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1 INLEDNING

1.1 Syfte och frågeställningar

De tre olika linjerna på institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur

(Nordica)  språket i bruk-linjen, lärarlinjen och översättarlinjen  är ett relativt

nytt fenomen (de tre olika linjerna förekommer för första gången i

studiehandboken 1995–1996) men deras framtid diskuteras nu läsåret 2008 2009

med tanke på att institutionen för översättningsvetenskap flyttas från Kouvola till

Helsingfors under sommaren 2009. Diskussionen om översättarutbildningens

omorganisering har pågått sedan 1990-talets början, men 2007 fattade

Helsingfors universitets humanistiska fakultet ett beslut om att

översättarutbildningen integreras med språkinstitutionerna i Helsingfors.

(Humanistiska fakultetens fakultetsrådsmöte 13, protokoll 11.12.2007.) Mitt

arbete har som syfte att undersöka dels hur översättarutbildningen på Nordica ses

av dem som har genomgått den, dels hur studierna förhåller sig till arbetslivet.

Den yrkesorienterande aspekten i översättarutbildningen spelar en stor roll i

undersökningen och därför är min avsikt att få fram kvalitativ information ur

studentperspektiv på temat.

 Översättarutbildningen har varit som tema på till exempel sjätte symposiet för

översättnings- och tolkningsforskning i Åbo 11. 12.4.2008 (KäTu-symposiet 08).

Yves Gambier öppnade symposiet med sitt föredrag som behandlade projektet

European Masters of Translation (EMT) i Europeiska kommissionens

generaldirektorat för översättning (DGT). EMT handlar om gemensamma ramar

för översättarutbildning inom Europa. I samband med det här projektet har man

t.ex. skapat en referensram av kompetenser för utbildning av professionella

översättare (översättningskompetenser diskuteras i avsnitt 3.3 nedan). Det här

projektet kan också påverka planeringen av den nya översättarutbildningen vid

Helsingfors universitet. Med tanke på den aktuella diskussionen kring

översättarutbildningen är mitt ämnesval därför motiverat. Ämnet anknyter sig
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också på ett naturligt sätt till mina huvudämnesstudier i nordiska språk och

översättningsstudier vilka jag velat kombinera med studier i pedagogik

(ämneslärarutbildningen).

 Det jag vill undersöka – med hjälp av de personer som känner översättarlinjen

inifrån – är vad som är det relevanta innehållet i översättarutbildningen med tanke

på studenternas framtid. Därtill vill jag få information om vilka förväntningar

studenterna på översättarlinjen har dels om arbetslivet, dels om hur relationen

mellan arbetsmarknaden och utbildningen ses. En viktig aspekt i min analys är

hur översättarlinjens studier enligt studenterna är i linje med

översättningsbranschens behov. Undersökningsmaterialet består av en

enkätundersökning (se Bilaga 1) och intervjuer (se Bilaga 2 och 3). Enkätfrågorna

antas ge en bild av vad och varför studenterna egentligen studerar på

översättarlinjen, dvs. studerar de för att bli professionella översättare eller för att

de inte vill bli lärare, eller forskare. Med hjälp av intervjumaterialet vill jag få en

exaktare bild av hur studenter och utexaminerade från översättarlinjen ser på

översättaryrkets krav och arbetslivets utmaningar. Mina undersökningsfrågor är

följande.

1. Vilka yrkesinriktade val gör översättarstudenter under sin studietid?

2. Vilka färdigheter och kompetenser anser översättarlinjens studenter att det

krävs av översättare?

3. Vilka färdigheter och kompetenser anser översättarlinjens studenter att de

får genom sin utbildning?

4. Hurdan relation har studenterna till översättarlinjens studier och hur ser de

på utbildningens kvalitet?

Yrkesinriktade val och utbildningens relation till arbetslivet är centrala aspekter i

analysen. Kompetenser, färdigheter och balansen mellan teori och praktik i

utbildningen är också teman som behandlas på flera ställen i mitt arbete.

Undersökningens främsta syfte är att få fram information om översättarlinjens
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studier och studenternas val. Den här informationen kan vara nyttig i planeringen

av den nya översättarutbildningen på Nordica. Undersökningen har ett

yrkesinriktat perspektiv eftersom översättningsstudier som en akademisk

utbildning, i motsats till många andra ämnen vid humanistiska fakulteten, har ett

konkret yrke som mål.

