videoen ser vi tre jenter i ca. 20-årene. Antrekkene 

er mørkt eller svart, og utkledningselementer som 

reveører og revehaler er lagt til. I første del av 

sekvensen lener aktørene seg til venstre, løfter høyre 

hånd og plasser den ved øret. Hånden er knyttet 

mens lillefinger og tommel rettes ut. Hånden holder 

plasseringen samtidig som den vibrerer. Dette er 

tegnet* for TELEFON, og når hånden vibrerer betyr 

det «telefonen ringer». Aktørene skifter stilling 

halvveis i refrenget. De lener seg da til høyre, og 

løfter venstre hånd opp over skulderen. Hånden er 

knyttet der kun en pekefinger peker oppover, og 

aktøren vibrerer med hånden. Dette kan være tegn* 

som betyr TAXI, AMBULANSE eller ALARM. 

Gjennom hele sekvensen hopper alle aktørene opp 

og ned i takt med bassen.  

Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon av vokallyden og bassen. 

Semiotiske tegn Indeksikalt tegn der aktøren anser lydens som å være effekten av en 
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årsak. Teksten består av lydord og «ring-ding» kan høres ut som en 

telefon som ringer. Aktørenes små hopp kan også leses som indeksikalt 

tegn, der den tunge bassen kan leses som årsak av hoppene. Ikonisk tegn 

der lyden fremstår som en avbildning av et objekt som skaper lignende 

lyd.  

Semiose Lyden som representeres med tegnspråklige gjengivelser av 

telefonringing og alarmlyder, og bassen som representeres med hopp kan 

leses som kodet eller leksikalsk fortolkning i sekundær semiose fordi 

lyden gjenkjennes. Dette anses som likhetsassosiasjon i primær semiose.  

Tegnspråklig 
tegn* 

Håndformene refererer til konkrete objekter, telefon og alarm. Dette kan 

leses som referering ved tydelig demonstrasjon. Siden tegnet* er et 

etablert tegnspråklig tegn* for TELEFON og ALARM i det norske 

tegnspråket, er det en anaforisk referanse. Når hånden vibrerer kan det 

også leses som et polymorfemisk tegn*, som sier at «telefonen ringer» 

eller «alarmen går». 

 
 

4.2.4 Signo Grantoppen AS (Signo) 
Signo Grantoppen AS er en diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke. De gir skole, 

arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde. Signos versjon 

av «The Fox» (Ylvis, 2013) omtaler de som en tegnspråkversjon for døve (What does the fox 

say – på tegnspråk – signlanguage, 2013). I refrenget bruker ikke aktørene i videoen 

tegnspråklig tegn*, med unntak av setningen «what the fox say?».  

 
Tid 00:36 – 01:06 
 

 
 

Videosekvensen viser fire damer i ca. 30-årene. 

Damen til høyre i bildet danser med to 

hånddukker, damen til venstre driller med en 

drillstav, og damen bakerst i midten driller en 

drillstav med bånd. I tillegg står det en dame 

foran i midten, som kan oppfattes som den som 

representerer vokalen i sangen.  

 

Damen fremst i midten har fingrene strukket ut, 
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med håndflaten vendt nedover. Armene og 

hendene går vekselvis inn og ut fra kroppen 

mens hun lener seg til høyre side. Hendene 

veksler tydelig i takt med vokalforløpet. 

Munnstillingen etterligner tekstens ordlyd.  

De mekaniske bevegelsene kan gi assosiasjoner 

til tegnet* ROBOT eller KARATE. Det kan 

også gi assosiasjoner til en form for rave-dance.  

 

Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon hos den fremste aktøren, der hun følger 

vokallydens forløp. Lytterintensjonen kan også leses som 

forståelsesorientert, der aktøren behandler lyden som en funksjon til 

dans. De tre andre aktørene kan leses som ufokusert lytterintensjon, der 

de representerer resten av musikken uavhengig av hvordan lydene 

beveger seg i lydbildet. 

Semiotiske tegn Vi kan tenke oss at aktøren assosierer musikken særegent, og 

konstituerer metonymiske tegn. Det ser ut til at hovedaktøren kobler 

vokalmelodien til en type dans.  

Semiose Aktørens primære semiose kan tenkes å være assosiasjon gjennom 

romlig-temporal forbindelse. «The Fox» (Ylvis, 2013) ligner 

sjangermessig på afterski-fester eller russelåter. Det vil ikke være 

urimelig å tenke at dette assosieres med rave-dansing. Vi kan derfor 

tenke at det er en konvensjonalisert fortolkning i sekundær semiose, der 

aktøren kanskje trekker på tidligere dansestiler i lignende kontekst, som 

danner koblingen til signifikatet.  

Tegnspråklig 
tegn* 

Det kan tenkes at aktøren som følger vokalforløpet er plassert midt i 

rommet fordi det er den lyden som er mest fremtredende. Aktøren er ikke 

nødvendigvis i takt med de andre, noe som tyder på at den følger et annet 

lydforløp. Dette kan leses som bruk av rom, eller lokalisasjon. 
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4.2.5 Amber G Productions (AGP) 
Amber Galloway Gallego er grunnlegger og ansatt som tegnspråktolk i det amerikanske 

firmaet Amber G Productions. Firmaet ble opprettet «as a response to the Deaf community's 

desire to see and experience music in the same way that hearing people connect emotionally 

to the sounds» (Amber G. Productions, 2017). Hjemmesiden til firmaet forklarer at 

tolketeamet deres består av profilerte musikktolker, bestående av både hørende og døve som 

har samlet erfaring på dette feltet i over 30 år. De engasjerer seg med døvemiljøet, og ønsker 

å gi tilgang på musikk med integritet og etisk praksis. De omtaler tolkingen som 

«performance interpretation» og jobber kontinuerlig for å «delve into the nuances of music 

and provide language for all the layers that are found in music» (Amber G. Productions, 

2017). Amber G. Productions har laget en tegnspråktolking av «The Fox» (ASL 

interpretation of What does the fox say, 2014). 

 

Tid 00:37 – 00:43 
 

 
 

 
 

I videosekvensen ser vi en dame i 30-årene. 

Hun er svartkledd med rosa pannelugg. Hun står 

foran en lilla bakgrunn. I refrenget holder hun 

venstrehånd foran brystet, med håndflaten vendt 

inn i tegnrommet. Høyre hånd har knyttet neve, 

med pekefingeren ut som peker oppover. 

Pekefingeren slår inn og ut av venstrehånden i 

takt med vokallyden. Tegnet* viser at «det 

ringer» på amerikansk tegnspråk. Det kan være 

for eksempel en telefon eller en alarm (Vicars, 

2017).  

 

Damen beveger seg fra side til side, i takt med 

musikkens rytme mens hun utfører tegnet*. 
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Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon der aktøren følger et lydforløp. 

Forståelsesorientert lytterintensjon der takten får en funksjon, nemlig 

dans eller bevegelse. 

Semiotiske tegn Indeksikalt tegn som er årsaksorientert. Lyden innehar lydord «ring-

ding», som kan høres ut en norsk/engelsk talespråklig gjengivelse av en 

telefon som ringer. Ikonisk tegn der lyden fremstår som en avbildning av 

et objekt som skaper lignende lyd. 

Semiose Begge tegn konstitueres i primær semiose der assosiasjon blir gjennom 

likhet. Sekundær semiose blir kodet eller leksikalsk fortolkning, fordi 

lyden gjenkjennes. 

Tegnspråklig 
tegn* 

Håndformene refererer til et tegn* om en konkret lyd. Altså lyden som i 

at det ringer i en telefon eller alarm. Dette blir derfor et etablert 

amerikansk tegnspråklig tegn* som sier «det ringer», og kan leses som 

en anaforisk referanse.  

 
 

4.2.6 Sammenligning 
Analysen viser til ulike praktiske løsninger, ved visualisering av lydeffekter med et visst 

meningsbærende innhold. Vi kan se at løsningene er tidvis forskjellige hva utføringen av 

tegn* angår, og hvordan den auditive informasjonen fortolkes i semiose. 

Lytterintensjoner: Lytterintensjonen er blant alle aktørene selektiv, Amber G Productions 

(AGP) og Signo sin er i tillegg også forståelsesorientert, og Signo og Høgskolen i Bergen 

(HiB) er i tillegg ufokusert.  

Semiotiske tegn og tilhørende semiose: Tegnene som fremstår i analysen er ikoniske hos 

HiB og AGP, noe som naturlig fører til at disse tegnene fortolkes gjennom likhetsassosiasjon 

i primær semiose, der AGP og HiB opererer i kodet og leksikalsk fortolkning. AGP og HiB 

gjør i tillegg bruk indeksikale tegn, som operererer i tilnærmet lik primær og sekundær 

semiose som ved ikoniske tegn. Signo har metonymiske tegn som krever en romlig-temporal 

forbindelse i primær semiose, fordi denne type dans og denne type musikk kan assosieres 

romlig med hverandre. Sekundær semiose kan da leses som konvensjonalisert fortolkning. 

Bevegelsene som utføres er ikke et etablert eller leksikalisert tegn* i norsk tegnspråk, men 

den ligner en kjent bevegelsesstil i dans. 
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Tegnspråklige tegn* og gestikulasjon: Både HiB og AGP har etablerte og leksikaliserte 

tegnspråklige tegn* i sin fremstilling. Tegnene* fremstilles gjennom referanse ved tydelig 

demonstrering, anaforisk referanse og polymorfemiske tegn* i HiB sin fremstilling. AGP 

kategoriseres som kun anaforisk referanse, fordi aktøren etablerer ikke et objekt, men viser til 

en etablert referanseform. Signo bruker ikke tegnspråklige tegn*, med unntak av «what the 

fox say». Likevel kan vi se, ved hjelp av de andre aktørene som er med, at når de beveger seg 

ulikt i forhold til hverandre så brukes lokalisasjonen i rommet og kan gjenspeile lydbildet. 

For eksempel er vokalforløpet plassert i midten nærmest skjermen. 

Definisjon på videoenes praksis og ekstra modaliteter: Aktørene omtaler praksisen på 

videoene delvis forskjellig. HiB kaller det en tegnspråkversjon, Signo kaller det 

tegnspråkversjon for døve, og AGP kaller det tegnspråktolking. Alle med unntak av AGP har 

lagt til flere nye modaliteter, som for eksempel utkledning, flere aktører og flere objekter. 

Alle er kledd i mørke overdeler. AGP og HiB har stillestående bakgrunn. Signo har bakgrunn 

fra et lokale på en bondegård.  

 

4.2.7 Drøfting 
Vi kan trekke frem Thoresens (2015) termer exosemantikk og endosemantikk i drøftingen av 

analysen. Exosemantikk refererer til måten musikk assosierer til fenomener utenfor selve 

materialet, og utenfor strukturens egenverdi. Exosemantikk er selve aspektet ved opplevelsen 

i music-as-heard og kaller på ideer og følelser som overskrider selve musikken. 

Endosemantikk refererer til selve beskrivelsen av elementene ved music-as-heard. 

Endosemantikk er innhold og strukturer som tilsier at disse syntaktiske eller taksonomiske 

beskrivelsene som opptrer er selve musikkens semantikk. Signo sin fremstilling vil gå inn i 

kategorien exosemantikk. Nettopp fordi den fokuserer på musikkens funksjon, altså dans som 

en funksjon av musikken, som overskrider selve musikkens eller lydens strukturer. HiB og 

AGP sine videoer vil gå inn i kategorien endosemantikk. Disse aktørenes assosiasjoner er 

likhet- og årsaksorientert, de beskriver lydenes struktur som selve musikkens semantikk. Selv 

om HiB og AGP peker på referenter som er utenfor musikken, som telefon og alarm, kan 

man ikke kalle det en ekstramusikalsk mening, men nærmere en gjengivelse eller en 

henvisning til et annet objekt som gir tilnærmet lik lyd. For å si det på en annen måte, så er 

fortolkningen basert på å vise til et annet objekt som lager tilsvarende lydstruktur. 
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Fremstillingen vil leses som en sammenligning av lyden, ikke en enhet utenfor lydens 

egenverdi, der lyden har en funksjon. 

Det kan ikke ses bort ifra at det for enkelte vil det gi en opplevelse av et meningspotensial å 

sammenligne lyder, som alarm og telefon, med andre objekter på norsk tegnspråk. Man kan 

kanskje se for seg at noen av aktørenes sammenligninger bygger på at sangens kontekst 

allerede er etablert på forhånd. Det som skjer før refrenget, som ikke er en del av analysen, 

har aktørene oversikt over hva sangen ønsker å formidle, nemlig forslag til hva reven sier. De 

er godt informert om at sangen leter etter noe som kan høres ut som en lyd fra et dyr. På 

denne måten styrer det språklige innholdet aktørenes fortolkning av refrenget. 

Et annet viktig moment er hvorvidt de ulike aktørenes fremstilling gjenspeiler 

underholdningspotensialet. AGP er den eneste fremstillingen som ikke har lagt til modaliteter 

som utkledninger eller flere aktører. Signo får fremstilt et større lydbilde, og HiB får 

understrekt revetemaet, men det er kun AGP som er tilnærmet lik en tegnspråktolk i arbeid. 

Det kan være fordi det normalt regnes som utenfor tegnspråktolker sin oppgave å kle seg ut, 

eller legge til flere elementer i sin praksis. 

 

4.2.8 Konklusjon 
Hvis sangen ikke het «The Fox» og den hadde ingen tekst utenom vokalbruk i refrenget, ville 

den sekundære semiosen ha vært nærmere en åpen fortolkning. Det ville vært relativt 

usannsynlig at noen ville forstå det dit hen at vokalen konstruerer et forslag til hva en rev kan 

si. Det ville mest sannsynlig ført til flere ulike musikalske fortolkninger, og flere ulike 

visuelle fremstillinger. 

 Både HiB og AGP henviser til lyden av en telefon og en alarm. Ved å henvise til dette 

anvender de referanser som er etablert og konvensjonalisert i den tegnspråklige kultur og i 

tegnspråket selv, fordi dette eksisterer i tegnede språk i aller høyeste grad. Det vil også være 

rimelig å anta, uavhengig av tegnspråket, at et tegnspråklig publikum mest sannsynlig er 

informert om at en alarm lager lyd og en telefon lager lyd. Likevel kan det å forklare en lyd, 

med en annen lyd som ikke nødvendigvis er tilgjengelig for et tegnspråklig publikum, virke 

lite fruktbart. Fremstillingen vil ikke være optimal, fordi den forklarer kun at lyden er til 

stede og den ligner på en annen lyd. Signos versjon skiller seg ut fordi den er ikke opptatt av 

teksten eller lydordene på samme måte. Signo sin versjon defineres som en 

«tegnspråkversjon for døve», altså har den tatt høyde for at lyd ikke eksisterer i en 
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tegnspråklig kontekst. Med dette kan man tenke seg at den er tilpasset døve, der den i større 

grad tar hensyn til det visuelle enn det lydlige.  

Vi kan konkludere med at det som styrer forståelsen og opplevelsen i møte med utdraget i 

«The Fox» (Ylvis, 2013), er i stor grad er kontekst gitt via tidligere tekst, men også 

assosiasjoner til lignende sanger og lignende sangers kontekst. 

 

4.3 Analyse av video 1 og video 2 
I teorikapittelet ble det redegjort for Thoresens (2015) teoretiske tilnærming til musikk, der 

music-as-heard er utgangspunktet. Ved å basere analysen på musikk slik det høres, fokuseres 

det bort fra lyd som en del av et system og som nedskrevet på partitur. Musikk er selvfølgelig 

alltid et system av toner, takt og lignende, men fokuset mot det som høres, vil gi oss 

muligheten til å forestille oss lyd på en annen måte. Ved en slik analytisk tilnærming, endres 

fokuset fra lyd som system, til lyd som lyd. De to videoene som nå er gjenstand for analyse, 

ble laget på bakgrunn av utfordringene jeg har belyst innledningsvis i denne masteroppgaven. 

Videoene er spilt inn med intensjon om å visualisere musikken for et tegnspråklig publikum 

der verbalspråk er fraværende, men kommunikasjon er til stede.  

 

4.3.1 Kontekst 
Goodwin og Duranti (1992) mener at deltakerne vurderer hva som er relevant kontekst på 

bakgrunn av den spesifikke aktivitenen som foregår. 

 
«The context is thus a frame that surrounds the event being examined and provides resources 
for its appropriate interpretation» (Goodwin & Duranti, 1992, s. 3). 
 

De hevder at hendelsen eller handlingen som inngår i kontekst må bli riktig oppfattet, 

fortolket og beskrevet. For å gjøre dette mulig, må fokuset flyttes bort fra selve hendelsen, og 

heller rettes mot andre fenomen som den kulturelle settingen, talesituasjonen og felles 

forståelsesgrunnlag (Goodwin & Duranti, 1992, s. 3).  

I fokusgruppeintervjuene til dette prosjektet var alle informantene på forhånd informert 

om at de var med i et forskningsprosjekt som undersøker tegnspråktolkers tilnærming til 

musikk som ytring, og hvilke ulike ressurser tolken har til rådighet i situasjoner der musikk 

spilles. Informantene var også informert om at de skulle få se og vurdere en type praksis som 

ikke nødvendigvis er konvensjonalisert hos tegnspråktolker. I Goodwin og Duranti (1992) sin 

teori må vi se kontekst som en fundamental sammenstilling av to enheter. Focal er selve 
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hendelsen eller handlingen som har fokus hos deltakerne. A field of action er det området der 

handlingen inngår (Goodwin og Duranti, 1992, s. 3). Vi kan da tenke oss at musikk som 

ytring er «focal» og at tegnspråktolkers praksis ved musikk som ytring er «a field of action».  

