
IMDis arbeid med 
skjermtolking

14.12.2022



«Effektiv og begeistret bruk av 
tolk gjennom kommunikasjon 
over skjerm.»

• Øke andelen skjermtolkingsoppdrag

• Den minoritetsspråklige, tolker og 
fagpersoner opplever kommunikasjon 
via skjerm som tilfredsstillende. 



14.12.2022

Involvering av brukergrupper



14.12.2022

Innsatsområder



Tiltak



E-læringstilbud om skjermtolking

• Lavterskeltilbud

• Målgrupper: Fagpersoner i 
offentlig sektor, potensielle
tolker og tolker som ennå ikke
har gjennomført formelle 
kvalifiseringstilbud

• Tilgjengelig nå



Målsetning med kurset

• Skal gi fagpersoner og tolker gode forutsetninger for å gjennomføre skjermtolking
• Skal være en grunnleggende kompetansepakke
• Skal være et nyttig verktøy for å løse utfordringer i deltakers arbeidshverdag
• Skal ikke resultere i noe kursbevis



Utvikling av kurset

• Utviklet i samarbeid med referansegruppe
• Utviklet på bakgrunn av konkrete læringsmål
• Oppgaver og andre interaktive elementer, animasjoner og film
• Gjennomføringstid ca. 70 minutter
• Kurset kan tas i flere omganger














Modul 1

• Tolkeloven
• Kvalifiserte tolker
• Nasjonalt tolkeregister
• IMDis rolle på tolkefeltet





Modul 2

• Hva skiller skjermtolking fra de 
andre tolkeformene – fordeler og 
ulemper?

• I hvilke situasjoner er skjermtolking 
egnet?







Modul 3 

• Roller og ansvar
• Samarbeid og tillitt
• Turtaking
• Personvern og datasikkerhet





Modul 4 





Modul 5 

• Hvordan forebygge fysiske plager 
og mental slitasje?

• Mentalt og teknisk stress



Skjermtolking i offentlig sektor: fra perm til skjerm

• Tilgjengelig på www.imdi.no/tolk eller gå direkte til  
www.imdi.smartlearn.no

• Markedsføringskampanje på sosiale medier
• Informasjonspakke sendes direkte til alle landets 

kommuner samt sektormyndigheter og andre i 
målgruppen

http://www.imdi.smartlearn.no/
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