 I min pro gradu-avhandling ges en översikt över tidigare forskning inom

översättningspedagogik och -didaktik i kapitlet ”Översättningspedagogik och

-didaktik” (kapitel 3), men i början av avhandlingen presenteras också tidigare

kartläggningar om studenternas placering på arbetsmarknaden (avsnitt 1.3). I

inledningskapitlet nedan beskrivs också hur översättning som studieinriktning har

utvecklats på Nordica från 1960-talet till i dag (avsnitt 1.4). Kapitel 2 behandlar

undersökningsmaterialet och analysmetoden. Enkätundersökningen som process

och analys av undersökningsmaterialet behandlas i två skilda kapitel (kapitel 4

och 5). I avsnittet nedan definierar jag mina hypoteser.

1.2 Hypotes

Min första hypotes är att studenter som väljer översättarlinjen på Nordica inte har

en lika klar bild av sin framtid som till exempel de som studerar till lärare. Till

Nordica söker man till ämnet nordiska språk (nordiska språk, modersmål samt

nordiska språk, andra inhemska språket) och inte till nordisk översättning.  Därför

kan det hända att studenterna inte har information om de olika linjerna på Nordica

förrän de har börjat sina studier. Medan de som söker till exempel till

institutionen för översättningsvetenskap (i Kouvola) har en klarare bild av vad de

kan bli efter studierna – även om de inte alltid blir översättare eller tolkar

(Ljungman 1999; se avsnitt 1.3 nedan).

 Bristen på specialisering i början av studierna kan orsaka att studenter som

väljer översättarlinjen inte nödvändigtvis vill bli översättare i framtiden. Det kan

hända att studenterna väljer översättarlinjen på grund av helt andra orsaker. Min

hypotes är också att studenterna på Nordica kan ha valt en linje i början av
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studierna men bytt linje under studierna på grund av att intresset riktas på t.ex.

nya studieområden eller yrken. Linjevalet på institutionen är relativt flexibelt och

det är möjligt att avlägga studier på samtliga tre linjer. Det här kan leda till att

studenter blir intresserade av många olika ämnen inom språkstudierna, dvs. de

vill ha en bredd på sin utbildning, och därför inte vill koncentrera sig på en

specifik inriktning, till exempel översättning.

 En undersökningsfråga (se Bilaga 1, t.ex. frågorna 21 och 22) handlar om vad

studenterna anser att är översättningsbranschens krav och hur

översättarutbildningen svarar mot dessa krav. De som redan har avlagt sina

studier i nordiska språk och varit i arbetslivet en tid kan ha mera djupgående och

erfarna svar på den här frågan. Men att få veta hur studenterna ser saken kan ge

ett ytterligare perspektiv på frågan. På grund av min egen erfarenhet av

översättarlinjens studier antar jag att studenterna har en bra bild av

översättarbranschens utmaningar och krav på blivande översättare. Alla studenter

har inte arbetserfarenhet från den egna branschen varför det är motiverat att också

ha utexaminerade informanter med i undersökningen. Med utgångspunkt i hela

materialet, dvs. enkät- och intervjumaterialet, vill jag få fram kunskap om

studenternas uppfattningar om hur branschens krav överensstämmer med den

uppfattning som de som planerar undervisningen har.

1.3 Om översättarutbildningen och sysselsättningen

När det gäller studenternas syn på arbetsmarknadens behov kan det vara nyttigt

att beskriva hur arbetsmarknaden verkligen ser ut för en student som

utexaminerar sig från universitetet.1 Varje år publiceras olika slags statistiker om

hur utexaminerade från Helsingfors universitet placerar sig på arbetsmarknaden

(se Helsingin yliopisto: Hallinnon julkaisuja). I min undersökning vill jag jämföra

mina resultat med helhetssituationen vid humanistiska fakulteten.

1 En ny undersökning av svårigheterna i sysselsättning bland akademiskt utbildade är Juha Sainios
(2008) ”Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia. Akateemisen työuran alkua hankaloittavia tekijöitä”.
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 En undersökning som har gjorts av bland annat humanisternas placering på

arbetsmarknaden är Humanistit työelämäpoluilla (Manninen & Luukannel 2002).