 

 
Figur 11: Kontekst som en sammenstilling av to enheter. 

 

4.3.2 Situasjonskontekst – visning i forbindelse med masterprosjektet 
Situasjonskontekst ifølge Svennevig (2001) utgjøres i korthet av «et sett med deltakere som 

er engasjert i en kommunikativ oppgave i visse fysiske omgivelser gjennom et visst medium 

(Svennevig, 2001, s. 86). Det er flere kontekstavhengige elementer som spiller inn på 

situasjonen som jeg og informantene opptrer i.  

Videoene ble vist inne på et seminarrom på Universitetet i Oslo, og ikke i en tegnspråktolket 

situasjon som selvfølgelig ville vært optimal. I undersøkelsens situasjon er ser informantene 

invitert fordi de skal diskutere en tolkepraksis, ikke fordi de deltar på for eksempel en konsert 

av eget initiativ.  

Goodwin & Duranti (1992) sier at på en selektiv måte forholder deltakerne seg til 

hverandres kommunikative «strømninger», det være seg verbalt eller ikke-verbalt. «The 

question then becomes what in each others’s behavior do they treat as «focal» and what as 

«background» (Goodwin & Duranti, 1992, s. 3). For å beskrive dette analytisk, må vi se på 

deltakerens perspektiv. Den spesifikke aktiviteten som foregår for informantene, vil være 

videoenes innhold eller visualiseringen. Videoene kan vi da anse som «focal». 

Fokusgruppeintervjuet eller forskningsprosjektet kan da betegnes som «background» eller 

«the field of action». «(...) participants who are strategically rearranging context to further 

their own goals invoke organizational patterns that have existence that extends far beyond the 

local encounter» (Goodwin & Duranti, 1992, s. 6). Vi kan da si at visualiseringen tas ut av en 

tenkt kontekst og plasseres i en konstruert kontekst der andre relasjoner og forventninger 

påvirker situasjonen. Vanligvis så er det tegnspråklige døve som bestiller tolk, og tolken 
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ankommer det aktuelle stedet for å tolke. I dette tilfellet har ikke informantene bestilt tolk, 

men blitt spurt om de kan stille opp for å vurdere en praksis. Gruppens sammensetning er 

også konstruert. Det er ikke nødvendigvis den samme gruppen med personer til stede i 

seminarrommet på Universitetet i Oslo, som ville vært sammen om de hadde opplevd 

videoenes praksis ute i feltet på eget initiativ. Ute i feltet ville det heller ikke nødvendigvis 

vært en videovisning, det ville mest sannsynlig vært en levende tolk som tolket direkte. 

Derfor kan vi anse situasjonskonteksten som en konstruert kontekst der selve visualiseringen 

som praksis er i fokus, ikke nødvendigvis opplevelsen av musikk. Vi kan kalle dette en mulig 

rekontekstualisering fra den opprinnelige eller tenkte konteksten. «Rekontekstualisering 

innebærer at noe blir tatt ut av én kontekst og satt inn i en annen» (Svennevig, 2001, s. 105).  

I forholdet mellom tekst, situasjonskontekst og kulturkontekst er det ikke kun 

kontekstene som påvirker teksten. Teksten kan også ha innflytelse på situasjonskonteksten og 

over tid, innflytelse på kulturen. Videoene hadde et fokus i undersøkelsen og påvirket mest 

sannsynlig situasjonen. I begynnelsen av begge fokusgruppeintervjuene, ble det spørsmål 

rundt hva det var informantene egentlig skulle få se. Noe av dette kan henge sammen med 

hvordan (som redegjort for innledningsvis) videoene ble definert innledningsvis. De defineres 

ikke som tegnspråktolking, men prosjektets undersøkelse er i en tegnspråktolk sitt perspektiv. 

Informantene må derfor sette seg inn i problematikk som er relevant for tegnspråktolker, 

samtidig som de tar hensyn til egne meninger rundt videoene. I tillegg kan det tenkes at de 

også vurderer videoene i et større kulturelt perspektiv, der døvekulturen også tas med i 

betraktning. Disse perspektivene er det ingen garanti for at ville bli tatt med i betraktning 

dersom det hadde vært en faktisk hendelse ute i feltet. 

Vi kan altså tenke oss at kontekstene endres underveis i samtalen. Først blir video 1 vist 

for informantene, deretter video 2. Det vil da bli naturlig å sammenligne videoene, fremfor å 

vurdere dem individuelt uavhengig av hverandre. Ulike spørsmål rundt videoene, som hva de 

tenker, og hvilke ulike settinger de ser for seg praksisen passer inn i, påvirker også 

konteksten. Informantene har dermed blitt bedt om å vurdere praksisen og ikke nødvendigvis 

oppleve praksis som en del av helhetlig opplevelse ute i feltet. 

	
4.3.3 Analyse 
I analysen anvendes semiotikken og sonologiens semiotiske tilnærming til musikk for å forstå 

aktørens resepsjon av musikken. Aktørens resepsjon og produksjon, altså de delene som heter 

«semiose» og «gestikulasjon» vil overlappe hverandre. Årsaken til dette er at når vi 

observerer aktørens produksjon, kan vi si noe om aktørens resepsjon. Dette er opprinnelig 
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slik Peirce behandler fortolkningsprosessen i semiose, som tidligere vist i teorikapittelet. 

Produksjonen av tegn og resepsjonen av tegn behandles som en og samme ting. Dette betyr at 

om vi ser semiose fra tegnet sin side med tegnets funksjon eller handling, eller fra 

interpretanten sin side med interpretantens fortolkning, vil det ikke omhandle to forskjellige 

semioser. Det viser oss samme semiose fra to forskjellige synspunkter.  

Thoresen (2015) behandler resepsjon og produksjon i en komponist sitt perspektiv. Han 

mener at det er umulig å si om det komponisten komponerer, vil være det samme som 

lytteren sitter igjen med. På samme måte er det for aktøren. Det er umulig for aktøren å vite 

om det den assosierer med musikken, er det samme som det tegnspråklige publikum 

assosierer med visualiseringen. Derimot vil aktørens resepsjon og produksjon kunne 

behandles i samme semiotiske system. Gestikulasjonsteori anvendes om aktørens produksjon, 

mens informantenes kommentarer vil vise til deres resepsjon.  

 

4.3.4 Hvordan lese analysen 
Videoene som nå er gjenstand for analyse kan hentes fra lenkene: 

Video 1 - https://vimeo.com/194981582 

Passord: mastervideo 

Video 2 - https://vimeo.com/194981931 

Passord: mastervideo 

Analyseprotokoll av video 1 og video 2 ligger som vedlegg i denne oppgaven og kan leses 

før analysens oppsummering. 
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Figur 12: Forklaring av analysens deler. 

 

1. Nummer – viser nummerert analysesekvens. 

2. Tid – viser sekvens angitt i tid. 

3. Stillbilde – viser stillbilde fra videosekvensen. 

4. Beskrivelse – fremstiller aktørens bevegelser og fortolkninger i skriftlig form. 

5. Lytterintensjon – informerer om aktuelle lytterintensjoner. 

6. Semiotiske tegn – viser hvilke ulike tegn som opererer i semiose. 

7. Semiose – viser ulike assosiasjoner i fortolkningsprosessen. 

8. Gestikulasjon – beskriver gestikulasjon som har felles trekk med tegnspråk. 

9. Informantenes respons – redegjør for informantenes tilbakemelding på spesifikke 

sekvenser. 

Informantenes respons vil bli presentert når de kommenterer direkte på deler av videoene. 

Når informantenes tilbakemelding trekkes inn i analyseprotokollen og ellers i oppgaven, 

refererer jeg til oversettelsene. Refereringen skjer først med navn, deretter oversettelsens 

nummererte punkter. Eksempel: (Guro, pkt. 75) eller (Sigmund, pkt. 147).  

 

4.3.5 Oppsummering  
Video 1 
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Video 1 har ofte flere lytterintensjoner som utgangspunkt i møte med musikken. Måten 

musikken blir lyttet til omhandler ikke teknisk orientering mot lyd, derfor er 

lytterintensjonens tendens oftest selektiv og forståelsesorientert. Disse lytterintensjonene 

viser dermed at musikken blir forstått som metonymisk, ikonisk og indeksikale tegn like ofte. 

Siden videoen ikke omhandler musikk som struktur, er det indeksikale tegnet knyttet til 

musikernes, eller musikkens følelser. Assosieringen i primær semiose er nesten like ofte 

gjennom likhetsassosiasjon, som det er gjennom romlig-temporal assosiasjon. Video 1 bærer 

i aller høyeste grad preg personlig fortolkning, og personlig assosiasjon av musikken. Derfor 

er fortolkning i den sekundære semiosen oftest åpen eller konvensjonalisert. Den er kun av og 

til i kodet eller leksikalisert fortolkning.  

Både lokalisasjon, diskursmarkører, referanse og polymorfemiske tegn* slik gjengitt av 

Kendon (2004), brukes ifølge analysen hyppig. Den hyppigste referansetypen er referering 

ved virtuell demonstrasjon, noe som kan tenkes at stemmer overens med tendensen til den 

private og særegne assosiasjonen. Likevel indikerer informantene at det kan virke som om de 

polymorfemiske tegnene* ikke har optimal funksjon. Polymorfemiske tegn* må opptre i en 

sammenheng der vi vet hva tegnet* betyr. Guro sier at hun ikke forstod håndformen i sekvens 

nummer 2, og dette kan leses som om bevegelsen er usammenhengende, uklar og formen 

oppleves som meningsløs. Når Guro forstod at bevegelsen representerte en rytme, syntes hun 

at det var greit. Ingrid kommenterte lignende i sekvens nummer 9, der hun fortalte at hun 

syntes håndformene var spennende, men visste ikke hvilket instrument det skulle vise til. 

Noora og Guro var litt uenige angående bruk av lokalisasjon i videoene. Guro opplevde 

sekvens nummer 2 som forvirrende, mens Noora syntes det var grei bruk av lokalisasjon, 

men hun opplevde bruken av det som ukoordinert i denne sekvensen. Guro sier at hun synes 

denne videoen er tydeligere i hvordan musikken bygger opp til et klimaks og når den tar det 

ned igjen, enn video 2. Noora er enig i dette og sammenligner denne sekvensen med samme 

sekvens fra video 2. Hun syntes denne sekvensen var mer eksplosiv.  

 

Video 2 

Video 2 består hovedsakelig av beskrivelse av musikken. Videoen orienterer seg mot hvor 

lyden kommer fra, og retter oppmerksomheten mot lydens kilde. Derfor er lytterintensjonens 

tendens indeksikal og selektiv. Sekvens 3 er et unntak, der det kan leses som om aktøren 

oppfatter musikken som en forventning til neste sekvens. Denne sekvensen analyseres derfor 

som en forståelsesorientert lytterintensjon. Siden visualiseringen har et deskriptivt fokus, blir 
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musikken oftest lest i ikoniske og indeksikale tegn. Det indeksikale tegnet leses på en annen 

måte enn i video 1, der det indikerer følelser i musikken. Indeksikale tegn har i denne 

videoen fokus på lydens opphav, altså et årsaksorientert fokus. Video 2 består hovedsakelig 

av orientering i instrumenter og gir en teknisk gjennomgang av lydforløpet, derfor blir de 

ikoniske og indeksikale tegnene assosiert gjennom likhet i primær semiose, og blir 

hovedsakelig assosiert som kodet og konvensjonalisert fortolkning i sekundær semiose. 

Fordelen med dette kan være at videoen berikes med detaljer og kommuniserer med 

tegnspråklige tegn* og visuelle elementer som i større grad er etablert hos informantene. Den 

forklarer nøyaktig hva som skjer i musikken, og hvordan den forløper. Lene og Sigmund 

kommenterer dette, der de sier at de opplever melodi gjennom gestene som gjenspeiler 

ledemelodien, og Lene fikk opplevelsen av at det var jazz-musikk. Sigmund utdyper dette, og 

forklarer at han skapte automatisk et lydbilde der han forestilte seg at musikken går opp og 

ned. Dette ga ham også en følelse av kontroll, oversikt og «direkte informasjon». Ingrid 

responderte med kvalme da informasjonen om at alle instrumentene spilte. Dette kan leses 

som en motsetning av Sigmunds opplevelse av kontroll og oversikt. Ingrid fikk en følelse av 

at hun skulle bli belært, og da tolken forklarte lyden av ekko, syntes hun ikke at det var noen 

spesielt god visuell opplevelse. 

Både lokalisasjon, diskursmarkører, referanse og polymorfemiske tegn* slik gjengitt av 

Kendon (2004), brukes ifølge analysen hyppig. Den vanligste referansetypen i videoen er 

referering ved tydelig demonstrering. Dette kan stemme overens med assosiasjon gjennom 

likhet, og at musikken leses utelukkende i ikoniske og indeksikale semiotiske tegn.  
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5 Drøfting av analysefunn, empiri og 
påstander 

 

5.1 Informantenes beskrivelse av video 1 
Når informantene sammenligner video 1 og video 2, beskrives praksisen i video 1 at det 

formidles en opplevelse gjennom kroppen (Sigmund, pkt. 64) og den fremstår som en fri og 

kunstnerisk fremførelse (Ingrid, pkt. 69). Praksisen karakteriseres som visuell med opplevelse 

(Guro, pkt. 25) og at den var mer poetisk og kunstnerisk formidlet på en måte som uttrykker 

musikk som en kunstform (Noora, pkt. 28). 

Noora opplevde at den første videoen gir henne fordeler. Hun mener selv at hun ikke 

alltid får tak på musikken, slik at hun kan fortolke den slik som hun ønsker. På denne måten 

kan en personlig tolkning bidra til at hun kan fortolke musikken personlig (Noora, pkt. 70). 

Dette kan henge sammen med det Guro sier, at den første videoen hjelper til med å skille 

ulike deler i musikken fra hverandre. Den viser når det er mye følelser, høy lyd, når det 

bygger seg opp til et høydepunkt etc. (Guro, pkt. 71). Disse egenskapene kan ligne på 

Thoresens (2015) henholdsvis exo- og endosemantiske tilnærminger. Følelser kan forstås 

som exosemantisk, der musikken peker ut til noe annet enn musikkens struktur, mens 

oppbygning og volum kan forstås som endosemantisk peking, der musikken peker på 

lydstrukturer. Video 1 har også mange ulemper ifølge informantene. Samtlige informanter 

sier at det ikke er nok informasjon om instrumentene i video 1 (Ingrid, pkt. 66-67, Guro, pkt. 

25, Noora, pkt. 28). For enkelte av informantene er noen av de visuelle fremstillingene i 

video 1 uforståelige, blant annet oppleves noen av håndformene som uforståelig (Guro, pkt. 

56). Guro oppsummerer ulempene med video 1 sin fremstilling slik: 

«Egentlig så, og dette er kanskje en digresjon, men helt ærlig sagt, da jeg så den første 

videoen så ble jeg veldig skeptisk. Det er uvant å se sånne (.) store bevegelser og det var mye 

distraksjoner i sidesynet som skulle være lyden (.) jeg tenkte at dette kan jo være noe, men 

etter hvert tenkte jeg at det kunne fungere, da fikk jeg en god følelse og syntes det var mye 

spennende som skjedde på kort tid så (...)» (Guro, pkt. 102) 

Guro understreker her at video 1 er uvant for henne, derfor var video 1 forvirrende og 

ulogisk. 
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5.2 Informantenes beskrivelse av video 2 
Når informantene reflekterer rundt video 2, forklarer først Sigmund at han liker den fordi den 

inneholder fakta, og den informerte om de ulike instrumentene. Med den informasjonen fikk 

han en helhetlig forståelse av hva slags instrumenter musikken bestod av (Sigmund, pkt. 64). 

På denne måten kunne han danne seg sitt eget lydbilde når han så videoen, og han fikk en 

følelse av kontroll og oversikt (Sigmund, pkt. 286). Lene har en lignende opplevelse av 

videoen, der hun forklarer at hun forstår melodiens forløp gjennom visualiseringen (Lene, 

pkt. 260). Guro opplevde at trommene ble tydeligere i denne visualiseringen, og at det ble 

mer musikalsk. Det var også lyder hun ikke oppfattet som ble tydeliggjort for henne, og da 

fungerte visualiseringen som oppklarende. Likevel syntes hun visualiseringen var litt for 

enkel og i overkant oppklarende. Hun syntes det ga lite rom for å kunne fortolke musikken 

selvstendig (Guro, pkt. 25). Ingrid forklarer at hun ble irritert av å se denne videoen. Hun 

synes at det representerer en tendens blant tolker, der det blir for oppstykket og mekanisk 

(Ingrid, pkt. 66). Selv om hun understreker utbyttet i å få informasjon om hvilket instrument 

som lager musikken, kan for mye av det virke belærende fra tolken sin side, og 

informasjonen blir overdreven (Ingrid, pkt. 69-70). Guro og Noora diskuterte bruk av 

munnen i begge videoene. I video 1 ble munnbevegelsene for lite, og video 2 var de for mye. 

Noora synes at i video 2 virker det som om lyden sier det samme hele tiden, hvis lyden er 

forskjellig så burde munnen også vise til dette (Noora, pkt. 138 -139). 

