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Om forståelse og betydningsformidling i terapisamtaler med tolk

INTERPRETING er et treårigt forskningsprojekt 
(2019-2022) finansieret af Det Frie Forskningsråd 
(bevillingsnummer 8091-00018B). Projektet gen-
nemføres af forskere på Københavns Universitet. 
Formålet er at opnå indsigt i sproglige og kulturelle 
aspekter ved tolkede samtaler, herunder hvordan sam-
talerne forløber, og hvilke forventninger til samtalerne 
de involverede parter har. I projektet sammenligner 
forskerne tolkede møder i tre domæner (politi, dom-
stole, sundhedsvæsen) og inddrager perspektiver fra 
både tolke og tolkebrugere. 
Projektets data består af en række interviews med 
både tolke og tolkebrugere samt lydoptagelser af tol-
kede møder på forskellige sprog, som forskerne har 
transskriberet og oversat til dansk med henblik på at 
analysere, hvordan betydning gengives og fortolkes på 
forskellige sprog. 
Læs mere om projektet på www.interpreting.ku.dk. 

Projekt INTERPRETING

Det er en udbredt opfattelse, at tolken primært skal for-
midle en helt præcis oversættelse, så terapeuten får di-
rekte adgang til det, patienten siger. Tolke må ikke tilføje 
eller ændre noget, og de skal helst være usynlige, lyder det. 
Men sådan foregår tolkning ikke i praksis. Når tolke skal 
gengive et udsagn, bruger de forskellige kommunikations-
strategier, hvor betydning afklares undervejs og tilpasses 
modtageren. Forskningsprojektet INTERPRETING har 
blandt andet undersøgt, hvordan terapisamtaler ser ud, 
når patienter1 og terapeuter taler sammen ved hjælp af en 
tolk. 

Sprog er et vigtigt redskab i psykoterapeuters arbejde. 
Det er gennem samtalen, at terapeuten får indsigt i 
patientens psyke og mentale tilstand. Terapeutens 
spørgsmål hjælper patienten til at sætte ord på tan-
ker, følelser og traumer, der igen skaber grobund for 
nye spørgsmål fra terapeuten. Terapien skrider netop 
frem gennem det talte sprog, og de sproglige udveks-
linger bidrager til at skabe forandringer for patienten. 
Når behandlingen foregår ved hjælp af en tolk, kan 
terapeuten opleve, at tolkningen står i vejen for en di-
rekte adgang til patientens egne ord. Det har vi blandt 
andet hørt fra den gruppe psykologer, vi har talt med i 

1 Projektet foregik i regi af Psykiatrien i Region Syd, hvorfor betegnels-
en patient er gennemgående i artiklen.  red. 

forbindelse med projektet INTERPRETING, hvor vi 
har undersøgt terapisamtaler med tolk. Psykologerne 
nævner for eksempel, at måden de stiller spørgsmål på, 
og måden patienten svarer på, spiller en vigtig rolle for 
den kliniske vurdering af patienten. En oversættelse 
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kan dermed have indflydelse på, hvordan det kliniske 
billede kan se ud. For at kunne foretage den rette klini-
ske vurdering er det altså vigtigt for terapeuter at have 
adgang til en version af patientens udsagn, der er så tæt 
som muligt på den betydning, som patienten selv for-
mulerede. Dette giver god mening ud fra terapeuternes 
fagprofessionelle synspunkt: Det er dem, der er eksper-
ter i at fortolke det, som patienten siger, og tolkene skal 
’bare’ oversætte. Men det er også et synspunkt, der ikke 
anerkender tolken som deltager i samtalen, og som 
ikke ser på kommunikation som en proces, hvor betyd-
ning og forståelse skabes i samarbejde. 

HVORDAN FUNGERER TOLKNING I PRAKSIS?

Som sprogforskere ser vi derimod tolkede terapisam-
taler som en særlig form for kommunikation. Tolken 
spiller en vigtig rolle i formidlingen af det, patienten 
og terapeuten udtrykker, og kan dermed anskues som 
samtalens tredje deltager. Tolken har ikke eneansvar 
for den vellykkede kommunikation og er hverken en 
oversættelsesmaskine eller en terapeutkollega, men 
en fagperson med indsigt i oversættelse og betyd-
ningsformidling. Betydningsformidlingen er dog bun-
det til en terapeutisk kontekst, som tolken ikke nød-
vendigvis kender, og tilsvarende er terapeuten ofte 
ikke opmærksom på de muligheder og begrænsninger, 
der ligger i sprog og ikke mindst i mundtlig kommu-
nikation. 