I början av rapporten konstaterar Jyri Manninen och Saara Luukannel (a.a.: 5) att

utgångspunkten i undersökningen har varit arbetslivsorientering. Med

arbetslivsorientering avser Manninen och Luukannel (ibid.) allmän inställning

och inriktning till arbetslivet och till det här anknyts kunskap om

arbetsmarknaden på sin egen bransch, arbetslivserfarenhet och egna attityder och

värden. De (ibid.) skriver att arbetslivsorientering är någonting som utvecklas

genom hela studietiden och att den påverkar val av studieämnen, studieplanering

och -framgång, inställningen till arbete och framför allt till att söka arbete samt

placeringen på arbetsmarknaden. Den här undersökningen har genomförts delvis

eftersom det har framgått att många studenter har bristande kunskaper i t.ex. hur

man söker arbete, hur den egna branschens arbetsmarknad ser ut och hurdana mål

och kunskaper de har själva (Manninen & Luukannel 2002: 5). Syftet med

undersökningen har inte varit att enbart klarlägga placeringen på

arbetsmarknaden utan man har också velat värdera kvalitativa faktorer som

påverkar sysselsättningen och arbetsplatserna. (Ibid.) De här syftena och

faktorerna i Manninens och Luukannels (2002) kartläggning är relevanta också

för min undersökning.

 En del av undersökningsmaterialet i Humanistit työelämäpoluilla (Manninen

& Luukannel 2002) är studentintervjuer. I samband med frågor om studierna

behandlades t.ex. följande teman: planering av studierna, vilka yrken examen ger

behörighet till och kontakter till arbetslivet. (Manninen & Luukannel 2002:

44 54.) I intervjuerna ansågs det vara viktigt att studenterna har en realistisk syn

på studierna, dvs. att man studerar för att skaffa sig ett yrke (a.a.: 44). Några

studenter hade det klart för sig vilket yrke de skulle välja efter studierna men för

andra var det oklart vilka alternativ det finns i arbetslivet (a.a.: 47 48). Om

yrkesvalet var klart för studenten var det också vanligt att studieplanerna var

exakta, men i början av studierna kan planeringen vara oenhetlig om studenten

inte vet vad man vill bli ”när man blir stor” (a.a.: 46 47). Av intervjuerna
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framgår också att studenterna saknar dels färdigheter att söka arbete, dels

handledning när det gäller yrkesval och behörighet (a.a.: 53).

 Arbetspraktiken är också ett centralt tema i undersökningen. Manninen och

Luukannel (2002: 33) konstaterar att praxis här skiljer sig mycket på olika

institutioner. Resurser för att skaffa och finansiera praktikplatser anses

problematiskt på institutionerna. För att praktikperioden skulle tjäna alla

studenter borde antalet praktikantplatser höjas. Manninen och Luukannel

konstaterar att arbetspraktikens innehåll, dvs. den pedagogiska nyttan sällan lyfts

fram i institutionernas och arbetsgivarnas svar. (Ibid.) Arbetspraktiken som en del

av studierna uppskattas och anses vara viktig, men de praktiska arrangemangen

kunde däremot förbättras. Många som svarade på Manninens och Luukannels

frågor hade inte alls hört om en valfri praktikperiod. (Manninen & Luukannel

2002: 54.) Bara tre intervjuade språkstudenter hade avlagt praktik och av dem

hade en avlagt de pedagogiska studierna i samband med ämneslärarutbildningen

(a.a.: 55).

 I undersökningen ansågs arbetspraktik vara en positiv erfarenhet som kan

gynna både studierna och karriären. Ett resultat som kan framhävas är att många

informanter ansåg det vara nyttigare att avlägga praktik relativt tidigt under

studierna. På det sättet kan erfarenheterna i praktiken ännu påverka val som gäller

studierna. (Manninen & Luukannel 2002: 55.) Praxisen på Nordica i dag

(Nordiska språk, andra inhemska språket: examensfordringar 2007 2009 och

Nordiska språk, modersmål: examensfordringar 2007 2009) är att de som

avlägger studier på den fördjupade nivån kan frivilligt avlägga en tre månader

lång arbetspraktik som ger fem studiepoäng (som motsvarar en föreläsningskurs).