I de kommende avsnittene vil jeg gjengi informantenes meninger og refleksjoner rundt 

videoene som er analysert, og drøfte dem teoretisk. For å få en oversiktlig beskrivelse, vil jeg 

strukturere utsagn fra informantenes diskusjoner og egen drøfting inn i tre hovedkategorier: 

1. Diskusjon rundt praksis på bakgrunn av informantenes erfaringer. 

2. Meningspotensial – emosjonelt og intellektuelt. 

3. Tegnspråktolkens rolle og praksis ved musikk som ytring. 

 

5.3 Diskusjon rundt praksis på bakgrunn av 

informantenes erfaringer 
I spørsmålet om i hvilken grad en visuell fremstilling gir en opplevelse av et 

meningspotensial hos et tegnspråklig publikum, kan det være greit å redegjøre for hvilken 
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sjanger med tilhørende tekstnormer som informantene kan tenktes å være fortrolige med. 

Fordi tekstnormer, som vi redegjorde for i kapittelet 3.8.5 «Normsystemer», kan være 

bakgrunn for å forstå deres reaksjoner. 

«(...) da jeg så den andre så ble jeg veldig irritert. Det er så typisk at tolker gjør sånn, veldig 

typisk. Slik som i den første videoen, er det sjeldent at man ser tolker gjør. Jeg jobber nå med 

flere tolker på dette området, der jeg oppfordrer til mer av det vi så i første video, og mindre 

av det vi ser i den andre videoen fordi (2,1) det blir for (.) oppstykket eller mekanisk (Ingrid, 

pkt. 66). (...) Men jeg tror også at mange tolker (kvier seg) og har ikke lyst til å ta 

oppmerksomheten, så de gjemmer seg og tolker (forsiktig) der de bare informerer om at nå 

spilles det musikk, og nå er det noen instrumenter» (Ingrid, pkt. 237). 

Ingrid forklarer her at tolker ofte informerer om at det spilles musikk, og de henviser til 

instrumentene. Hun tenker at dette kan bunne i at mange tolker vegrer seg for å ta 

oppmerksomheten, derfor er det sikreste å henvise til instrumenter og gjemme seg. Hun synes 

video 2 reflekterer en slik, tidvis tradisjonell tolkepraksis, og vil gjerne ha en praksis som går 

bort fra dette. Reaksjonene hennes på video 2 utdyper hun slik: 

 
«Det partiet i den andre videoen der det vises at alle instrumentene spilles ble jeg helt kvalm 

(.) fordi det oppleves som om tolken skal belære oss ved at den tydeliggjør, og overdriver 

informasjonen om at alle instrumentene spiller nå. Jeg vet jo det, det er ikke behov for å 

tydeliggjøre. Bare gi meg beskjed om det (...)» (Ingrid, pkt. 70) 

 
Når Ingrid opplever aktøren som belærende, kan det forstås i en maktdiskurs der tolken 

opererer som en bedreviter, og skal dermed «belære den døve». Guro og Noora har erfaring 

med at tolker også kan velge å ikke tolke noen ting når det spilles instrumental musikk. 

Grunnen til dette mener Guro, kan være at tolker er usikre på hvordan de skal forholde seg til 

det.  

«(...) tolker (tar det bort) fordi de er usikre på hvordan de skal oversette det (.) eller (.) ja, de 

er usikre (Guro, pkt. 186) (...) [ja] eller at man er usikker på rammene, hvilken av de to 

videoene for eksempel skal man velge. (Skal man gå mer for den ene, eller skal man gå for 

den andre) noen vil kanskje ha (den ene måten) mens andre liker ikke den (.) så ja, usikker på 

rammene» (Guro, 190). 
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Noora foreslår at dette kan være fordi tolker føler at de ikke klarer å formidle musikken eller 

at tolken tenker at musikk er for hørende og at døve ikke er interessert, og derfor gidder ikke 

tolken å prøve (Noora, pkt. 187-189). Dersom man sammenligner Ingrid sin opplevelse med 

den belærende tolken som er for tydelig, og Guro og Noora sine diskusjoner om hvorfor 

tolken av og til velger å ikke formidle noen ting, kan det tenkes at tolken står i fare for å innta 

en bedrevitende posisjon ved å være for tydelig, og innta en posisjon som en som velger på 

vegne av det tegnspråklige publikummet ved å ta informasjon bort, hvis den ikke gjør noe. 

Det er derfor en fare for at tolken ufrivillig kan forhindre tegnspråklige døve å fortolke selv 

ved å være for tydelig, og begrense muligheten til å oppleve noe ved å ikke forholde seg til 

musikken, fordi man er usikker på hvordan materialet skal formidles i praksis.  

Noora forteller at når tolker skal formidle instrumental musik, blir det ofte litt kjedelig. 

Tolken henviser vanligvis til de ulike instrumentene, og gir informasjon om hva som skjer i 

musikken. Det blir ikke opplevelse, men informasjon (Noora, pkt. 103-105).  

Guro beskriver en lignende erfaring, der hun sier at det hun har sett før er tolken som viser at 

det spilles på ulike instrumenter, og dette er den informasjonen hun er vant med å få.  

 
«(...) ja jeg vet ikke hvorfor jeg fikk den umiddelbare kritiske følelsen og ble skeptisk, kanskje 

fordi jeg ikke har sett så mye av dette før. Det jeg har sett er at det spilles på piano, spilles på 

gitar (og det er den informasjonen jeg er vant til å få), så da jeg så den første (.) koblet jeg 

det ikke helt, jeg vet ikke» (Guro, pkt. 102). 

 
Hun uttrykker også en skepsis og kritisk følelse knyttet til video 1, nettopp fordi hun ikke har 

sett så mye av den type praksis, og derfor klarte hun ikke å «koble det helt». Dette kan forstås 

som at Guros tekstnormer utfordres. Som redegjort for i kapittel 3.8.5 «Normsystemer», er 

det blant annet normsystemene våre, som gjør at vi oppfatter noe som meningsfullt. 

Normsystemene er fortolkningsskjemaene vi har, og disse bygger ulike sjangre. Vi skal 

komme tilbake til tekstnormer litt senere, der jeg skal beskrive hvorfor det kan være at video 

2 oppleves som en kjent sjanger og derfor gir grunnlag for forståelse. Det kan også tenkes at 

når Guro blir presentert for video 1 som forklares som en tolk som skal formidle musikk, 

trekker hun på tidligere kontekster og trekker inn en tidligere sjanger som hun er fortrolig 

med til denne konteksten. 

Når man skal forstå en språklig tekst, må man forstå koden som i et tekstlig perspektiv 

er ordene og grammatikken i språket. Dette prinsippet gjelder ikke i video 1, for den har ikke 

språk i sin fremstilling. I motsetning til å forstå språk som det første laget i meningsdannelse, 
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har video 1 konteksten som det første laget i meningsdannelse. Det innebærer at Guro danner 

grunnlag for forståelse ved å trekke på egne erfaringer fra tidligere praksiser som referanser, 

altså tidligere arbitrære koder. Noe som fører til at video 1 oppleves som usammenhengende 

for Guro. 

 

5.4 Meningspotensial - emosjonelt og intellektuelt 
I foregående avsnitt ble informantenes tidligere erfaringer med tolking av instrumental 

musikk beskrevet, slik at det kan gi et bedre grunnlag for å forstå deres reaksjon på video 1 

og 2. I dette avsnittet skal vi trekke frem informantenes sammenligninger av video 1 og video 

2, for å drøfte i hvilken grad videoene gir en opplevelse av et meningspotensial. 

Guro forklarer at hovedforskjellen mellom video 1 og 2 er: 

 
«den første videoen syntes jeg var (.) mer visuell med opplevelse (…) Den andre videoen var 

bra (.) for eksempel syntes jeg at det svarte godt med trommene, det ble mer musikalsk av det 

og jeg ble mer bevisst selv (.) noen lyder er jeg ikke bevisst på, de ble tatt med og det var 

oppklarende (...)» (Guro, pkt. 25). 

 
Guro skiller her mellom visuell opplevelse i video 1, og musikalitet, økt bevissthet og 

oppklarende i video 2. Ingrid trekker frem et konkret eksempel fra videoene når hun 

sammenligner video 1 og 2: 

 
«Det var et sted i begge videoene jeg merket meg. I den første videoen likte jeg det virkelig 

godt, du (brukte høyrehånden og laget en halvsirkel), (...) det (ble laget store sirkler med den 

ene hånden) (...) i den andre videoen ble tolken ”forklarende” (.) jeg forstod det sånn at det 

var samme sted i musikken der den (bare gikk opp og ned som at den sa ekko) (Ingrid, pkt. 

213) (...) det var merkelig, den ga meg liksom ikke den der (hule, store) visuelle opplevelsen, 

som døve kan (oppleve som noe). Den forklarende blir bare irriterende kjedelig» (Ingrid, pkt. 

215). 

  
Ingrid lager et skille mellom visuell opplevelse og forklarende. Det kan leses slik at Guro og 

Ingrid lager et hovedskille mellom videoene, som skiller mellom opplevelse og informasjon, 

altså et skille mellom det som er emosjonelt og intellektuelt. Professor Elling Kvamme (2003) 

sier at vi skille mellom intellektuell forståelse og sanselig opplevelse, fordi vi opplever 

følelsesmessig uten å si at vi kan forstå opplevelsen. Slik jeg forstår dette skillet, så utgjør det 
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ikke et skille mellom grad av mening, der det ene er mer meningsfullt enn det andre. Det kan 

heller tenkes at skillet oppstiller to aspekter ved å kategorisere noe som meningsfullt. Vi kan 

derfor ikke måle grad av opplevelse hos informantene. Det vil i tillegg bli problematisk å 

opphøye den ene videoen som mer meningsfull enn den andre. Kvamme (2003) postulerer et 

lignende problem rundt opphøying av intellekt og emosjoner. «Vi sitter tilbake med den 

konklusjon at den intellektuelle forståelsen av kunst og opplevelsen av de emosjoner som den 

utløser, er inkommensurable størrelser» (Kvamme, 2003, s. 121). Vi har altså ikke et nøytralt 

grunnlag for å måle meningspotensialet i videoene, fordi mening ikke kan sies å ikke ha et 

grunnlag av felles verdi. Vi kan sammenligne denne problematikken med å måle lykke hos 

mennesket objektivt. Det vil være mulig å postulere en fellesnevner, men det vil være 

nærmest umulig å fremstille en. 

Vi skiller altså mellom to aspekter av å kategorisere noe som meningsfullt. At video 2 er 

forklarende, og video 1 formidler opplevelse, kan sies å gjenspeile videoens 

avkodingsprinsipp og deres ulike semiotiske ressurser. Video 2 er sterk på et denotativt nivå 

og bygget opp av delvis konvensjonaliserte, språklige og sterke modaliteter. Video 1 er svak 

på et denotativt nivå, og er bygget opp av visuelle abstrakte og svake modaliteter. Det som 

derimot gjør video 1 opplevelsesrik, kan være et resultat av en remodalisering. 

  

5.4.1 Remodalisering – en endring i avkodingsprinsippet 
Hvordan Thoresen (2015) definerer det musikalske tegnet, gikk vi igjennom i kapitel 3.5 

«Sonologiens semiotikk». Musikk uten ord denoterer vanligvis ikke objektive referanser i 

den ytre verden. Derfor vil aspektet ved denotasjon, altså at lyden refererer til et eksternt 

konkret objekt, utgå. Dette fører til at tegnets mening, dens signifikat, er objektet eller 

referansen i et tradisjonelt Peirce-perspektiv. Dette objektet er ikke tydelig, det er slik jeg 

forstår det et utydelig eller tvetydig signifikat.  

 
Figur 7: The nature of the bond between signifier and signified (Thoresen, 2015, s. 92). 
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I figuren viser Thoresen (2015) hvordan et musikalsk tegn forstås. I rute 1 ligger 

meningspotensialet, det er det første du hører, men for å kunne oppleve musikalsk mening må 

det lyttes til musikken, som i rute 2, og fortolkes som vist i rute 3. Hvordan en person 

opererer i rute 3, altså i semiose, spiller inn på hvordan personen konstituerer musikalsk 

mening.  

Som redegjort for i kapittel 3.6 «semiose», er det ulike semioser vi opererer i. Dette 

avhenger av hvordan vi, bevisst eller ubevisst, forholder oss til musikken. Hvordan vi 

forholder oss til musikken, avhenger av lytterintensjonene våre. De ulike lytterintensjonene 

danner ulike utgangspunkt for produksjonen av gestikulasjon hos aktøren. På denne måten 

kan vi tenke oss at aktørens lytterintensjon påvirker hvilke ulike semiotiske ressurser den 

benytter seg av. Ifølge Burgess (2015) er tolkningsprosessen av semiotiske ressurser, som i 

dette tilfellet er musikken, en ubevisst og automatisk prosess der vi opplever de 

meningsskapende systemene samtidig (Burgess, 2015, s. 27). Dette er også tilfellet på 

produksjonssiden der «man skalper tekster uten å bestandig være fullstendig klar over hver 

minste semiotiske ressurs som bidrar til den totale meningen» Burgess, 2015, s. 27). Hvilke 

semiotiske ressurser som benyttes i videoenes uttrykk, legger føringer for hvordan uttrykket 

blir og hvordan det blir oppfattet. Valgene av disse semiotiske ressursene som en 

kommunikativ oppgave, påvirker det tegnspråklige publikums resepsjon. 

Rustad (2012) mener at resultatet av en remodalisering, er en fremmedgjøring som skaper en 

annerledeshet som er en del av verkets estetiske kvalitet. Samspillet mellom modaliteter 

insisterer på meningens sanselige dimensjon, og framhever de aspektene ved den tidligere 

teksten som går utover semantiseringen der teksten ikke kan tilskrives mening i begrepslig 

forstand (Rustad, 2012, s. 240). Resultatet av en remodalisering, er at det nye uttrykket er 

annerledes. Denne annerledesheten er en del av det opprinnelige verkets estetiske kvalitet, og 

vi kan derfor tenke oss at det nye uttrykket må fortolkes i et estetisk perspektiv. En 

remodalisering er en modalitetsforskyvning som får semantiske og estetiske konsekvenser 

idet ulike modaliteter representerer mening på forskjellige måter (Rustad, s. 229-230). Vi kan 

da tenke oss at remodaliseringen av musikken får semantiske konsekvenser i video 1 og 

estetiske konsekvenser i video 2. Der video 1 ikke oppleves som informativ, og video 2 

oppleves som for tydelig, eller for informativ. 

Kvamme (2003) sier at både intellekt og emosjonelt oppleves sanselig, nettopp fordi vi 

føler at vi forstår noe. Rustad (2012) hevder at betingelsene for de ulike sanselige 

erfaringene, vil være forskjellige for ulike semiotiske ressurser (Rustad, 2012, s. 229-230). På 
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samme måte som beskrivelse av et bilde gir en opplevelse, vil også det å se det samme bildet 

gi en opplevelse. Det som er ulikt i disse opplevelsene, er hvordan de opererer på et sanselig 

plan. Remodalisering insisterer på en sanselig dimensjon ifølge Rustad (2012), og denne 

sanselige dimensjonen er sterk i video 1 som noe emosjonelt. 

«Døve må i sterkere grad tolke musikken. (...) ja, mye mer, det blir mye større 

fortolkningsmuligheter, i den andre får du servert konkret hva det er for noe. (...) det å 

oppleve, å fantasere blir veldig forskjellig, mens i den andre får du servert konkret og 

hvordan det er» (Lene, pkt.134-138). 

Lenes påstand viser at muligheten til å «forstå noe konkret», minskes i takt med at 

fortolkningsmuligheten øker. Som Rustad (2012) påpeker vil den sanselige erkjennelsen bli 

fremhevet som en egen selvstendig verdi. Det kan derfor forstås slik at video 1 vil for noen 

av informantene være fremmed, annerledes og nytt og påkaller derfor en annen måte å 

avkode visualiseringen. Sigmund forklarer at han kjenner seg igjen i Lene sin refleksjon 

rundt video 1: 

«(...) den første trenger jeg å tygge på og så (.) oppfatter jeg den. Det er spennende nye tegn 

(som du viste i videoen) og jeg må jobbe litt med det, mens den andre videoen er allerede 

tygget og blir [servert]» (Sigmund, pkt. 140).  

En remodalisering tjener den opprinnelige teksten ved å kaste nytt lys over saken. Det nye 

lyset består nærmest av en videreføring av tidligere uttrykk (Rustad, 2012, s. 240. Poenget 

med remodalisering er ikke å skape kunnskap, erfaringer og verdener nærmest identisk med 

det som er skapt i den forrige modaliteten, og det forrige mediet, men å framkalle nye og 

andre aspekter ved den kunnskapen, erfaringen og verdenen som allerede er representert 

(Rustad, 2012, s. 240). Den kunnskapen, erfaringen og verdenen som Rustad (2012) refererer 

til, kan forstås som forhåndskunnskap om det opprinnelige uttrykket. Som for eksempel at vi 

vet at instrumental musikk regnes som en sjanger inne kunst, musikken består av 

instrumenter, toner og takter. Ingrid forklarer at denne informasjonen ikke er tilstrekkelig for 

opplevelse: 

 
«[jeg tenker] at hvis en person spiller på piano (.) så gir det ikke noe mer, men hvis (man 

spiller og beveger hendene vekk fra den posisjonen, og så beveger seg inn i nye former og 

visualiseringer og tar kanskje i bruk skuldre og ansikt på andre måter) så ser man at det er 
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noe, det er mye mer interessant enn å kun (spille på et piano) for det gir ingenting (Ingrid, 

pkt. 266). (...) ja, man må høre etter noe mer» (Ingrid, pkt. 268). 