Vi vil fremhæve tre pointer, som er væsentlige i forhold 
til tolkning i praksis. Den første pointe handler om for-
ståelse i samtaler generelt. Det er nemlig sådan, at forstå-
else forhandles løbende i konteksten af samtalen og i 
samarbejde mellem deltagerne. Alle samtaleparter er 
med til at fortolke og bygge videre på hinandens ud-
sagn – også tolken, når en sådan er til stede. For at sikre 
de bedst mulige rammer for forståelse kan tolke vælge 
at redigere, udvide eller forkorte forskellige udsagn. 
Det hører til den del af tolkens arbejde, som handler 
om at koordinere samtalen og organisere de forskellige 
bidrag, så alle deltagerne kan forstå dem og følge med i 
samtalen. 

Den anden pointe handler om mundtlig kommunikation. 
Når vi kommunikerer mundtligt, kan det være svært 
for en tolk at gengive det, andre siger, præcist, fordi 
samtalen foregår spontant. Ytringerne er tit ufuld-
stændige, blandt andet fordi vi tænker, mens vi taler. 
Desuden kommer betydningen til udtryk på forskel-
lige måder – igennem ord, men også igennem krops-
sprog, talehastighed, tavshed, tøven, toneleje og meget 
mere. Det gælder især samtaler, hvor følelser kommer i 
spil (Wadensjö 2018). Når en patient udtrykker noget 
følelsesmæssigt, kan det være særdeles vanskeligt for 
en tolk at gengive indholdet, ikke mindst fordi det kan 
være flertydigt. I sådan en situation er tolken tvunget 
til at foretage en fortolkning. Hvis tolken blot oversæt-
ter ordene, vil vigtig viden gå tabt. 

Det fører os til den tredje pointe: Det er en præmis for 
tolkningen – om man kan lide det eller ej – at der fore-
tages ændringer af de oprindelige udsagns betydninger. 
Det skyldes blandt andet, at der ikke er fuldstændigt 
overlap mellem betydninger på forskellige sprog. Et 
konkret eksempel kan vi finde i det arabiske ord ta`abt. 
Når en arabisktalende patient bruger dette ord, kan det 
oversættes til ’træt’, men det kan også være en måde 
at sige, at man er deprimeret, fordi psykiske lidelser 
kan være forbundet med et vist stigma i Mellemøsten 
(Vink et al. 2020). Det kan være vanskeligt for tolken at 
gennemskue, hvad patienten præcis mener med ordet 
ta`abt, men der er under alle omstændigheder flere mu-
ligheder for oversættelse. Uanset hvilken mulighed der 
vælges, foretager tolken en fortolkning. 

”DET FØLER JEG, DET ER NOGET, 
DER IRRITERER HENDE” 

For at illustrere nogle af disse pointer vil vi vise et ek-
sempel fra et PTSD-behandlingsforløb med en arabisk-
talende kvindelig patient. Behandlingsforløbet stræk-
ker sig over flere måneder, og det er almindelig praksis, 
at patienten får en ny tolk til hver behandlingssession. 
Traumeklinikken booker typisk den næste ledige tolk 
på listen – tolken kender som udgangspunkt hverken 
til patienten eller behandlingsforløbet. I eksemplet er 
tolken tilknyttet et tolkecenter, der udfører tolkeopga-
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ver for sundhedsområdet generelt, men det er første 
gang, han møder denne patient. Tolken sidder via en vi-
deoforbindelse på et kontor, men videoen er slukket ef-
ter ønske fra patienten. Terapeuten og patienten sidder 
sammen på traumeklinikken. Vi har fået en lydoptagel-
se af samtalen fra terapeutens lokale med informeret 
samtykke fra både patient, tolk og terapeut. 