Av Manninens och Luukannels (2002: 56) undersökning framgår att

informationen om arbetspraktik inte når alla studenter (ibid.) Manninen och

Luukannel konstaterar att det här kan bero på att praktikantplatserna inte räcker

till för alla. En negativ aspekt som nämndes i arbetspraktiken var att till exempel

informanter som var på slutskedet av sina studier inte längre behövde

studiepoängen från en praktik (ibid.).
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 På basis av studentintervjuerna arbetade många studenter vid sidan av

studierna. Det ansågs ge arbetslivserfarenhet, inkomster och en social dimension i

livet. (Manninen & Luukannel 2002: 58–59.) Det framgick också att studenterna

kände dåligt eller lite till arbetsmarknaden inom den egna branschen. Det

allmänna intrycket var att studenterna, speciellt i början av studierna, är osäkra

om vad deras examen leder till. (A.a.: 61–63.) Kunskaper om institutionernas

arbetslivskontakter innebar närmast arbetspraktikplatserna men kartläggningen

visar också att kännedom om kontakterna till arbetsgivarna utvidgas under hela

studietiden (a.a.: 73). Däremot skriver Manninen och Luukannel (2002: 64) att

många informanter ansåg studiernas innehåll ge goda och konkreta färdigheter.

När det gäller hinder för sysselsättningen efter studierna framgår att handledning

behövs mera och i ett allt tidigare skede av studierna. Det är svårt för studenter att

t.ex. bedöma vilka biämnen som är nyttiga, framgår det också av Manninens och

Luukannels (a.a.: 71) resultat.

 Manninen och Luukannel (2002: 106–107) ger praktiska rekommendationer

för hur humanistiska fakultetens universitetspedagogik kunde utvecklas. De

(ibid.) hänvisar speciellt till den verksamhet som har att göra med

arbetslivsfärdigheter:

1. Studiehandledning ges mera resurser och utvecklas till att täcka hela

studieprocessen från början till slut. Speciell vikt läggs på att stöda

studenternas val.

2. Arbetspraktikspraxis görs mera enhetlig och utvecklas vidare.

(Skribenterna anser det viktigt att öka antalet praktikantplatser och göra

arbetspraktik obligatorisk för alla.)

3. Institutionernas och fakultetens kontakter till arbetslivet utvecklas mera

medvetet.

4. Utvecklingen av allmänna arbetslivsfärdigheter stöds genom att t.ex. IT och

grupparbete integreras i huvudämnesstudierna.
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5. Utveckling av arbetslivsfärdigheterna integreras i grundstudierna för att

stöda de kritiska perioderna i studierna.

(Manninen & Luukannel 2002: 106–107.)

Intervjuerna med humanistiska fakultetens studenter har visat att

studiemotiveringen varierar mellan yrkesorientering och självutveckling

(Manninen & Luukannel 2002: 104). Det som också framgår av Manninens och

Luukannels (ibid.) undersökning är att inställningen till studierna kan förändras

under studietiden. Därför är mitt syfte att med min enkätundersökning visa hur

studenternas intressen ändras genom studietiden och vad det är som motiverar

dem till att studera på översättarlinjen.

 Sysselsättningsläget för magistrarna och kandidaterna vid hela Helsingfors

universitet har också kartlagts. På Arja Haapakorpis, Jyri Manninens och Paula

Paastos (2007: 7) undersökningsenkät har svarat magistrar, licentiater i medicine,

farmaceuter, barnträdgårdslärare, notarier och personer med politices

kandidatexamen. De utexaminerades sysselsättning har undersökts med tanke på

sysselsättningsläget samt sysselsättningens kvalitet som avser arbetsuppgifternas

karaktär och kravnivå samt arbetsgivarorganisationens egenskaper (ibid.).