Det nye lyset, eller videreføringen av det tidligere uttrykket som Rustad (2012) forklarer, kan 

forstås som Ingrids «noe mer». Når video 1 viser til noe annet enn musikkens opprinnelige 

tekniske fremgang, blir det annerledes og kan oppfattes som noe med estetisk verdi. En 

estetisk verdi kan minne om Thoresens (2015) begrep exosemantikk. Exosemantikk er måten 

det assosieres til fenomener utenfor selve materialet og utenfor strukturens egenverdi. Denne 

assosiasjonen trigger eller kaller på ideer og følelser som overskrider selve musikken 

(Thoresen, 2015, s. 88). En endosemantisk tilnærming fokuserer på selve beskrivelsen av 

elementene ved music-as-heard. Noe som tilsier at disse syntaktiske eller taksonomiske 

beskrivelsene som fremtrer, er selve musikkens semantikk (Thoresen, 2015, s. 88). Vi kan 

derfor tenke oss at når informantene skiller video 1 som opplevelse, og video 2 som 

forklarende, er det fordi video 1 kaller på en exosemantisk tilnærming, som avkodes på et 

konnotativt nivå. Video 2 kaller på en endosemantisk tilnærming, som avkodes på et 

denotativt nivå. 

 

5.4.2 Normsystemer 
Guro forklarer at først ga ikke video 1 mening, men etter hver forstod hun bevegelsene som 

noe meningsfylt:  

«men etter hvert så endret det seg (.) da forstod jeg at det var i sammenheng med lyd (.) hvis 

jeg hadde sett det om igjen og om igjen så kunne jeg forstått at den hånden viser en rytme» 

(Guro, pkt. 65) 

«[ja, det var ukjente assosiasjoner (som satte meg ut) det var forvirrende og helt kræsj] for 

meg, men etter hvert så klarte jeg å koble forbindelsen og plassere mening i uttrykket» (Guro, 

pkt. 176). 

Ifølge Berge (1990) vil en normendring være mulig når normsystemet ikke kan tøyes lengre 

og det oppstår en situasjon der de normspesifikke prinsippene som kreves og regnes som 

korrekte og måleffektive i lignende og tidligere situasjoner, ikke er relevante for de 

kommunikative mål (Berge, 1990, s. 45). Vi kan derfor si at normsystemene tøyes i video 1. 

Normsystemene vil i en situasjon bidra til at meningspotensialet reduseres, for som 

redegjorde for i kapittel 3.8.5 «Normsystemer», er normsystemene ulike fortolkningsskjema. 

En ytring og det normsystemet som ytringen refererer til, kan forstås fra flere ulike 
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funksjonelle aspekter. Berge (1990) introduserer ulike oppfatninger av det han kaller den 

«estetiske» funksjonen i tekster som bestemmes av estetiske normer (Berge, 1990, s. 54). Her 

presenteres en funksjon som en aktiv relasjon mellom et mål og et objekt. En funksjon kan vi 

derfor anse som et normsystem. Et normsystem kan ikke nødvendigvis tillegges bare en 

funksjon og Berge (1990) beskriver konsekvensen av dette: 

 
«Det kan få som konsekvens at noen som er disponert for en viss norm kan oppfatte en 
ytringstekst som dominert av en estetisk funksjon, mens andre som er disponert for andre 
normer, kan oppfattes den samme ytringsteksten som dominert av en deskriptiv funksjon» 
(Berge, 1990, s. 55). 
 

Problematiseringen av dette underbygger at et semiotisk system kan defineres som 

polyfunksjonelt (Berge, 1990, s. 54). Siden normsystemet er et semiotisk system, kan 

fortolkninger av ytringer være ulike. En ytring står aldri alene og er selvforklarende, den kan 

heller ikke bety hva som helst siden den er bærer av intensjonalitet eller intensjonaliteter. 

Dette vil si at ytringen kan fortolkes i flere retninger. I en konkret tolkningssituasjon gjøres 

det da en meningshierarkisering- og redusering av ytringen, der normsystemet bidrar med å 

tildele ytringen en verdi. Slik som Berge (1990) eksemplifiserte konsekvenser av å være 

disponert for en viss norm som gjør at oppfatningen av ytringsteksten er dominert av estetisk 

eller deskriptiv funksjon, kan vi se videoene som et mulig lignende eksempel. Har de ulike 

informantenes tilhørende normsystem opplevd intensjonaliteten i ytringene som noe 

deskriptivt eller estetisk? Er forventningene at visualiseringen beskriver musikken, eller skal 

den gjøre eller være musikken? 

Noora forklarer at selv om visualisering av instrumental musikk som vist i videoene er uvant, 

kan det være at det må gjøres flere ganger over tid, før det kan bli en foretrukket og akseptert 

fremstilling: 

«Jeg tenker at hvis man gjør sånn på videoene, eller noe som ligner så vil man bli vant til det 

etter hvert (.) fremover, kanskje to, fem eller ti år så tenker man at det er en selvfølge. 

Selvfølgelig skal alle få musikk visuelt fremstilt, selvfølgelig skal alle med (.) det blir en 

selvfølge» (Noora, pkt. 181). 

	
Ingrid forklarer også at hørende må lytte til musikk gjentatte ganger før de forstår den: 

	
«Også hørende opplever det sånn at de hører musikk en gang, liker det og så vil de høre det 

om igjen og så forstår de. Hørende oppfatter ikke nødvendigvis alt første gangen (Ingrid, pkt. 
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143) (...) man får høre det, og så hører man det igjen og igjen og så forstår [man mer]» 

(Ingrid, pkt. 145). 

 
Når Ingrid forklarer hvordan hørende kan «forstå mer», kan det tenkes at hun beskriver en 

exosemantisk tilnærming til musikk. Slik Thoresen (2015) presenterer musikalsk semiotikk, 

må det lyttes til med en bevisst lytterintensjon. Denne lytterintensjonen påvirker personens 

semiose i fortolkningen av musikken. For å oppnå en annen opplevelse enn musikk som 

lydstruktur, må lytterintensjonen orientere seg vekk fra å fokusere på det tekniske i musikken. 

Ifølge Thoresen (2015) så må vi først lytte til musikken, som i rute 2 i figur 7. Deretter 

aktiveres forbindelsen til musikalsk mening i semiose som i rute 3, og musikalsk mening og 

opplevelse vokser frem slik vist i rute 1. 

Når informantene beskriver egen erfaring med en deskriptiv praksis hos tolker som 

formidler instrumental musikk, kan det tenktes at tolker i praksis anvender en indeksikal 

lytterintensjon, og det vil være rimelig å tenke at informantenes normsystem er dominert av 

en deskriptiv funksjon i resepsjon av musikk. Når instrumental musikk formidles av tolker vil 

musikk som ytring oppfattes og kanskje forventes som deskriptiv. Dersom tolker over tid 

fokuserer på opplevelsesaspektet med musikk, og anvender andre lytterintensjoner som for 

eksempel forståelsesorientert lytterintensjon, vil informantenes normfellesskap endres. Den 

samme ytringen vil kunne oppleves som en estetisk funksjon, slik som Ingrid forklarer at kan 

være tilfellet for hørende.  

 

5.5 Tegnspråktolkens rolle og praksis ved musikk som 

ytring 
I forrige avsnitt ble informantenes refleksjoner og tanker rundt videoene trukket frem og 

diskutert i et teoretisk lys om forståelse og opplevelse. I det kommende avsnittet vil jeg drøfte 

i hvilken grad praksisen på videoene er tilfredsstillende, sett opp mot tegnspråktolkers 

retningslinjer for etikk og yrkesutøvelse som forklart i «Tolkeprofesjonens yrkesetiske 

retningslinjer» (Tolkeforbundet, 2015), og med informantenes refleksjoner tatt i betraktning. 

 

5.5.1 Retningslinje nr. 2 
Jeg har tidligere redegjort for tolkeprofesjonenes yrkesetiske retningslinje nr. 2, der «Tolken 

skal tolke det som ytres og i tillegg formidle annen relevant auditiv og visuell informasjon» 

(Tolkeforbundet, 2015). Underteksten lyder som følger «Den tolkede versjonen av en ytring 
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skal i størst mulig grad gjenskape den effekten som originalytringen har hos samtalepartene. 

Tolken må derfor ta hensyn til både informasjon, faguttrykk, form og stil i sin oversettelse» 

(Tolkeforbundet, 2015). Innledningsvis, under kapitel 1.4.3 «De etiske retningslinjene i møte 

med musikk som ytring», har jeg også forklart hvordan jeg oppfatter et skille mellom å 

formidle og tolke i retningslinjen. Jeg har også diskutert hvordan jeg leser og fortolker 

retningslinjens bruk av ordene. Jeg har definert formidling som noe «uopplevd» og nøytralt, 

og tolking der kommunikasjonen i «størst mulig grad gjenskaper den effekten som 

originalytringen har hos samtalepartnerne» (Tolkeforbundet, 2015). 

Frem til nå har jeg gjennom analysene beskrevet video 1 som abstrakt. Informantene har 

beskrevet video 1 som opplevd, og jeg har knyttet det til det emosjonelle, der visuell 

opplevelse og fortolkningsmulighetene er større hos det tegnspråklige publikummet. Vi kan 

derfor i større grad anse video 1 som tolket, enn video 2. Video 1 kan sies å være tolket fordi 

den gjenskaper en effekt hos det tegnspråklige publikummet, og den tar hensyn til 

originalytringens form og stil som en abstrakt ikke-språklig kommunikasjon. Video 2 har blitt 

knyttet til det intellektuelle, der fakta, informasjon og oppklaring står som sentrale 

beskrivelser. Vi kan derfor anse video 2 som formidlet, fordi den dokumenterer, beskriver og 

forklarer. Vi kan kategorisere produktet i videoen som noe «uopplevd». Å kategorisere 

videoene på disse måtene er likevel ikke helt uproblematisk, og i de kommende avsnittene vil 

jeg diskutere hvorfor. 

 

5.5.2 Å gjenskape effekten som originalytringen har hos samtalepartneren 
Ved å si at video 1 er tolket fordi den gjenskaper en effekt hos det tegnspråklige publikum, er 

ikke det samme som å si at det gjenskaper «den effekten som originalytringen har hos 

samtalepartnerne» (Tolkeforbundet, 2015). Det fremstår ikke tydelig om effekten musikerne, 

eller eventuelle andre hørende personer har, er den samme effekten som det tegnspråklige 

publikum sitter igjen med. Å gjenskape musikalske effekter hos et publikum, er ikke det 

samme som å si at det gjenskaper én tenkt overordnet effekt. 

Skedsmo (2007) forholder seg til en lignende problematikk, selv om hans undersøkelse 

omhandler hovedsakelig språklige og poetiske tekster, og ikke visuell ikke-språklig 

kommunikasjon. Han forklarer at hvis vi anvender et performativt perspektiv i hvordan vi 

beskriver tolking, kan vi se på tekster som redskap for å utføre handlinger. En tekst kan 

derfor utføre flere ulike handlinger. Det vil ikke være helt urimelig å sammenligne 



	98	

perspektivet av tekster som handling, og et musikkstykke som handling. Der begge potensielt 

kan utføre flere handlinger, eller gi varierte effekter hos ulike fortolkere. I valget av hvilket 

handlinger en tolk skal forholde seg til, mener Skedsmo (2007) at handlinger en tekst utfører, 

baserer seg på fortolkeren.  

 
«Stort mer gjør ikke denne teksten for meg, og hvis det er jeg som er tolk er det unngåelig at 
det er den oppfatningen av teksten som vil være utslagsgivende for hva jeg vil forsøke å gjøre 
i en oversettelse. Om forfatteren hadde tenkt å gjøre noe helt annet er det lite jeg kan gjøre 
med det» (Skedsmo, 2007, s. 131).  

 

Video 1 blir altså ikke en adekvat gjenspeiling av musikk som ytring, fordi musikken går 

gjennom et fortolkningsforløp hos aktøren, før det presenteres for informantene. Vi kan 

derfor si at video 1 ikke oppfyller kravene til de tolkeetiske retningslinjene, fordi vi ikke kan 

si at den «gjenskaper den effekten som originalytringen har» (Tolkeforbundet, 2015). 

 

5.5.3 Å formidle all auditiv informasjon 
Å kategorisere video 2 som formidlet, der noe er «uopplevd», kan oppfylle retningslinje nr. 2 

sin oppfordring om å oversette informasjon og faguttrykk. Å formidle noe som uopplevd, kan 

minne om Erving Goffmans (1981) første posisjon for mediering – animator. En animator er 

en som kopierer. «Når tolkene er usikre på hvordan de skal mediere en gitt tekst eller ytring, 

og ikke opplever at de har tid til å arbeide nok med det, er det vanlig praksis å opptre som 

’animator’ og lage en kildeorientert versjon» (Skedsmo, 2007, s. 117). Når vi snakker om 

kildeorientert og mottakerorientert oversettelse, kan det forstås slik at det er en diskusjon om 

man som tolk skal føre materialet nærmere mottakeren, eller mottakeren nærmere materialet. 

En slik animator-posisjon vil da føre mottakeren nærmere materialet, altså tar man 

utgangspunkt i materialets kontekst. Dette kan argumenteres for med utgangspunkt i at man 

har endret minst mulig i oversettelsen. I video 2 kan vi si at det forklares grundig og 

redegjøres for konkrete fakta rundt hva musikken inneholder. Det kan sammenlignes med en 

kildeorientert oversettelse og en ren kopi, som kan leses som mer nøyaktig fremstilling av 

musikken. Likevel vil ikke effekten som potensielt ligger i uttrykket bli gjenskapt. Nettopp 

fordi oversettelsen blir sett i et deskriptivt perspektiv. Sigmund forklarer utfordringen med at 

visualiseringen er kildeorientert: 

 
«(...) den andre videoen gir ikke så mye kunstnerisk opplevelse fordi det blir for mye hensyn 

til den opprinnelige konteksten, det blir for mye hensyn til hvordan det er, og så skal det 
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belæres inn i en ny kontekst. Hvis man går litt bort ifra den første konteksten, og heller tenker 

at man vil gi noe til den andre konteksten, så blir det mer fokus på selve gruppen av 

konteksten. Ja, [kanskje]» (Sigmund, pkt. 88). 

 
Det Sigmund forklarer her er at ved å ikke fokusere på en kunstnerisk opplevelse, blir det 

opprinnelige materialet i fokus. Det blir dermed en musikalsk kontekst. Hvis man tenker at 

man skal ta hensyn til den andre konteksten, kan det leses som en mottakerorientert 

fremstilling, der man tar hensyn til den tegnspråklige gruppens kontekst. 

 
«(...) altså all informasjon kommer fra noe. En kilde, en kontekst eller noe. Informasjonen 

kommer fra denne kilden og skal da formidles til en annen kontekst eller en annen 

sammenheng. Den går fra kilden og over til et annet sted, midt imellom der står tolken. (...) 

akkurat når det gjelder musikk så tenker jeg at tolken står mer fritt, mer fritt enn ved tolking 

av politisk fakta, diskusjoner og tall (.) da er det viktig å være nøyaktig. Hvis beskjeden er 

15,20 kan ikke tolken ta seg den friheten til å si at det er ca. 15. Nei, da må tolken oversette 

nøyaktig» (Sigmund, pkt. 85) 

 
Sigmund mener at det er nesten forventet at tolken vil stå mer fritt ved musikkformidling. 

Han forklarer at det er viktigere for han at tolken tar utgangspunkt i materialet og dens 

kontekst når det tolkes politiske fakta, diskusjoner og tall. Han mener at tolken står mer fritt 

ved visualisering av musikk. Å stå friere kan leses som Goffmans (1981) author- eller 

principal-posisjon. Author er en som er delaktig i utformingen av ytringen eller teksten, og 

principal er den som står ansvarlig for ytringen eller teksten. Å innta disse posisjonene vil 

innebære større delaktighet fra tolken sin side. Dette vil stå i strid med retningslinje nr. 5 som 

vi skal gå igjennom i neste avsnitt. 

 

5.5.4 Retningslinje nr. 5 
Som tidligere redegjort for, beskriver Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer nr. 5 

hvordan «Tolken skal opptre upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger 

påvirker tolkningen» (Tolkeforbundet, 2015). En del av retningslinjens undertekst lyder 

videre: «Å opptre upartisk betyr på mange måter å opptre «flerpartisk». En tolk opptrer 

flerpartisk ved at han/hun engasjerer seg like mye til fordel for alle parter i 

kommunikasjonssituasjonen. Tolken skal aldri utrykke egne holdninger og meninger ved å 

involvere seg i samtalen eller gi utrykk for dette på annen måte» (Tolkeforbundet, 2015). 
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Som tidligere nevnt i kapittel 1.4.3 «De etiske retningslinjer i møte med musikk som ytring», 

forstår jeg dette som at tolken ikke skal ta del i det som oversettes, verken med egne 

meninger eller holdninger. Likevel skal tolken engasjere seg til fordel for begge parter, uten å 

involvere egen person som delaktig i oversettelsen. Vi har også sett gjennom analysene av 

videoene at aktøren deltar i musikken med egen subjektivitet og fortolkningsprosesser i video 

1, og baserer videoens produkt på aktørens fortolkninger. Å tillegge kommunikasjonen egne 

holdninger og meninger er problematisk, men kanskje uunngåelig. Fordi ytringene endres fra 

den opprinnelige intensjonen til musikerne, og dermed styres av aktøren. I analysene av video 

2 har vi sett at aktøren distansere seg fra musikkens fortolkningspotensiale og aktørens 

fortolkninger, noe som ikke oppleves som tilstrekkelig formidling av musikken hos 

informantene. Denne balansen mellom å være flerpartisk, tro mot kilden og tro mot 

mottakeren av ytringen, skaper dilemmaer som jeg skal redegjøre for nå. 

 

5.5.5 Innholdsmessige endringer i uttrykket 
Rustad (2012) forklarer at en oversettelse fra en modalitet til en annen ikke kan skje uten at 

verket endres (Rustad, 2012, s. 230).  