Vi har valgt et kort uddrag fra et møde midt i patien-
tens behandlingsforløb. I eksemplet, vi viser neden-
for, svarer patienten på et spørgsmål fra terapeuten. 
Terapeuten vil vide, om der er sket noget særligt med 
patienten, siden de sidst mødtes. Patienten har nem-
lig nævnt, at hun ikke har haft det så godt. Vi præ-
senterer først en transskription af svaret på arabisk 
med vores oversættelse til dansk. Derefter viser vi en 
transskription af tolkens gengivelse til terapeuten på 
dansk. Transskriptionerne afspejler så vidt muligt ta-
lesproget, hvor sætninger ofte konstrueres spontant, 

og ordstilling kan tage andre mønstre, end vi er vant 
til at læse på skrift. Som sprogforskere er vi interesse-
rede i at undersøge både indholdet af det, der siges, og 
måden, det siges på. Det er vi, fordi detaljerne er vigtige 
for samtalens forløb og deltagernes forståelse. For ek-
sempel udskriver vi ikke bare ordene, men også andre 
ting, som kunne have betydning for analysen, og som 
kan høres på optagelsen, herunder tøvelyde, vejrtræk-
ning, overlappende tale og lyde, der kommer udefra. 
Vi sætter ikke komma eller punktum i udskrifterne, 
men vi noterer pauser, målt i sekunder. Detaljegraden i 
transskriptionerne er dermed også essentiel for forstå-
elsen af den samtale, vi præsenterer her. I denne artikel 
har vi fremhævet pauserne og angiver forklaringer i 
firkantede parenteser, så det fremstår tydeligt for læse-
ren, hvad der foregår. 

Patient (på arabisk):   
oh la bas ehm miš rādī [stol skraber mod gulvet] `an hālī inno 
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habbe irj`ea `a al-[VUC] (0.5) be nafs al-wa'et (0.3) ino hassi 
hālī miš eh (0.9) miš 'adre halla‘ (0.7) fa hāda ktīr `am beasser 
`ala nafsiyatī

Oversættelse til dansk:  
øh nej jeg er bare øhm ikke tilfreds [stol skraber mod 
gulvet] med min tilstand fordi jeg gerne vil vende til-
bage til VUC (0.5) på samme tid (0.3) så føler jeg mig 
ikke øh (0.9) ikke i stand til det nu (0.7) så det påvirker 
min mentale tilstand meget

Patienten præsenterer her en sammenhæng mellem 
sit ønske om at vende tilbage til VUC og følelsen af 
ikke at have det godt. Hun indleder med at sige, at hun 
ikke er tilfreds med sin tilstand, fordi hun ønsker at 
vende tilbage til sin uddannelse. På samme tid er hun 
ikke i stand til det, og det har alt sammen indflydelse 
på hendes mentale tilstand. Selv om patienten opstil-
ler en slags argumentrække (ikke tilfreds, fordi hun vil 
vende tilbage – og samtidig kan hun ikke), angiver hun 
ikke en årsag til, hvorfor hun ikke er i stand til at vende 
tilbage til uddannelsen. Det er uklart, om hun har det 
dårligt, og derfor ikke kan vende tilbage til VUC, eller 
om hun har det dårligt med ikke at kunne vende tilbage 
til VUC – eller begge dele. Sammenhængen forbliver 
altså åben for fortolkning. Derudover taler patienten 
langsomt, holder en del pauser, tøver flere steder, og der 
høres også lyden af en stol, der skraber mod gulvet – alt 
sammen træk, der er almindelige i mundtlig kommuni-
kation, men som her udfordrer opfattelsen af sammen-
hængen i patientens beskrivelse.  Tolken virker også til 
at være i tvivl om, hvad patienten mener, for inden han 
oversætter til terapeuten, stiller han patienten et afkla-
rende spørgsmål: 

Tolk (på arabisk):  
muš rādī `an hālek awal šī' 'iltiī `afuan 

Oversættelse til dansk:  
du er ikke tilfreds med din tilstand sagde du som det 
første undskyld [tolken siger undskyld, fordi han be-
der patienten om at gentage]
 
Patienten svarer tolken og gentager næsten ordret 
det, hun har sagt tidligere: Hun er ikke tilfreds med sin 

tilstand, fordi hun gerne vil vende tilbage til VUC. På 
samme tid føler hun, at hun ikke er i stand til det, og det 
tynger hende, som hun udtrykker det. 

