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Vid seminariet presenterar jag det preliminära resultatet av en serie intervjuer med tio 
språkexperter från Kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov, som alla vid flera tillfällen 
arbetat med att översätta valda repliker ur svenskspråkiga rollspelsmanuskript till andra 
tolkspråk som en förberedelse för medverkan i kommande prov. I intervjuerna får 
språkexperterna beskriva sitt arbete med att översätta manuskripten och om sin påföljande 
medverkan i auktorisationsproven – där de framför de repliker som de själva på förhand har 
översatt. 
Att förbereda sig för att framföra ett antal rollspelsrepliker på t.ex. arabiska, när källtexten är 
en skriven dialog på svenska, utgör ett översättningsarbete som inte har utforskats i någon 
större utsträckning hittills. Samtidigt som detta förberedelsearbete kan ses i en kontext av 
bedömning av tolkprestationer genom rollspel (Wadensjö 2014, Wadensjö & Skaaden 2014, 
Dahnberg 2015), kan det också sägas utgöra en översättningspraktik som kan beskrivas 
utifrån ett översättningssociologiskt perspektiv (Agorni 2007), processinriktat (Göpferich & 
Jääskeläinen 2009), eller analyseras funktionalistiskt (Nord 2012). I intervjuerna får 
språkexperterna, som översätter relevanta delar av den svenska dialogtexten till det andra 
tolkspråket för att därefter framföra de översatta replikerna vid provet, beskriva hur deras 
arbete går till och ge sin syn på vilka val de träffar i förberedelser och genomförande. 
Det analyserade materialet omfattar tio inspelade, semistrukturerade intervjuer med en 
sammanlagd längd av 6 timmar och 27 minuter. De intervjuade personerna representerar totalt 
åtta olika språkkombinationer. Teman som förekommer i intervjuerna är arbetsprocessen, 
hantering av svårigheter, meningsbärande element, normer i talspråk och skriftspråk, hur 
språkexperternas kunskaper tas tillvara vid proven. De preliminära resultaten visar att 
språkexperterna har sinsemellan tämligen olika tillvägagångssätt i arbetet och skilda 
inställningar till bl.a. hantering av talspråk och skriftspråk. 
 
Referenser 
Agorni, Mirella. 2007. Locating systems and individuals in translation studies. I: Wolf, Michaela & 
Fukari, Alexandra (eds). Constructing a Sociology of Translation 123–134. John Benjamins. 
Dahnberg, Magnus. 2015. Tolkmedierade samtal som rollspel. Diss. Uppsala: Uppsala Universitet. 
Göpferich, Susanne & Jäätskeläinen, Riitta. 2009. Process research into the development of translation 
competence: where are we, and where do we need to go? Across Languages and Cultures 10 (2) 
169–191 (2009) DOI: 10.1556/Acr.10.2009.2.1 
Nord, Christiane. 2012. Quo vadis, functional translatology? Target 24:1 26–42. 
https://doi.org/10.1075/target.24.1.03nor 



 

 
 
Wadensjö, Cecilia. 2014. Perspectives on role-play: analysis, training and assessment. The Interpreter 
and translator trainer 8 (3), 437-451, DOI:10.1080/1750399X.2014.971486 
Wadensjö, Cecilia & Hanne Skaaden. 2014. “Some consideration on the testing of interpreting skills”. 
Cynthia Giambruno (ed.), Assessing legal interpreter quality through testing and certification: the 
Qualitas project, 17–26. 
 
 
Kl. 13.00–14.00, torsdag 22 april 2021 
 
Alla är välkomna! 


	Högre seminarium/Forskningsseminarium