 
«Medier har noe særegent ved seg, som ikke lar seg oversette i et nytt medium, men som 
bevares og forandrer eller virker på det nye mediet innenfra. Overført i et estetisk-semiotisk 
perspektiv kan vi si at også de ulike modalitetene har noe ved seg, en måte å frambringe 
verdener, erfaringer og kunnskap på, som er uoversettelig i en remodalisering» (Rustad, 2012, 
s. 230). 

 

Når ytringen vi står overfor i instrumental musikk er på et såpass sterkt et konnotativt nivå, er 

det ikke overraskende at innholdsmessige endringer, og ikke minst uttrykksmessige 

endringer, fører til at det ikke lenger kan kategoriseres som god tolkepraksis. Ved å ikke 

kategorisere det som tolking, krysses grensen av hva som defineres som tolkepraksis. 

Det som derimot taler for tillatelse til å gjøre innholdsmessige endringer generelt i 

oversettelser, er å kunne levere en oversettelse som er idiomatisk på tegnspråk. I vårt tilfelle 

ville det tale for å lage idiomatiske visuelle fremstillinger.  

Sigmund forklarer at man må gå litt bort fra tolkerollen for å formidle musikk: 

 
«det er jo litt det vi har diskutert før (1,8) at å ved å tolke musikk så må man gå litt bort fra 

tolkerollen, da går man fra tolkerollen og blir en solist eller performance-artist. Man blir 

mer kunstnerisk enn en (.) tolk. I diskusjonen om det er riktig eller feil, vet jeg ikke (.) musikk 
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er så subjektivt og så (.) formidlende og så (.) endres det til at man blir artist selv, eller at 

man oftere blir artist selv» (Sigmund, pkt. 238). 

 
Ved å innta rollen som en performancetolk, mener Sigmund at man går bort fra tolkerollen.  

Skedsmo (2007) sitt performative perspektiv på tolkers praksis i oversettelsesarbeid, vil 

kanskje gi rom for at tolker kan gå inn i en posisjon som en author eller principal (Goffman, 

1981). Tolken blir ikke nødvendigvis lenger en som formidler, kopierer eller reformulerer en 

tekst. I et performativt perspektiv blir tolken en som «handler på andres vegne» ifølge 

Skedsmo (2007, s. 144). Tolken «gjen-gjør», «gjen-utfører» eller reperformerer 

kommunikative handlinger ved hjelp av de språklige ressursene den har tilgjengelig.  

 

5.5.6 Å levere en idiomatisk visuell fremstilling - Å gå ut av en etablert 

definisjon av tolkerollen 
Skedsmo (2007) forklarer at det performative perspektivet har likhetstrekk i synet man har på 

gjendiktning, altså at noe diktes om igjen (Skedsmo, 2007, s. 39-40). Når ordet gjendiktning 

trekkes frem som en oversettelsespraksis er det tydelig at virksomheten er diktning. Ordet 

gjendiktning impliserer at det er en kreativ prosess, der gjendikteren har stor innflytelse og 

selv lager teksten og tar ansvar for den. En implikasjon av dette kan dersom du skal gjøre en 

god oversettelse av en undervisningssekvens, vil du som tolk dra nytte av å være en god 

underviser. «Dette kan minne om hva vi finner i litterære oversettelser, der det ofte er en 

pedagog som oversetter en pedagogikkbok, og det gjerne er poeter som oversetter poesi» 

(Skedsmo, 2007, s. 145). Lene påpeker dette ved musikk når hun sier: 

 
«en som er musiker selv må være den som tolker, fordi du er en musiker og det er de som 

formidler musikk (.) er dere enig?» (Lene, pkt. 161). 

 
Ingrid er inne på et lignende poeng når hun sier: 

 
«(...) tolken må være subjektiv (1,4) (den må ta plass) og kaste seg ut i det, ta utgangspunkt i 

det tolken selv opplever og så kan jeg oppleve sammen med tolken, det liker jeg (.) det tolken 

hører for første gang er kanskje vanskelig, (og den trenger tid), men det er bare å slappe av, 

den får tid (.) så må den bare hoppe i det, gå inn i det med seg selv, lytte og uttrykke (...) Man 

må slappe av, det er bra nok, hvem skal si at det er feil? Det er deg og din opplevelse av 

musikken, vi som ser på kan kose oss og se på deg» (Ingrid, pkt. 216).  
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Ingrid oppfordrer tolker til å ta utgangspunkt i det tolken selv opplever, og kaste seg ut i 

forsøket om å formidle musikk. Hun mener at ingen kan si at resultatet er feil, fordi det er 

tolkens opplevelse som formidles. Guro sitt utsagn kan leses som en motsetning av dette. I 

spørsmålet om noen ville følt seg undertrykket eller støtt av formidlingen på videoene svarer 

hun: 

 
«Selvfølgelig vil det alltid være noen (.) det vil selvfølgelig det (Guro, pkt. 171). (...) jeg tror 

den første videoen vil få veldig varierende tilbakemelding (1,2) hvis jeg følte skepsis i 

begynnelsen vil nok flere føle det samme (.) men også (.) fordi jeg regner med at det er flere 

som opplever det uvant å se (1,3) ja» (Guro, pkt. 173). 

 
Det er nok ikke urimelig å tenke at flere vil være enig i Guro sitt utsagn. Som forklart 

innledningsvis i kapittel 1.2.1 «Døvekulturen», eksisterer det en skeiv maktdiskurs mellom 

døve som en språklig minoritet, og majoritetssamfunnet bestående av hørende. Fordommer 

rundt tegnspråk og døve er fortsatt en realitet, selv om det skjer forbedringer. I spørsmålet om 

en tolk kan gå ut av en etablert tolkerolle for å formidle instrumental musikk idiomatisk, er 

det ikke sikkert det er fruktbart eller ønskelig at dette gjøres av en som ikke er døv eller 

hørselshemmet selv. «(...) bare døve vet hva det vil si å være døv» (Haualand, 2002, s. 3). 

Hvis formidling av instrumental musikk krever at en tolk blir en kunstner, er det kanskje 

døve som en kulturell og språklig minoritet som må ha makten til å definere hvordan musikk 

bør formidles idiomatisk, og som noe kunstnerisk. Jeg mener allikevel at dette prosjektet kan 

brukes som et av flere grunnlag i en slik debatt. Debatten om hvordan tegnspråktolker kan 

formidle instrumental musikk, og om en idiomatisk visuell fremstilling tilsier at tolker må gå 

ut av en etablert tolkepraksis og bevege seg inn i rollen som en tegnspråkartist, angår meg 

som tolk i aller høyeste grad. Ved å ikke kunne tillate meg som tolk å levere en subjektiv 

tolkning, står jeg i fare for å begrense døve og hørselshemmedes mulighet til å oppleve noe 

ifølge Ingrid:  

 
«du kveler døves muligheter til (.) å oppleve noe. Jeg synes (.) at i forbindelse med kunst og 

musikktolking så skal du være subjektiv, du må (.) hva er objektiv tolkning av musikk? (1,8) 

hvordan skal man tolke det? Jeg ser selv objektive tolker der ute i feltet som (.) (sitter og sier 

at det spilles musikk, så venter de en stund, så sier de at det er fremdeles musikk. Så venter de 

litt til, og sier at musikken går nå litt fortere, så venter de litt også sier de at det er flere 

instrumenter som spiller. Til slutt så sier de at musikken er ferdig og så begynner de å tolke 
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det som sies) jeg vil si at det (1,1) er døden. Du må bare bruke deg selv, din egen hørsel, 

hodet og oppleve noe og formidle det, tolke det selv. Jeg krever ikke noe annet» (Ingrid pkt. 

250).  

 

5.6 Konklusjon 
Målet med denne oppgaven var å undersøke hvilke utfordringer som oppstår når tolken 

behandler instrumental musikk som kommunikativ ytring, og undersøke om visuelle 

fremstillinger av instrumental musikk har et meningspotensial hos et tegnspråklig publikum. 

Problemstillingen min var:  

Hvordan kan tegnspråktolker forholde seg til instrumental musikk som ytring, og i hvilken 

grad gir en visuell fremstilling i en tegnspråktolks praksis en opplevelse av et 

meningspotensial hos et tegnspråklig publikum, og hvordan samsvarer en slik fremstilling 

med «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer»?  

Mitt svar på problemstillingen gjennom dette forskningsprosjektet, er at tegnspråktolker kan 

forholde seg til musikk som ytring ved å omsette et semiotisk system til et annet, men det vil 

innebære å gå utenfor hva som er en ganske vanlig forståelse av tolkens rolle og oppgaver. 

En visuell fremstilling slik som vist i denne oppgaven, gir en opplevelse av et 

meningspotensial hos et tegnspråklig publikum, men praksisen samsvarer i liten grad med 

Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer (Tolkeforbundet, 2015).  

Jeg vil nå sammenfatte besvarelsen på denne problemstillingen i hovedpunkter, og avslutte 

med en oppsummering. 

 

5.6.1 Musikk som kommunikativ ytring 
I denne oppgaven har jeg behandlet instrumental musikk som kommunikativ ytring, med 

teori hentet fra auditiv sonologi. Jeg har brukt musikkstykket «Birdland» (1977) av 

jazzgruppen Weather Report, for å vise noen teoretiske prinsipper i music-as-heard. I tre 

analyser har jeg vist hvordan disse prinsippene kan ordne og systematisere auditive inntrykk, 

som et meningsbærende semiotisk system.  

Gjennom det teoretiske utgangspunktet music-as-heard, har jeg beskrevet hvordan ulike 

lytterintensjoner kan styre forståelsen, og dermed også effekten av musikalske elementer. 
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Disse musikalske elementene organiserer og konstruerer lytterens musikalske inntrykk og 

fortolkning. 

Gjennom analysene av video 1 og video 2 har jeg vist at det ligger muligheter og 

begrensninger rundt hvordan man lytter til musikk som tegnspråktolk. Å fortolke musikk til 

noe annet og noe større enn musikkens struktur, er en exosemantisk tilnærming. Å begrense 

fortolkningspotensialet til å omhandle musikkens lyder og strukturer, er en endosemantisk 

tilnærming. Disse to tilnærmingene fra Thoresen (2015) kan ses i sammenheng med 

bevisstheten rundt de ulike lytterintensjonene. Analysene kan ikke leses som en fasit på 

hvordan «Birdland» (Weather Report, 1977) skal fortolkes, nettopp fordi ulike individer 

fortolker ulikt. Analysene må leses som to ulike fortolkninger, og to eksempler på hvordan vi 

kan forstå musikk som kommunikative ytringer, og hva slags kommunikativt potensiale som 

ligger i et komplekst musikkstykke. 

 

5.6.2 Tolkens praksis i konflikt med Tolkeprofesjonens yrkesetiske 

retningslinjer 
Gjennom informantenes deltakelse i denne forskningen, har diskusjoner rundt videoenes 

innhold og praksis blitt beskrevet. Informantene har oppstilt et skille mellom å oppleve 

videoene som noe emosjonelt og intellektuelt. Video 1 omtales oftest som en opplevelse, 

mens video 2 omtales som noe man forstår. Informantene belyser positive og negative 

aspekter ved begge videoene. I video 1 blir opplevelsesaspektet ivaretatt i større grad, og 

fortolkningsmulighetene er større enn i video 2. Likevel oppleves det for samtlige at 

informasjonen om hvilke instrumenter som spiller, og hvordan melodien forløper seg er 

svekket. I video 2 er informasjonen tilstrekkelig, men den oppleves slik at aktøren 

undervurderer publikummet. 

Ved å ivareta opplevelsesaspektet gjennom video 1, følger videoens praksis 

retningslinje nr. 2 om å «gjenskape den effekten som originalytringen har hos 

samtalepartene» (Tolkeforbundet, 2015). Videoen går samtidig i konflikt med retningslinje 

nr. 5 sin undertekst «Tolken skal aldri utrykke egne holdninger og meninger ved å involvere 

seg i samtalen eller gi utrykk for dette på annen måte» (Tolkeforbundet, 2015). Konflikten 

med retningslinjene skjer når videoen gjennomgår en remodaliseringsprosess. En 

remodalisering resulterer seg i at et opprinnelig uttrykk blir endret til et annet uttrykk. Selv 

om det opprinnelige musikkstykket omsettes til et annet semiotisk system, med mål om å 

tilpasses et tegnspråklig publikum, vil prosessen bestå av en endring som krever tolkens 
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deltakelse, egne holdninger og meninger. På denne måten vil en remodalisering kreve at 

tolken beveger seg utenfor sin rolle og arbeidsoppgaver.  

I motsetning til video 1, følger video 2 retningslinje nr. 5 sin oppfordring om å ikke uttrykke 

egne holdninger og meninger.Informantene beskriver video 2 som for informativ i sitt 

uttrykk, som samsvarer med videoens tekniske og lydorienterte preg. Den stiller seg dermed 

delvis i konflikt med retningslinje nr. 2, om å gjenskape den effekten som originalytringen 

har hos samtalepartnerne.  

 

5.6.3 Tolkens rolle og oppgaver utfordres  
Jeg opplever at min oppgave som tolk er å følge de forventningene som er skissert i 

«Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» (Tolkeforbundet, 2015). Jeg opplever 

problemer og utfordringer ved å formidle instrumental musikk, og det er denne utfordringen 

som har vært min motivasjon for mitt masterprosjekt. En av de mange utfordringene som er 

skissert i denne oppgaven, handler om når grensen for hva som defineres som tolking, og hva 

som defineres som performancetolking overskrides.  

Når informantene trekker frem benevnelsen «performanceartist» om tolker som 

forholder seg til oversettelsesmateriale av en kunstnerisk sjanger, fordrer det en diskusjon om 

tolkens rolle og arbeidsoppgaver. For det første vil det bli behov for nærmere undersøkelser 

og forskning rundt hvilke semiotiske ressurser som er etablert og fruktbart å bruke i en slik 

kunstnerisk fremstilling. For det andre bør det stilles spørsmål rundt hvorvidt det er en tolk 

sin oppgave å skape kunstneriske uttrykk og eksperimentere med for eksempel visuelle 

effekter og moderne teknologi. Bør slike arbeidsoppgaver tilhøre en tegnspråkartist, eller en 

tegnspråktolk? Ved å kalle en praksis for performancetolking beveger vi oss over i en diskurs 

der tolkingen er en kunstart (Askgaard & Toft, 2003). For at en tolk skal bedrive kunstnerisk 

utfoldelse, må en endring til i retningslinjene, der det lages rom for at man kan ta del i det 

kommunikative uttrykket og forme uttrykket etter egne kunstneriske ønsker og impulser. Det 

vil også bli behov for en diskusjon om tolker og utøvende kunstnere skal sidestilles, og om 

det er en ønskelig og foretrukket praksis hos et tegnspråklig publikum.  

 

5.6.4 Avslutning 
Masteroppgavens undersøkelse må leses som et innlegg i en diskusjon om hvordan 

tegnspråktolker kan formidle ikke-språklige ytringer, og hva som skiller en tolk og en 

performancetolk. Med undersøkelsen har jeg belyst at tegnspråktolker kan behandle musikk 
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som kommunikative ytringer, altså at musikk kan fremstilles som noe annet enn strukturert 

lyd. Jeg mener også det er fruktbart å vurdere musikk som flere potensielle kommunikative 

ytringer. Som vi har sett gjennom denne undersøkelsen, kan musikk stimulere både det 

emosjonelle og det intellektuelle. Musikk er mye mer enn strukturert lyd, det kan formidle 

stemning og lidenskap, det kan motivere og bevege, og det kan skape frustrasjon og irritasjon 

hos den individuelle lytter. Som praktiserende tegnspråktolk, har jeg et ønske om å 

tilgjengeliggjøre disse ytringene. Jeg vil tilgjengeliggjøre ytringene slik at de kan oppleves 

eller velges bort avhengig av den individuelle lytters ønsker. Kun når denne muligheten er til 

stede, har jeg gjort en tilstrekkelig jobb som tegnspråktolk.  

I lys av min forskning så bør «Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer» 

(Tolkeforbundet, 2015) for tolker utvikles i en retning, som behandler auditiv informasjon 

som kommunikative ytringer. Det er ingen tvil om at det er behov for et annet tankesett, en 

annen tilnærming og praksis til ikke-språklig kommunikasjon. 

	
 

5.7 Oppfordring til videre forskning  
Det er mange perspektiver og vinklinger jeg ønsket å undersøke i dette forskningsprosjektet, 

men på grunn av oppgavens rammer har jeg måtte gjøre noen avgrensninger. Det er mye rom 

for videre eksperimentell forskning på dette temaet, og mange av de lar seg faktisk lese ut av 

informantenes egne erfaringer.  

 

5.7.1 Video 1 og video 2 i kombinasjon 
«Så (.) jeg tenker jo at det er en mulighet å kombinere den frie kunstneriske fremføringen, 

med supplering av tegn. Jeg tenker ikke at man bare skal informere om at nå er det lyden av 

et piano (.) (Hvis man kan for eksempel starte med å ha hendene i en posisjon lik en pianist, 

og så jobbe seg videre derfra til en visuell bevegelse) (.) så gis det litt informasjon om piano. 

(Eller at man spiller trommer som en trommeslager, deretter gi bevegelsene nye håndformer 

og så frigjøre seg fra den bevegelsen) (.) Da får man en touch av informasjon om 

instrumentet, og det blir mer likestilt» (Ingrid, pkt. 69). 