Det oversætter tolken for terapeuten på følgende måde: 

Tolk:  
hun har svært ved at acceptere situationen som den er 
lige nu fordi hun vil gerne faktisk tilbage til VUC

Terapeut: 
ja

Tolk:  
og samtidig med øh i og med at hun ikke har godt lige 
nu det noget det føler jeg (0.5) det er noget der irriterer 
hende

Tolken gengiver ikke direkte, men omformulerer pa-
tientens ord. Ordstillingen afspejler blandt andet, at 
han er i gang med at konstruere en sætning, mens han 
tænker, og at der ikke er tid til at overveje hvert et ord. 
Han tilføjer ”faktisk”, ”i og med” og ”svært ved at accep-
tere situationen”. Gennem disse tilføjelser har tolken 
nu ændret argumentationsrækken og dermed lagt sig 
fast på en fortolkning, hvor han angiver en årsag til, 
at patienten ikke er i stand til at vende tilbage til sin 
uddannelse – nemlig, at hun ikke har det godt. Usik-
kerheden er dog fortsat til stede i tolkens gengivelse. 
På optagelsen kan vi høre, at tolken kæmper med at 
formidle sammenhængen – det kommer blandt andet 
frem igennem tøven, selvafbrydelser og pauser. Det er 
muligvis derfor, at tolken giver sin personlige vurde-
ring af patientens tilstand: ”Det føler jeg, det er noget, 
der irriterer hende”, siger han. Vi ved, at patienten ikke 
selv har brugt ordet irriteret. Hun har kun sagt, at hun 
var påvirket mentalt, men ikke præcis hvordan. Tol-
kens vurdering er dermed en opsummering af patien-
tens budskab, sådan som tolken forstår det (’det føler 
jeg’). Dermed orienterer han terapeuten om, at (noget 
af) det, patienten siger, er åbent for fortolkning. Man 
kan sige, at terapeuten nu har fået adgang til en følelse 
af irritation hos patienten, som hun kan arbejde med, 
men som hun samtidig tydeligt kan identificere som et 
bidrag fra tolken og ikke fra patienten.  
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Kunne tolken have håndteret oversæt-
telsen på en anden måde? Det kunne han 
muligvis godt. Ville en ord-for-ord over-
sættelse have givet bedre forståelse her? 
Det mener vi ikke er muligt. Netop fordi 
terapeuten ikke har adgang til patientens 
oprindelige udsagn på arabisk, risikerer 
tolken med en direkte gengivelse, at te-
rapeuten enten slet ikke forstår, hvad 
patienten siger, eller tror, at uklarheden 
kommer fra tolken. I begge tilfælde er der 
risiko for, at tolkningen bliver set som 
mangelfuld. Vælger tolken i stedet at 
holde fast i sin fortolkning uden at gøre 
terapeuten opmærksom på det, vil tera-
peuten ikke opdage, at patientens oprin-
delige udsagn har været flertydigt. Med 
en tydelig angivelse af, hvad tolken selv 
opfatter som åbent for fortolkning, giver 
han terapeuten mulighed for at sortere i 
informationen. Tolkens kommentar bi-
drager til såvel at skabe overblik som at 
opretholde en distance mellem patien-
tens egne ord og hans fortolkning af disse 
ord. Dermed står det terapeuten frit for at 
vælge, om hun vil benytte sig af denne in-
formation eller ej.

Fortolkninger og ændringer er altså en 
præmis i tolkede samtaler – både på grund 
af de forskelle, der findes mellem sprog, og 
den spontanitet og flertydighed, som ofte 
karakteriserer mundtlig kommunikation. 
Ligesom de andre deltagere er tolken med 
til at fortolke og bygge videre på det sagte 
for at kunne skabe optimal forståelse. Det 
er klart, at der er en hårfin balance mellem 
ændringer, der understøtter forståelsen, 
og ændringer, der forhindrer terapeuterne 
i at foretage den rette kliniske vurdering. 
For at opretholde denne balance er tolke 
nødt til at have erfaring og viden om den 
praksis, som terapeuter arbejder i. Men 
det kræver også, at terapeuter får indsigt 
i, hvordan kommunikation fungerer, og 

hvilke muligheder og begrænsninger tol-
kede møder giver dem. 