Et forslag fra Ingrid er å kombinere en fri og kunstnerisk fremføring slik som video 1, med 

supplering av tegn fra norsk tegnspråk. Tegnene kan etablere hvilke instrumenter som spiller, 

og hvordan tonene forløper seg. 
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5.7.2 Flere tolker som representerer hvert sitt instrument 
«en person til hvert sitt instrument. En tolk representerer piano, en annen gitar, en tredje 

trommer (også starter de). Det er spennende» (Sigmund, pkt. 278). 

Sigmund forklarer at det er spennende med flere tolker samtidig, som representerer de ulike 

instrumentene i et musikkstykke.  

 

5.7.3 Flere ruter i en TV-skjerm der hver rute representerer hvert 

instrument 
«de viser det slik at (de har flere ruter i skjermen) og videoene som er i hver rute er 

forskjellige, for eksempel er en tromme og synger bapp bapp, en annen sier tsj tsj tsj. De 

andre rutene viser andre instrumenter, men det er samme person som gjør det» (Noora, pkt. 

79). 

Dette forslaget ligner foregående forslag, der hver tolk representerer hvert sitt instrument. 

Formidlingen skjer gjennom en skjerm, der hvert instrument blir representert av flere tolker 

samtidig. Disse tolkene er plassert som mindre ruter i skjermen. 

 

5.7.4 Visuelle former som representerer musikkens ulike lyder 
«der er det noen former med detaljer, de går bambam (pulserende med musikken) det gir et 

veldig visuelt helhetlig inntrykk samtidig. Selv om man ikke ser hvilket instrument det er, gir 

det likevel musikk i formen» (Noora, pkt. 113). 

Noora forteller om musikkvideoen Andy Mineo «Hear My Heart» (Andy Mineo – Hear My 

Heart, 2016), der ulike visuelle figurer og former brukes for å representere de ulike lydene i 

musikken. Hvilke former som representerer de ulike lydene, og hvordan disse formidler 

mening, kan være et utgangspunkt for en undersøkelse. 

 
5.7.5 Tilføre tekst til instrumental musikk 
«men (.) eventuelt (1,1) ikke at man skal legge språk eller ord til sangen, men likevel koble 

sangen med (tegn) (.) (...) (å) gjør(e) noe annet med (musikken som spilles) (ikke vise) (at 

instrumentene blir spilt på) men (...) endre den musikalske delen (til tegn) som (.) jeg vet ikke, 

den blir inspirert til» (Guro, pkt. 142). 
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Guro tar utgangspunkt i musikkvideoen Brandon Kazen-Maddox & Jason Mraz «I Won’t 

Give Up» (Brandon Kazen-Maddox & Jason Mraz ’I Won’t Give Up’ HD, 2014). I 

musikkens instrumentale partier utføres det konkrete tegn, som baserer seg på aktørens 

assosiasjoner til musikken og sangteksten. Sangteksten styrer fortolkningen av musikken i 

aktøren sin fremstilling. Å formidle instrumental musikk til et konkret tekstlig uttrykk, kan 

være utgangspunkt for et forskningsprosjekt. 
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Vedlegg 1: Analyseprotokoll video 1 
Lenke til video: https://vimeo.com/194981582  // Passord: mastervideo 

(1) Tid 00:00 - 00:22 
 

 
 

 
 

Aktørens venstre hånd er knyttet og slår ned i tegnrommet 

tre ganger samtidig med lyden av musikken. Denne 

avbildningen av å slå på en tromme, viser at aktøren retter 

oppmerksomheten til lydens opphav og kilde. På det tredje 

slaget løsner knyttneven, og hånden blir åpen. Hånden 

veksler mellom å være helt åpen og delvis lukket, samtidig 

som den beveger seg opp og ned horisontalt. Dette er en 

avbildningen av lydens ekko, og kan tenkes at baserer seg 

på assosiasjoner om rom der ekko skapes. Et mørkt toneleie 

kan indikere en underlig og mystisk stemning, noe som 

gjenspeiles i aktørens ansikt. Lyden av trommer kan også gi 

assosiasjoner til en oppbygning, og skaper dermed 

nysgjerrighet rundt videre lytting. 

Lytterintensjon Indeksiskal lytterintensjon. Aktøren retter oppmerksomhet mot lydens 

opphav.  

Semiotiske tegn Ikonisk tegn ved lydlig avbildning av å slå på en tromme. Metonymisk 

tegn ved assosiering av ekko som noe svevende i luften, og indeksikalt 

tegn ved ansiktsuttrykk der følelser hos musikeren indikeres. 

Semiose Trommelyden forstås gjennom kodet eller leksikalsk fortolkning i 

sekundær semiose, og er basert på likhetsassosiasjon i primær semiose. 

Den gestikulative formen med hendene, som viser til ekkoet kan leses 

som konvensjonalisert fortolkning i sekunder semiose, gjennom romlig-
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temporal assosiasjon i primær semiose. Aktøren former hendene som 

lydvibrasjoner, altså noe som assosieres romlig-temporalt. 

Gestikulasjon Ikonisk gestikulasjon leses som referering ved tydelig demonstrering, 

fordi gestikulasjonen refererer til et objekt og en handling. I tegnspråket 

kalles dette for deiktisk referanse. Aktøren former hendene for å illustrere 

et ekko av trommelyden, og former dermed hendene på en måte som 

forsøker å gi en virtuell fremstilling av et ekko. Da defineres det som 

referering ved virtuell demonstrasjon, fordi aktøren forsøker å skape 

representasjonen selv. 

 
 
 
 
(2) Tid 00:22 – 00:34 
 

 

Venstre hånd fortsetter å slå trommeslag som tidligere, men 

den modifiseres og bruker mindre plass i tegnrommet. Den 

lyse ledemelodien som dukker opp fra den tidligere mørke 

opptakten, skaper en kontrast og danner et nytt og friskt 

uttrykk. Høyre hånd representerer den nye ledemelodien, 

med en håndform som er lukket med langefinger som peker 

oppover. Ledemelodien er lysere enn den tidligere 

trommelyden, derfor assosieres dette til noe som er høyere i 

tegnrommet og peker oppover. Melodien går opp og ned i 

tonene, og hånden beveger seg også opp og ned i takt med 

tonen. Mange vil nok kjenne seg igjen i den oppfatningen 

av at jazz er sterkt preget av improvisasjon, og har en større 

frihet rundt spillemåte sammenlignet med andre 

musikksjangre. Ledemelodien kan derfor assosieres som 

relativt fri og briljerende, og skaper derfor et selvstendig 

uttrykk som påkaller lytterens fokus. Dette gjenspeiles i 

aktørens ansikt, som viser antydning til et snedig smil. 

Blikket går først inn i kameraet, før det fester seg på høyre 

hånd.  

Lytterintensjon Lytterintensjonen er selektiv, der aktøren velger å forholde seg til et 

spesielt forløp i musikken, som er ledemelodien. Aktøren har også en 
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ufokusert lytterintensjon, altså en passiv lytting, som forholder seg til 

trommelyden. Det kan også leses som om aktøren har en 

forståelsesorientert lytterintensjon, der hensikten er å lytte til mening 

lyden formidler. Aktøren anser ledemelodiens en funksjon som noe fritt 

og briljerende. 

Semiotiske tegn Metonymisk tegn der assosiasjonen viser til selvstendighet og 

briljerende, indeksikalt tegn ved snedig ansikt som indikerer aktørens 

opplevelse av musikeren, ikonisk tegn der høyt og lavt blir en metafor 

for mørk og lys tone. 

Semiose Den primære semiosen vil være assosiasjon gjennom romlig-temporal 

forbindelse. Aktøren kobler lyden som er til stede - som er lys og sterk - 

med ideen om noe eksternt, nemlig ledelse og autoritet. Vi kan si at 

aktørens sekundære semiose er åpen fortolkning, noe som ofte 

forekommer i metonymiske tegn, der assosiasjonen er personlig. Det 

ikoniske tegnet leses i likhetsassosiasjon, der sekundær semiose blir 

konvensjonalisert. Hvis vi ser det i en språklig sammenheng, er det en 

konvensjonalisert språklig metafor. For eksempel «å se opp til noen». 

Gestikulasjon Gestikulasjonen bruker lokalisasjon for å strukturere lydene. Hendene er 

fra hverandre som viser et spenn i tonehøyde, og håndformene er 

forskjellige som viser til forskjellige lyder. Slik som hendene, spesielt 

høyre hånd, beveger seg kan ligne på bruk av polymorfemisk tegn*, der 

hånden viser lydens forløp. Aktøren fester først blikket i kameraet, noe 

som kan leses som en diskursmarkør av musikkens endring. Hånden 

består av en håndform som peker oppover over aktøren. Dette kan leses 

som at den bryter opp av det tidligere mørke lydbildet, og gjenspeiler 

opplevelsen av lyden som briljerer og påkaller lytternes oppmerksomhet. 

Selve håndformen, kan også vise til at det er én lyd som representeres.  

Informantenes 
resepons 

Guro syntes det var forvirrende og ukoordinert når tolken holdt på med 

denne sekvensen. Hun ønsket mer bruk av lokalisasjon, mens Noora 

syntes det var grei bruk av lokalisasjon (Guro & Nora, pkt. 28-39). Guro 

opplevde høyre håndform som uforståelig, hun savnet en opplæring i hva 

den skulle bety eller refererte til. I mangel av dette forstod hun den som 

tegnet* for ALARM (Guro, pkt. 56-65). 
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(3) Tid 00:34 – 00:48 
 

 

Venstre hånd holdes i samme posisjon, med samme 

håndform som tidligere. Den er enda mer modifisert, og 

henviser nå kun til trommen. Høyre hånd har samme 

håndform og samme posisjon som før, men den beveger 

seg høyere i rommet enn tidligere. Musikkens spilles 

gradvis sterkere - i musikk kalt crecendo - og den lyse 

melodien fremstår som mer brautende og intens. Musikken 

kan leses som en opptakt, og kan skape forventninger om et 

klimaks. Blikket fester seg først i kameraet, før det går 

tilbake til høyre hånd. Ansiktet smiler i større grad enn før, 

og tennene synes. Blikket beveger seg av og til bort fra 

hånden, øynene lukkes og ansiktet vendes ned ved de 

høyeste tonene. Dette kan vise at assosiasjonene som 

dannes av ledemelodien, er en fortolkning av spillemåten 

som indikerer at musikeren leker seg med et ønske om å 

vise seg frem.  

Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon, der aktøren velger å forholde seg til 

ledemelodien i musikken. Ufokusert lytterintensjon, som er en passiv 

lytting på det resterende lydbildet. Lyden er tydeligere og mer intens enn 

før, dette gjenspeiler aktøren og dermed nærmest personifiserer lyden. 

Dette kan vise til en forståelsesorientert lytterintensjon. 

Semiotiske tegn Metonymisk tegn, der assosiasjonen viser til selvstendighet og 

briljerende. Indeksikalet tegn, der aktøren viser sin opplevelse av 

musikernes følelser i måten musikken spilles. 

Semiose Primær semiose er fremdeles assosiasjon gjennom romlig-temporal 

forbindelse, der primær semiose blir åpen fortolkning eller mulighet for 

konvensjonalisert fortolkning.  

Gestikulasjon Lokalisasjonen brukes fremdeles for å strukturere lydene. 

Polymorfemiske tegn* er fremdeles i bruk, der høyre hånd viser lydens 

forløp i forhold til venstre hånd.  

Informantenes 
resepsjon 

Guro syntes som tidligere nevnt at denne sekvensen var uforståelig. Hun 

forklarte videre at etter hvert forstod hun at tegnet* representerte lyden i 
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musikken, og at det var lyd som håndformen refererte til og at lyden 

hadde en rytme (Guro, pkt. 65). 

 
 
 
 
(4) Tid 00:48 – 00:55 
 

 
 

 

Lydintervallene av blåserne dannet en spredning i lydbildet, 

og intervallene kan danne en billedlig fortolkning av bølger 

som slår mot land. Hendene samles foran brystet, beveges 

fremover i tegnrommet tredimensjonalt, og går fra 

hverandre i en horisontal speilvendt sirkel, før de møtes 

foran brystet igjen. Dette repeteres fem ganger med 

lydintervallene. Bevegelsene kan tenkes å være assosiert 

med den billedlige fortolkningen av bølger, fordi aktørens 

bevegelser avbilder en bevegelse som gir assosiasjoner til 

svømmetak. Bevegelsene kan også være en avbildning av 

lydbildet som sprer seg rundt aktøren som lytter. Dette kan 

indikere en opplevelse av at musikken fyller hele rommet 

med lyd. Opplevelsen av musikken som fyller rommet kan 

ha en suggererende effekt.  

Bassen spiller mellom hvert intervall, og kan ansees som en 

funksjon til opptakt av de korte lydlige eksplosjonene. 

Hendene samles foran brystet med nevene knyttet og slår 

mot hverandre i takt med lyden av bassen. Når hendene 

beveger seg utover er håndflatene vist fremover med 

sprikende fingre, samtidig med blåserne som spiller. Dette 

skaper en motsetning til forrige håndform, der én lyd var 

representert med en finger. Når hendene skyves frem er 

blåserne på topp i tonehøyde, dette kan assosieres med det 

tegnet* for eksplosjon. Når hendene trekkes bakover mot 

aktøren, går musikken ned i toneleiet.  

Ved første intervall ser aktøren i kameraet og sperrer 

øynene opp. Aktøren veksler mellom å legge blikket i 

kameraet, og la blikket følge hendene som former sirkelen.  
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Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon, der aktøren fokuserer på blåserne. 

Forståelsesorientert lytterintensjon der aktøren forstår musikken som noe 

forlokkende og eksplosivt. 

Semiotiske tegn Metonymisk tegn, der aktøren der aktøren forbinder lydene med bølger 

og eksplosjoner.  

Semiose Assosiasjon i primær semiose er romlig-temporal forbundelse, fordi 

aktøren kobler musikken med at noe fylles i rommet og bølger. 

Assosiasjonene er personlige og derfor er de en åpen fortolkning i 

sekundær semiose. 

Gestikulasjon Her former aktøren hendene og armene i en bevegelse som ligner 

svømmetak, som gir en virtuell fremstilling av å bevege seg fremover. 

Dette kan defineres som referering ved virtuell demonstrasjon. Aktøren 

viser til referenter som er fiktive, altså anaforisk referanse, og bruker 

retninger ut fra kroppen som representerer det hun vil referere til. 

Informantenes 
resepons 

Guro sier at hun synes denne videoen er tydeligere i hvordan musikken 

bygger opp til et klimaks og når den tar det ned igjen, enn video 2. Noora 

er enig i dette og sammenligner denne sekvensen med samme sekvens 

fra video 2. Hun syntes denne sekvensen var mer eksplosiv (Noora, pkt. 

71-76). 
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(5) Tid 00:55 – 01:07 

 
 

 
 

 
 

 
 

Blåserne spiller dobbelt så hyppig som ved forrige sekvens, 

dette vises med at hendene går fra samlet never utover 

todimensjonalt horisontalt, og skrått speilvendt fra 

hverandre. Dette repeteres to ganger i samme tempo. 

Hyppigheten firedobles i musikken, og det samme gjør 

aktørens bevegelser. Når tempoet øker smiler aktøren, noe 

som kan indikere at fortolkningen av sekvensen assosieres 

med lekenhet og eksperimentering.  

Hele sekvensen avsluttes med en eksplosjon av lyd som 

kan fortolkes som et klimaks. Hendene samles da foran 

brystet og eksploderer todimensjonalt over hodet. Volumet 

senker seg, samtidig som hendene faller sakte nedover med 

håndflatene vendt oppover. Deretter snur de seg 180 grader 

og fingrene beveger seg. Dette kan leses som en ren 

avbildning, der for eksempel grus og annet materiale som 

har blitt sprengt daler ned. Aktøren ser inn i kameraet når 

hendene går sakte ned på sidene av kroppen og skuldrene 

beveges i takt med musikken. Dette kan assosieres med 

stillheten etterpå.  

Lytterintensjon Ufokusert lytting, der aktøren ikke følger et spesielt forløp, eller retter 

oppmerksomhet til lydens kilde. Den er også forståelsesorientert, der den 

ser etter musikkens funksjoner og oppfatter lyden som leken, etterfulgt 
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av et klimaks og nedtoning. 

Semiotiske tegn Metonymisk tegn der assosiasjonen viser til lekenhet og 

eksperimentering. Ikonisk tegn ved lydlig avbildning av en eksplosjon. 

Indeksikal tegn ved ansiktsuttrykk der følelser hos musikeren oppleves 

som noe lekent og eksprimenterende. 

Semiose Primær semiose består av romlig-temporal assosiasjon, som består av at 

hurtigheten i musikken assosieres med lekent. Deretter består 

assosiasjonen av likhet i det ikoniske tegnet, gjennom lydlig avbildning 

av eksplosjon, og stillheten etter. Sekundær semiose består først av 

konvensjonalisert fortolkning, fordi lek kan ofte assosieres med noe 

hurtig. Det ikoniske tegnet blir leksikalisert eller kodet fortolkning, fordi 

det ligner en faktisk eksplosjon. 

Gestikulasjon Aktørens bruk av lokalisasjonen i tegnrommet, viser til de ulike 

toneleiene i samspill, og til sitt forhold med hverandre. Ved bruk av 

polymorfeiske tegn*, vises tempoet i blåseinstrumentene. 
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(6) Tid 01:07 – 01:36 
 

 
 

 
 

 
 

Høyre hånd plasseres lavt i tegnrommet. Hånden har 

fingrene ut som en pianospillende håndform, og slår ned i 

tegnrommet foran seg i takt med musikken. Pianolyden har 

et svakt volum, og kan derfor tolkes som forsiktig i 

fremtoningen. Aktøren signaliserer forsiktighet i ansiktet, og 

blikket følger hånden. Etter hvert akkompagneres den med 

et slag fra trommen, som er den samme lyden fra 

begynnelsen av musikken, og markeres med venstre hånd. 

Ekkoet fra dette slaget gjentas to ganger, med en håndform 

som tegner en halvsirkel med venstre hånd. Ekkoet er som 

tidligere sagt, en lydlig avbildning der lyden assosieres med 

rommet rundt som skaper ekko. 

Håndformen flyttes innover i tegnrommet i slutten av hver 

takt. Dette er ikke en helt ikonisk avbildning av å spille 

piano, men indikerer en følelse i musikken. Assosiasjonene 

som dannes av det lave volumet, kan være en fortolkning av 

musikerens personlighet eller egen opplevelse av lyden som 

sjenert og forsiktig.  

 

Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon, der aktren velger å forholde seg til et spesielt 

forløp i musikken. Indeksikal lytterintensjon, der aktøren retter 

oppmerksomhet mot lydens opphav. 

Semiotiske tegn Ikonisk ved lydlig avbildning av å spille på piano, og slå på tromme. 

Metonymisk tegn ved assosiasjon av lyden som tilbaketrukken og 

mystisk. Indeksikalt tegn ved ansikt der følelser hos musikeren indikeres.  
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Semiose Primær semiose er assosiasjon gjennom likhet, der aktøren imiterer 

pianospilling via håndform. Sekundær semiose er lekikalisert fortolkning, 

fordi vi vet hvordan et piano høres ut og hvordan det spilles på. 

Primær assosiasjon i metonymisk tegn blir romlig-temporal forbindelse, 

der lavt volum forbindes med forsiktighet og tilbaketrukkethet. Sekundær 

semiose blir konvensjonalisert fortolkning, fordi svak lyd indikerer noe 

smått. Lyttingen og produseringen av musikkens ekkoe kan leses som 

konvensjonalisert fortolkning gjennom romlig-temporal assosiasjon. 

Aktøren former hendene som lydvibrasjoner, altså noe som assosieres 

romlig-temporalt. 

Gestikulasjon Referanse gjennom demonstrasjon av handling defineres som referering 

ved tydelig demonstrering, altså deiktisk referanse. Den forsiktige 

fremtoningen til aktøren, og at den beveger hånden bakover i 

tegnrommet, kan leses som et karakteristisk trekk. Vi kan derfor anse den 

som en referering ved virtuell demonstrasjon. 

Informantenes 
respons 

Ingrid likte representasjonen av ekkoet, hun syntes det gjenspeilet lyden 

av ekko godt. Videoens lydlige avbildning var derfor tilstrekkelig 

konvensjonalisert for å danne mening for Ingrid. Hun forestilte seg det 

hule rommet som ekko dannes i.  

(Ingrid, pkt. 213-215). 
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(7) Tid 01:36 – 01:50 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lyden fra saksofonen er sterk og tydelig, dette 

representeres med at håndflatene er plassert mot hverandre 

med fingerspissene vendt oppover. Håndflatene trekkes fra 

hverandre horisontalt i takt med saksofonspillingen. 

Saksofonene står i kontrast til den tidligere forsiktige 

pianospillingen. Aktørens bevegelser går horisontalt ut, og 

kan minne om det å skyve fra seg noe. Det kan derfor sies 

at assosiasjonen til lyden, bærer preg av plass i lydbildet. 

Saksofonen assosieres med noe som bryter seg ut, utvikles 

og blir større. Aktørens mysende øyne kan underbygge 

tanken om at noe brytes ut med kraft, som indikerer 

musikkens kraftige lyd. 

Sekvensen med pianoet fra forrige gang gjentas, deretter 

gjentas saksofonsekvensen. Hele sekvensen avsluttes med 

et trommebrekk som markeres med at aktøren lener seg 

rytmisk frem og tilbake med overkroppen. 
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Lytterintensjon Aktøren har en selektiv lytterintensjon, der saksofonen og pianoets 

lydforløp følges. En indeksikal lytterintensjon der aktøren retter 

oppmerksomheten mot lydens opphav. Det kan også leses som 

forståelsesorientert lytterintensjon, der aktøren anser pianomelodien som 

en funksjon om å bryte seg ut. 

Semiotiske tegn Musikken kan leses som et metonymisk tegn der assosiasjonen viser til å 

bryte seg ut av noe. Ikonisk tegn ved avbildning av å spille på et piano, 

og indeksikalt tegn som viser aktørens opplevelse av musikeren som 

presser luft gjennom instrumentet. 

Semiose Primær semiose med metonymisk tegn vil være romlig-temporal, der det 

forbindelsen er assosiasjon mellom lydbilde som ekspanderer, og 

motstand og åpning i fysisk rom. Sekundær vil være åpen fortolkning. 

Det ikoniske tegnets primær semiose vil være likhet fordi det viser til en 

avbildning, og da også kodet fortolkning i sekundær semiose. 

Gestikulasjon Aktøren bruker lokalisasjonen for å demonstrere plassen musikken tar i 

tegnrommet. Den former også armene i en virtuell fremstilling, der den 

beskriver størrelsen av lydbildet, altså en referering ved virtuell 

demonstrasjon. 
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(8) Tid 01:50 – 01:58 
 

 
 

 
 

 
 

Hendene til aktøren slår ned i tegnrommet med håndflatene 

vendt nedover. Slagene er i takt med bassen sine toner. 

Bassens brekk assosieres med en fri solo, der spillemåten 

indikerer et ønske om å briljere og vise seg frem. Aktøren 

viser til dette ved å sette opp et tøft ansikt. Ved lyden av 

piano, går høyre hånd opp til venstre med en håndform lik 

en pekning. Dette viser til kontrasten mellom pianoets lyse 

toner, og bassens mørke. Etter dette gjentar aktøren den 

første sekvensens bevegelser. Hendene trekkes fra 

hverandre når den avsluttende tonen holdes, og skuldrene 

beveges rytmisk i takt med trommene, som kan gi 

assosiasjoner til en avsats før et klimaks.  
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Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon der aktøren følger et lydlig forløp. 

Semiotiske tegn Metonymisk tegn der assosiasjon viser til å bevege seg fritt. Indeksikalt 

tegn ved ansiktsuttrykk som indikerer musikerens følelse i spillemåte. 

Semiose Assosiasjon gjennom romlig-temporal forbindelse i primær semiose. Der 

aktøren kobler basslyden – som er improviserende og tøff – til noe 

eksternt, nemlig frihet og briljerende. Sekundær semiose blir derfor åpen. 

Trommenes rytme vil være romlig-temporal og assosieres med rytme og 

dans, og konvensjonalisert i sekundær semiose. 

Gestikulasjon Hendene som slår i tegnrommet viser forløpet til bassens toner, dette kan 

tenkes at trekker på polymorfemiske tegn*, men slagene viser ingenting 

annet enn når bassen spiller. Bruk av lokalisasjon på høyrehånd under 

lyden av pianoet, viser reflekterer de lydlige forholdene mellom lys og 

mørk tone. Kroppen som viser rytme avslutningsvis, kan leses som 

referering ved virtuell demonstrasjon. 
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(9) Tid 01:58 – 02:29 
 

 
 

 
 

 
 

Aktøren imiterer pianospilling med høyre hånd, og lyden 

av trommer blir reflektert med venstre hånd slik som 

tidligere sekvenser. Bevegelsene til aktøren er mer bestemt 

og energisk enn tidligere, noe som indikerer at 

fortolkningen av musikkens energi er økende og kan skape 

forventninger om et klimaks eller energisk utløsning.  

Klimakset – som kan kalles hook i dette tilfellet – vises av 

aktøren med håndflater vendt mot kameraet, tommelene 

trukket inn i hånden, mens resten av fingrene er vendt 

oppover. Hendene beveges foran aktøren horisontalt i 

tegnrommet, og beveger seg speilvendt fra hverandre i takt 

med musikken. Håndformene kan minne om en 

tegnspråklig proform som sier at «alle personene står på 

rekke», noe som sannsynligvis utløses av at lyden er av 

flere blåseinstrumenter som spiller samtidig. Musikken kan 

derfor tenkes at skaper en billedlig fortolkning av en 

blåserekke hos aktøren. Musikken kan assosieres til 

lystighet og letthet, og dette gjenspeiler aktøren med å 

smile. At hendene slår ned i tegnrommet speilvendt fra 

hverandre, kan gi billedlige assosiasjoner om at det danses 

lett. 

 

Når blåserne spiller lange toner, dras hendene horisontalt 

fra hverandre. Deretter løftes de opp til ca. ansiktshøyde og 

går vekselvis nedover vertikalt.  
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Lytterintensjon Først indeksikal lytterintensjon der det rettes oppmerksomhet mot lydens 

opphav, altså pianoet. Deretter selektiv lytterintensjon, der aktøren 

velger å følge ledemelodien i hooken. Forståelsesorientert lytterintensjon 

ved å lytte til musikken som et klimaks, en topp eller en utløsning. Den 

forståelsesorienterte lytterintensjonen kan også lese musikken som en 

funksjon, der det inviteres til dans. 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn ved avbildning av pianospilling. Metonymisk tegn ved 

assosiasjonen til en blåserekke som danser. Indeksikalt tegn, der 

aktørens smil kan vise opplevelsen av musikernes følelse. 

Semiose Primær assosiasjon gjennom likhet ved avbildning av å spille piano, som 

blir kodet fortolkning i sekundær semiose. Hendene som viser en 

dansende blåserekke blir assosiasjon gjennom romlig-temporal 

assosiasjon, fordi aktøren assosierer musikken med noe som ikke er til 

stede. Dette blir da en åpen fortolkning i sekundær semiose. Hendene 

som går nedover samtidig som tonene daler, kan leses som en metafor og 

avbildning av for eksempel et noter på et partitur. I primær semiose vil 

en slik ikonisk avbilding basere seg på likhetsassosiasjon i primær 

semiose, og konvensjonalisert fortolkning i sekundær. 

Gestikulasjon Polymorfemiske tegn* anvendes med personene som står på rekke. 

Lokalisasjon anvendes når den lange siste tonen strekkes i 

gestikulasjonen. Lokalisasjon anvendes for å vise forholdet mellom 

tonene i siste del av sekvensen. 

Informantenes 
respons 

Lene fikk jazzfølelse av hooken. 

Ingrid syntes håndformene som brukes under hooken var spennende. 
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Den var ny, så hun visste ikke hvilket instrument det skulle vise til. Hun 

lurte også litt på om det var slik at hvert instrument hadde hver sin 

håndform. Hun syntes at å leke seg med håndformer var en frihet hun 

satte pris på. Med ansiktet i tillegg fikk hun en opplevelse (Ingrid, pkt. 

90). 

 
 
 
 
 
(10) Tid 02:29 – 02:47 
 

 
 

 
 

Bevegelsene til aktøren forsetter nesten likt som tidligere 

sekvens, det samme gjør musikken.  

Det som skiller denne sekvensen fra tidligere er at hooken 

avslutter intervallene med korte og lyse oktaver. Dette 

markeres av aktøren med kjappe pekninger opp i luften. 

Disse bevegelsene kan tenkes at bærer preg av tidligere 

assosiasjon om dans. Slike bevegelser kan trekke på 70-

talls discodans. 

Mellomspillene av bassen markeres med hodet. 
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Lytterintensjon Selektiv-, inteksikal og forståelsesorientert lytterintensjon. 

Semiotiske tegn Ikonisk-, indeksikal- og metonymisk tegn. 

Semiose Hendene som viser en dansende blåserekke blir assosiasjon gjennom 

romlig-temporal assosiasjon, fordi aktøren assosierer musikken med noe 

som ikke er til stede. Dette blir da en åpen fortolkning i sekundær 

semiose. Hendene som går nedover når tonene går nedover, kan leses 

som en metafor og avbildning av for eksempel noter på et partitur. I 

primær semiose vil en slik ikonisk avbilding basere seg på 
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likhetsassosiasjon, og konvensjonalisert fortolkning i sekundær semiose. 

Pekefingeren kan tenkes at assosieres med en 70-talls dansestil og da vil 

assosiasjonene bli gjennom romlig-temporal forbindelse, der sekundær 

semiose er åpen fortolkning. 

Gestikulasjon  Polymorfemiske tegn* anvendes med personene som står på rekke. 

Lokalisasjon anvendes når den lange siste tonen strekkes i 

gestikulasjonen. Lokalisasjon anvendes for å vise forholdet mellom 

tonene i siste del av sekvensen. 
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Vedlegg 2: Analyseprotokoll video 2 
Lenke til video: https://vimeo.com/194981931  // Passord: mastervideo 

(1) Tid 00:00 – 00:22 
 

 
 

 
 

Aktøren har hendene foran seg i tegnrommet. Hendene slår 

i takt med lyden av trommer. Utførelsen ligner det 

tegnspråklige tegnet* for trommer. Aktøren beveger 

hendene oppover vertikalt når tonene blir lysere. Dette kan 

leses som en billedlig metafor. Lyse toner assosieres med 

noe som er høyt, mørke tone assosieres med noe som er 

lavt. 

 

Munnen åpner seg samtidig med lyden av trommer. 

Øynene sperres opp når trommelyden går opp i toneart. 

Lytterintensjon Indeksikal lytterintensjon der aktøren retter oppmerksomhet mot lydens 

opphav. 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn der bevegelsene er en avbildning av å spille på trommer, og 

der høyt og lavt blir en metafor for mørk og lys tone. 

Semiose Ikonisk assosiasjon gjennom likhet i primær semiose, fordi lydens kilde, 

altså trommer, blir etterlignet. Kodet eller leksikalsk fortolkning i 

sekundær semiose, fordi aktøren vet hvordan en trommelyd høres ut, og 

hvordan en tromme spilles på. 

Gestikulasjon Ikonisk gestikulasjon leses som referering ved tydelig demonstrering. I 
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tegnspråket kalles dette for deiktisk referanse. Hendene bruker 

lokalisasjon for å representere forholdet mellom lyse og mørke toner. 

Hvordan lyden beveger seg i en toneskala, vises med hendene og kan 

leses som plymorfemiske tegn*. Polymorfemiske tegn* viser hvordan 

objektet eller personen oppfører seg, beveger seg, eller håndteres av en 

som gestikulerer. I dette tilfellet viser den hvordan lyden beveger seg. 

 
 
 
 
(2) Tid 00:22 – 00:34 
 

 
 

 
 

Tegnet* for GITAR utføres. Deretter legger aktøren venstre 

hånd ned ved siden, og holder aktøren høyre hånd opp. 

Håndbaken er vendt oppover, og albuen vendt nedover. 

Hånden beveger seg opp og ned samtidig som tonene går 

opp og ned. Dette kan leses som en billedlig metafor der 

lyse toner assosieres med noe som er høyt, og mørke toner 

assosieres med noe som er lavt. 

 

Munnen åpner seg samtidig med lyden av gitaren. Øynene 

sperres opp når gitaren går opp i toneart. 

 

Lytterintensjon Indeksikal lytterintensjon der aktøren retter oppmerksomhet mot lydens 

opphav. Selektiv lytterintensjon der aktøren velger å forholde seg til et 

spesielt forløp i musikken. 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn der høyt og lavt blir en metafor for mørk og lys tone.  
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Semiose Det ikoniske tegnet produseres i primær semiose gjennom 

likhetsassosiasjon, altså at lys og lav tone assosieres med noe som er 

fysisk høyt og lavt. I sekundær semiose blir det konvensjonalisert 

fortolkning.  

Gestikulasjon Mørke og lyse vises med at hånden at går opp og ned, og kan leses som 

ikonisk gestikulasjon og referering ved tydelig demonstrering. I 

tegnspråket kalles dette for deiktisk referanse. Når aktøren skifter 

mellom mørke og lyse tonener, kan det også ligne på polymorfemiske 

tegn*. Polymorfemiske tegn* viser hvordan objektet eller personen 

oppfører seg, beveger seg, eller håndteres av en som gestikulerer. I dette 

tilfellet viser den hvordan lyden beveger seg. 

Informantenes 
respons 

Lene forklarer at hun leser hånden som går opp og ned som melodien i 

musikken, Sigmund forklarer at han gjør det samme. Lene tror også at de 

som kan musikk, vil lese det på denne måten (Lene, pkt. 260 – 265). 

 
 
 
 
(3) Tid 00:34 – 00:48 
 

 

Denne sekvensen ligner mye forrige sekvens. Aktøren viser 

tonene til gitaren med en hånd som går oppover og 

nedover. Musikkens spilles gradvis sterkere - i musikk kalt 

crecendo - og ledemelodien er i et lysere toneleie enn 

tidligere. Dette gjenspeiler aktøren med å løfte hånden litt 

høyere enn tidligere. Aktøren løfter også brynene høyere 

ved de lyseste tonene. Musikken har endret seg litt , der det 

nå er et høyere volum i lydbildet. Dette kan signalisere at 

det bygges opp til et klimaks. 

 

Munnen åpner seg samtidig med lyden av gitaren. Øynene 

sperres opp når gitaren går opp i toneart. 

Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon der aktøren velger å forholde seg til et spesielt 

forløp. Indeksikal lytterintensjon (videreføring fra tidligere sekvens) på 

ledemelodien, og forståelsesorientert lytterintensjon der lydens 

fremtoning forstås som en oppbygning og leses derfor som en funksjon. 
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Semiotiske tegn Ikoniske tegn gjennom avbildning av lyst og mørkt, og indeksikalt tegn 

ved bruk av øyne som sperres opp, og viser til en følelse hos musikeren. 