ET SAMARBEJDE MELLEM 
FAGPROFESSIONELLE 

Ved at zoome ind på ordudvekslingen 
på både dansk og arabisk i en terapisam-
tale har vi vist, at tolke i visse tilfælde er 
nødt til at foretage fortolkninger. I det 
viste eksempel kommer tolken desuden 
med en vurdering. Formålet med sådan 
en vurdering kan være at gøre patientens 
budskaber og følelsestilstande lettere 
tilgængelige for terapeuten. Dermed har 
vi også vist, at det ikke nødvendigvis er 
gavnligt, at tolken fastholdes i en rolle 
som den usynlige og diskrete oversætter, 
hvorved fortolkningerne forbliver skjul-
te for terapeuten og vigtig betydning kan 
gå tabt. Orienteringen mod den usynlige 
tolk har vi set i forskellige retningslin-
jer for god tolkepraksis, for eksempel på 
hjemmesiden www.traume.dk, hvor den 
ideelle tolkning beskrives som den, hvor 
tolken forbliver på sidelinjen og agerer så 
diskret som muligt. Forestillingen om, at 
tolken automatisk går i gang med at tolke, 
så snart han eller hun træder ind ad døren, 
er også udbredt og skyldes muligvis prak-
tiske overvejelser. De samtaler, vi har op-
taget, fandt sted i en institutionel ramme, 
hvor tolken ikke blev anset for at være en 
del af traumeterapien. Det gør selvsagt 
bookingen af tolke mere fleksibel, fordi 
man ganske enkelt finder den tolk, der er 
tilgængelig på det givne tidspunkt. Det er 
dog vigtigt at huske, at den tolk, der netop 
er mødt op, ikke på forhånd har adgang til 
den terapeutiske værktøjskasse og heller 
ikke til den viden og de referencerammer, 
som terapeut og patient opbygger hen 
over et længerevarende terapiforløb. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at tolk og tera-

”Fortolkninger 
og ændringer er 
altså en præmis i 
tolkede samtaler 
– både på grund 
af de forskelle, 
der findes mellem 
sprog, og den 
spontanitet og 
flertydighed, som 
ofte karakter-
iserer mundtlig 
kommunikation. 
Ligesom de andre 
deltagere er 
tolken med til at 
fortolke og bygge 
videre på det 
sagte for at kunne 
skabe optimal 
forståelse. 
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peut samarbejder ved at tale om, hvilken terapiform 
terapeuten anvender, hvilken retning terapeuten øn-
sker for terapisamtalen, og hvilke teknikker der knyt-
ter sig til den specifikke terapiform. Det betyder ikke, 
at tolke pludselig skal uddannes til terapeuter, men 
at indsigt i det terapeutiske arbejde kan skærpe deres 
sproglige opmærksomhed og hjælpe dem til at træffe 
bedre valg, når de skal gengive og (for)tolke. Denne 
indsigt kan for eksempel omhandle en bedre forstå-
else for specifikke måder, terapeuter stiller spørgsmål 
på, og specifikke måder, patienter svarer – eller undgår 
at svare – på. 

Som vi har illustreret, indebærer tolkeopgaven en vis 
grad af fortolkning inden for en specifik kontekst. Når 
tolken ikke kender konteksten, bliver tolkearbejdet 
overordentlig vanskeligt og kan i værste fald risikere at 
køre terapeuten ud på et sidespor. 

Vellykket tolkning er ikke kun tolkens ansvar. Tolkede 
terapisamtaler skal ses som et samarbejde mellem to 
professionelle med hver deres viden og ekspertise. Tol-
ken har brug for at blive informeret om formålet med 
det terapeutiske forløb, og terapeuten har brug for at 
blive bevidst om, hvordan tolke arbejder, og hvordan 
mundtlig kommunikation fungerer. Tolkning foregår 
altså mellem mennesker, lige så meget som det foregår 
mellem sprog. Derfor kan det gode samarbejde ikke fin-
de sted uden også at forstå de kontekster og praksisser, 
som mennesker indgår i. 

Tak til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) under 
Psykiatrien i Region Syddanmark og Tolkecenter Syddanmark 
på Sygehus Lillebælt for data samt Solvej Helleshøj Sørensen 
for kyndig arabisk oversættelse og transskription. 
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