Semiose Lys og mørk tone assosieres som en likhet i primær semiose, altså 

metafor for noe høyt og lavt, kan leses som en konvensjonalisert 

fortolkning i sekundær semiose. 

Gestikulasjon At mørke og lyse toner vises med hånden at går opp og ned kan leses 

som ikonisk gestikulasjon og referering ved tydelig demonstrering. I 

tegnspråket kalles dette for deiktisk referanse. De mørke og lyse tonene 

som beveger seg kan også ligne polymorfemiske tegn*. At øynene 

sperres opp kan leses som en diskursmarkør. Diskursmarkører kan være, 

som i dette tilfellet, å heve øyebryn for å signalisere at det kommer ny 

informasjon. I dette tilfellet kan brynene leses som et signal på at det 

skjer en endring i musikkens intensitet. 

Informantenes 
respons 

Sigmund forklarer at når han så hånden som signaliserte høye og mørke 

toner, slik som i denne sekvensen, så dannet han seg automatisk et 

lydbilde. Da forestilte han seg musikken som går oppover og nedover, 

og dette ga han en følelse av kontroll og oversikt. Han likte dette veldig 

godt (Sigmund, pkt. 286). 

 
 
 
 
(4) Tid  00:48 - 01:00 
 

 
 

Tegnet* for BLÅSERE utføres. Lydforløpet til blåserne 

markeres med at begge hender holdes med håndflatene mot 

hverandre, med fingerspissene som holdes inntil 

hverandre. Ved blåsernes lange toner, føres hendene 

horisontalt og speilvendt fra hverandre, og går sammen 

igjen. Dette kan leses som en avbildning av kroppen som 

trekker pusten inn og så presses ut når det blåses på 

intrumentene. 

Ved slutten av sekvensen, spiller blåserne dobbelt så 

hyppig som ved forrige sekvens, dette vises med at 

bevegelsene også øker hastigheten. Hyppigheten firedobles 

i musikken, og det samme gjør aktørens bevegelser. 
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Musikken har et bredere lydbilde, når blåserne spiller. 

Dette vises med at begge hender brukes, og det blir et 

større visuelt bilde.  

 

Munnen åpner seg samtidig med lyden av blåserne. 

Øynene sperres opp når blåserne spiller lengre toner. 

Lytterintensjon Selektiv- og indeksikal lytterintensjon 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn der aktøren leser lyden som en avbildning av pusten til noen 

som spiller på et blåseinstrument. 

Semiose Ikonisk assosiasjon gjennom likhet i primær semiose, fordi lydens 

opphav blir etterlignet ved å vise hvordan kroppen arbeider med pust på 

et blåseinstrument. I sekundær semiose er det konvensjonalisert 

fortolkning, fordi vi vet at brystet hever og senker seg når det puster. 	

Gestikulasjon Hendene danner en form som vekselvis vokser og minsker i størrelse. 

Avbildningen kan leses som referering ved virtuell demonstrasjon der 

gestikulasjonen viser til karakteristiske trekk ved å puste inn og ut. Dette 

kan da kategoriseres som anaforisk referanse.  
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(5) Tid 01:00 – 01:07 
 

 
 

 
 

Blåserne blåser ut en avsluttende tone som holdes lengre 

enn i forrige sekvens, dette markeres av aktøren ved å 

holde hendene fra hverandre. Det kan leses som en 

avbildning av en lang tone. Hendene går deretter tilbake i 

tegnrommet foran aktøren, og markerer 

rytmeinstrumentene som spiller. Håndformene er lik 

håndformene i det tegnspråklige tegnet* TROMMER. 

Lytterintensjon Selektiv- og indeksikal lytterintensjon. 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn ved lydlig avbildning 

Semiose Assosiasjon gjennom likhet i primær semiose. Vi kan si at den lange 

tonen er en konvensjonalisert fortolkning, fordi det er en metafor for noe 

langt. Det vil være leksikalisert fortolkning når det imiteres å spille på 

trommer, fordi vi vet hvordan trommelyder høres ut og hvordan trommer 

spilles på. 

Gestikulasjon Gestikulasjonen viser referering ved virtuell demonstrasjon der den 

lange tonene vises som noe langt med hendene. Her anvendes også 

lokalisasjon, der rommet brukes for å vise tonens lengde i forhold til 

rommet. Aktørens imitering av trommespilling, kan kategoriseres 

referering ved tydelig demonstrering. 
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(6) Tid 01:07 – 01:36 
 

 
 

 
 

 
 

Tegnet* for PIANO utføres. Lydforløpet til pianoet 

markeres med at begge hender holdes nede i tegnrommet, 

og håndformene ligner håndformene til en pianist. 

Bevegelsene imiterer det å spille på et piano. Når tonene 

blir lysere, beveges begge hendene oppover i tegnrommet. 

Dette kan leses som en billedlig metafor der lyse toner 

assosieres med noe som er høyt. 

Trommeslagene i denne sekvensen vises når aktøren slår på 

venstre side av tegnrommet. Håndformene er lik det 

tegnspråklige tegnet* for TROMMER. Når trommen 

skaper et ekko i musikken, viser aktøren dette ved å utføre 

tegnet* for EKKO.   

 

Munnen åpner seg samtidig med lyden av pianoet. Øynene 

sperres opp når pianoets toner blir lysere.  
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Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon, der aktøren velger å forholde seg til lydforløpet 

med piano. Indeksikal lytterintensjon der aktøren retter 

oppmerksomheten mot lydens opphav. 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn, der aktøren leser musikken som en avbildning av 

instrumentene, og høyt og lavt blir en metafor for mørk og lys tone. 

Semiose Ikonisk assosiasjon gjennom likhet i primær semiose, kodet eller 

leksikalsk fortolkning i sekundær semiose.  

Gestikulasjon Ikonisk gestikulasjon leses som referering ved tydelig demonstrering. I 

tegnspråket kalles dette for deiktisk referanse. Hendene bruker 

lokalisasjon for å representere forholdet mellom lyse og mørke toner. 

Hvordan lyden beveger seg i en toneskala, vises med hendene og kan 

leses som plymorfemiske tegn*. 

Informantenes 
respons 

Ingrid opplevde representasjonen i trommens ekko som altfor 

forklarende. Hun syntes ikke at det ga noen spesielt visuell opplevelse, 

og at forklaringen kun ble irriterende kjedelig (Ingrid, pkt. 213 – 215). 
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(7) Tid 01:36 – 01:50 
 

 
 

 
 

 
 

Imitering av et blåseinstrument vises. Deretter holder 

aktøren høyre hånd opp. Håndbaken er vendt oppover, og 

albuen vendt nedover. Hånden beveger seg opp og ned 

samtidig som tonene til saksofonen går opp og ned. Dette 

kan leses som en billedlig metafor der lyse toner assosieres 

med noe som er høyt, og mørke toner assosieres med noe 

som er lavt. 

Pianoet som repeteres fra forrige sekvens, vises som i 

forrige sekvens. 

Saksofonen spiller i en lysere skala enn før, og avslutter 

med den lyseste tonen hittil. Her løfter aktøren hånden 

høyere enn hun har hatt den før. 

Deretter spilles det et trommebrekk. Dette vises med 

imitering av trommespilling, der rytmen er lik musikken. 

Aktøren spiller slagene med hendene, samtidig som den 

representerer pulsen med å lene overkroppen fremover og 

bakover.  

 

Munnen åpner seg samtidig med lyden av saksofonen. 

Øynene sperres opp på saksofonens lyseste toner. 
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Lytterintensjon Indeksikal- og selektiv lytterintensjon 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn der aktøren oppfatter en lydlig avbildning av å slå på en 

tromme, og høyt og lavt blir en metafor for mørk og lys tone hos 

saksofonen.  

Semiose Lys og mørk tone assosieres som en likhet i primær semiose, altså at 

metaforen for noe fysisk høyt og lavt. Dette leses som en 

konvensjonalisert fortolkning av lys og mørk tone. Dette kan også leses 

som en avbildning av for eksempel noter på et partitur.  

Gestikulasjon At mørke og lyse toner vises med hånden som går opp og ned, kan leses 

som ikonisk gestikulasjon og referering ved tydelig demonstrering. I 

tegnspråket kalles dette for deiktisk referanse. De mørke og lyse tonenes 

bevegelser kan også leses som polymorfemiske tegn*. Der aktøren 
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holder ånden høyest og sperrer øynene opp kan leses som diskursmarkør. 

Diskursmarkører kan være, som i dette tilfellet, å sperre øynene opp, kan 

signalisere at det er på et klimaks. Lokalisasjonen som brukes med 

hendene, viser tonenes forhold til hverandre i rommet og i skala. 

 
 
 
 
(8) Tid 01:50 – 01:58 
 

 
 

 
 

Musikken har et bassbrekk. Brekket vises av aktøren med å 

holde venstre hånd stille i venstre del av tegnrommet. 

Håndformen imiterer å holde halsen til en bassgitar. Når 

tonene er lysere, beveger hånden seg vertikalt utover mot 

høyre side av tegnrommet. Hånden beveger seg innover i 

tegnrommet når tonene blir mørkere. Dette kan leses som 

en avbildning av å spille bass, der tonene i bassgitar 

avgjøres av hendenes plassering på bassens hals.  

Ved lyden av piano, er aktørens høyre hånd lik en pianist 

som spiller på et piano. Når pianoet går opp i tone, går 

høyre hånd opp i tegnrommet med pianospillende 

håndformer. Pianoet vise til metaforer, der fysisk høyt er 

lys tone imusikken, slik som tidligere. Pianoets metafor for 

lys og mørk tone, skaper en kontrast til bassens metafor for 

lys og mørk tone.  

I slutten av sekvensen er det kun trommerytmer, dette 

imiteres av aktøren. 
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Lytterintensjon Selektiv lytterintensjon der aktøren velger å forholde seg til et forløp. 

Indeksikal lytterinetnsjon, der aktøren retter oppmerksomhet mot lydens 

opphav. 

Semiotiske tegn Ikonisk tegn der aktøren oppfatter en lydlig avbildning av å spille på en 

bassgitar, og høyt og lavt blir en metafor for lys og mørk tone. 

Semiose Lys og mørk tone assosieres som en likhet i primær semiose, altså at 

metaforen for noe høyt og lavt, kan leses som en konvensjonalisert 

fortolkning av lys og mørk tone. Dette kan også leses som en avbildning 

av for eksempel noter på et partitur. 

Gestikulasjon Lokalisasjon brukes for å vise forhold mellom mørk og lys tone, 

polymorfemiske tegn* viser hvordan tonene beveger seg. Dette leses som 

referering i tydelig demonstrering, og en deiktisk referanse. 
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(9) Tid 01:58 – 02:29 
 

 
 

 
 

 
 

Aktøren holder begge hendene lik en pianist som spiller. 

Hendene slår ned i tegnrommet i takt med pianoet. 

Bevegelsene er bestemte, og munnen åpner seg samtidig 

med lyden av pianoet. Denne avbildningen av å spille på 

piano, viser at aktøren retter oppmerksomheten til lydens 

opphav og kilde. 

 

Musikkens klimaks – som kan kalles hook i dette tilfellet –

starter, og akøren sier ALLE med tegn*. Deretter imiterer 

hun å spille et blåseinstrument i en takt. 

Hun legger hendene ned til venstre i tegnrommet med 

håndbaken vendt oppover. I takt med hooken slår hun ned i 

tegnrommet, mens hun beveger hendene mot høyre i hvert 

slag. Dette repeterer hun. Det kan forstås slik at siden 

aktøren bruker begge hendene, viser dette til at musikken 

oppleves som større, og at de spiller det samme samtidig. 

Når blåserne spiller lange toner, dras høyre hånd mot høyre 

side i tegnrommet horisontalt. Deretter repeteres 

bevegelsen fra hooken.  

 

Mellomspillene av bassen vises med å imitere spilling av 

bassgitar. 
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Lytterintensjon Indeksikal lytting, der aktøren lytter til pianoet og fokuserer på lydens 

opphav. I hooken er det ufokusert lytting, der aktøren ikke lytter til et 

enkelt lydforløp, men hele lydbildet. Det kan også leses som om aktøren 

har en forståelsesorientert lytterintensjon, der hensikten er å lytte til 

mening lyden formidler. Aktøren anser musikken som en funksjon der 

hele lydbildet beveger seg sammen.  

Semiotiske tegn Ikonisk tegn der aktøren oppfatter en lydlig avbildning av å spille på et 

piano. Det ikoniske tegnet kan også leses som en metafor, der musikken 

beveger seg horisontalt bortover (nedover i tonen) i rommet.  

Semiose Aktørens bevegelser fra venstre til høyre side i tegnrommet, kan være 
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assosiasjonton gjennom likhet i primær semiose, altså metafor for lys og 

mørk tone, slik som det spilles på for eksempel et piano. I sekundær 

semiose vil det da bli konvensjonalisert fortolkning. 

Gestikulasjon Polymorfemiske tegn* viser hvordan et objektet beveger seg. Vi kan lese 

bevegelsene til aktøren i hooken som hvordan musikken av blåserne 

beveger seg, men nå illustreres tonene horisontalt. Lokalisasjon anvendes 

når den lange siste tonen strekkes i gestikulasjonen.  

Informantenes 
respons 

Ingrid forklarte at hun ble kvalm av å se tolken informere om at alle 

instrumentene spilte samtidig. Hun opplevde tolken som belærende, og at 

det var overdreven tydeliggjøring av informasjonen (Ingrid, pkt. 70). 

Lene forklarte at hun fikk jazz-assosiasjoner av denne delen i videoen 

(Lene, pkt. 34) 

 
 
 
 
(10) Tid 02:29 – 02:47 
 

 
 

Bevegelsene til aktøren forsetter nesten likt som tidligere 

sekvens, det samme gjør musikken.  

Det som skiller denne sekvensen fra tidligere, er at hooken 

avslutter intervallene med korte og lyse oktaver. Dette 

markeres av aktøren med høyre hånd som plasseres kjapt 

over hodet. Denne håndformen er lik andre sekvenser i 

videoen, der aktøren har vist til lyse toner. Øynene sperres 

også opp på de lyse tonene. Mellomspillene av bassen 

vises med å imitere spilling av bassgitar. 

 

Musikken avslutter hooken med en lydlig eksplosjon av 

blåserne. Aktøren trekker hendene sammen, og slår de ut 

til hver sin side. Musikken fader ut med lyden av trommer, 

og aktøren imiterer trommespilling.  
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Lytterintensjon I hooken er det ufokusert lytting, der aktøren ikke lytter til et enkelt 

lydforløp, men hele lydbildet. Det kan også leses som om aktøren har en 

forståelsesorientert lytterintensjon, der hensikten er å lytte til mening 

lyden formidler. Aktøren anser musikken som en funksjon der hele 

lydbildet beveger seg sammen. 

Semiotiske tegn Det ikoniske tegnet kan leses som en metafor, der musikken beveger seg 

horisontalt bortover (nedover i tonen) i rommet. Ikonisk avbildning ved 

lydlig eksplosjon, og imitering av å spille på trommer. 

Semiose Aktørens bevegelser fra venstre til høyre side i tegnrommet, kan være 

assosiasjonton gjennom likhet i primær semiose, altså metafor for lys og 

mørk tone, slik som det spilles på for eksempel et piano. I sekundær 

semiose vil det da bli konvensjonalisert fortolkning. 

Gestikulasjon At toneforløpet markeres horisontalt og ikke vertikalt, kan leses som 

referering ved virituell demonstrering. Der aktøren viser de korte, lyse 

oktavene med store og åpne øynene, kan leses som diskursmarkør. 
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Diskursmarkører kan være, som i dette tilfellet å sperre øynene opp, kan 

signalisere at det er en ny informasjon i hooken. Lokalisasjon anvendes 

for å vise forholdet mellom tonene i siste del av sekvensen. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
 

Velkommen - forfriskninger 

Dere må si ifra hvis jeg tegner utydelig. Jeg tilpasser meg. 

Utgangspunkt for prosjekt:  

tolker møter på instrumental musikk, hva tolke? Har ikke språk, skal «gjenskape den effekten 

som originalytringen har hos samtalepartneren», «stil» og «form».  

 

Her to forsøk på å visualisere instrumental musikk. Kaller det ikke tegnspråktolking, fordi 

det er ikke språk, derfor visualisering. 

Rammene for møtet: Jeg vil gjerne alle er ærlige, dere er helt anonyme i oppgaven og uansett 

hva dere ville mene om videoene så er jeg interessert i det. Det er ingenting som er rett eller 

galt, det er deres meninger, tanker og forestillinger som er viktig. 

  

- Hva tenker dere om disse videoene? 

- Hva opplever dere når dere ser disse videoene? Tenker dere at det dere opplever er 

musikalsk? 

- Formidler videoene noe? Hva da? 

- Hva synes dere var hovedforskjellen på disse to videoene? Hvordan påvirket 

forskjellen innholdet eller din opplevelse? 

- Gir videoene noen assosiasjoner? 

- Har dere fått instrumental musikk tolket for dere før? Hvordan var det? 

- Tenker dere at dette er noe tegnspråktolker kunne gjort når det spilles instrumental 

musikk? Hvorfor? 

- Tenker dere at det ikke bør gjøres? Hvorfor? 

- Kan dere se for dere ulike arenaer der en eller begge av disse praksisene kan, og ikke 

kan gjøres? 

- Er det en annen måte dere ser for dere at musikk kan fremstilles av en tegnspråktolk? 

 

	
Video 1 kaller jeg for en assosiert fremstilling. Den er ganske subjektiv. 

Video 2 kaller jeg for en teknisk fremstilling. Den er mer objektiv. 
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Vedlegg 4: Kvittering NSD-søknad 

 