 De vanligaste arbetsuppgifterna som informanterna uppgav i undersökningen

var inom forskning, undervisning och utbildning samt kund- och patientarbete

(Haapakorpi & Manninen & Paasto 2007: 17). På företagssektorn arbetade 35

procent av informanterna, på kommunalsektorn 28 procent och på statliga sektorn

19 procent av informanterna. Företagarnas andel av informanterna var endast fyra

procent. (A.a.: 18.) Inte bara sysselsättningen utan också relationen mellan arbete

och utbildning har behandlats i undersökningen. Haapakorpi, Manninen och

Paasto (a.a.: 20) konstaterar att meningen har varit att värdera utbildningens

relevans från den samhälleliga fördelens perspektiv, dvs. hur placeringen på

arbetsmarknaden har lyckats. Till exempel på 68 procent av de utexaminerades

arbetsplatser krävs högskoleexamen, men i ett senare uppföljningsskede är

samma procent 83. Det här tyder på att informanterna har avancerat till mera
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krävande uppgifter på sina arbetsplatser. För professionella uppgifter som t.ex.

läkar- och notariearbetet krävs naturligtvis examen genast i början av karriären.

(A.a.: 21.) Största delen av informanterna uppger enligt skribenterna att deras

arbete motsvarar den utbildning som de har fått. Endast tio procent av

informanterna uppger att kravnivån i arbetet är något lägre än utbildningsnivån

och endast några procent att arbetsuppgifternas kravnivå är betydligt lägre än

utbildningsnivån. (Ibid.)

 En viktig aspekt i min analys, som också Haapakorpi, Manninen och Paasto

(2007: 30–38) behandlar, är dels de fördelar examen och utbildningen ger, dels

fortbildningen efter utexamineringen.  Över hälften av informanterna i

undersökningen om magistrarnas och kandidaternas sysselsättning uppger att de

är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med deras utbildning med tanke på arbetslivet.

Svaren  tyder  ofta  på  bra  möjligheter  att  tillämpa  det  som  man  har  lärt  sig  på

arbetsmarknaden. (A.a.: 30.) Två tredjedelar av informanterna uppger att de

ständigt utnyttjar kunskaper som de har skaffat vid universitetet i sitt arbete. Men

det här gäller i synnerhet personer som arbetar i yrken som läkare eller farmaceut

(a.a.: 31). Av följande tabell framgår vilka färdigheter informanterna anser att de

mest lär sig vid universitetet och vilka färdigheter anses vara de viktigaste för

arbetslivet:

Tabell 1: Utbildningens relation till arbetslivets krav

Färdigheter som mest inlärs vid
universitetet

Färdigheter som är viktigast för
arbetslivet

1. teoretiskt kunnande
2. analytiskt och systematiskt
tänkande
3. kommunikationskunskaper i
finska
4. informationssökning
5. problemlösning

(Haapakorpi, Manninen & Paasto
2007: 33)

1.informationssökning
2. problemlösning
3. samarbete och sociala
kunskaper
4. förhandlingskunskaper
5.organisations- och

koordineringsförmåga
6. kommunikationskunskaper i
finska

(Haapakorpi, Manninen & Paasto
2007: 33)
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Haapakorpi, Manninen och Paasto (2007: 33) diskuterar ännu hur utbildningen

har svarat på arbetslivets krav. Svenska språket, teoretiskt kunnande och

analytiskt och systematiskt tänkande motsvarar bäst arbetslivets krav men på

många andra områden har universitetsstudierna inte lyckats svara på kraven.

(A.a.: 34–35). Universitetsstudierna kunde inte enligt informanterna erbjuda

tillräckligt bra färdigheter på de följande områdena i yrkeslivet: förhandling,

organisation och koordinering, ledarskap, projektledning, företagsverksamhet,

informationsteknologi, ekonomisk planering och budgetering, lagstiftning och

problemlösning (a.a.: 35). Fortbildning diskuteras kort i samband med den här

delen av undersökningen. Enligt resultaten hade största delen av informanterna

studerat efter utexamineringen – bara var tionde hade inte fortbildat sig. Den

allmännaste formen av fortbildning är enligt undersökningen den utbildning som

arbetsgivaren organiserar för sina anställda. (A.a.: 35.) Fortbildning är ett viktigt

tema eftersom mitt undersökningsmaterial omfattar också intervjuer med

utexaminerade från Nordicas översättarlinje.

När det gäller magistrarnas placering på arbetsmarknaden kan också två pro

gradu-avhandlingar nämnas. Pia Ljungman (1999) har undersökt hur

översättarstudenter vid institutionen för översättningsvetenskap (Kouvola) har

placerat sig på arbetsmarknaden. Sara Nordlund (2002) har för sin del undersökt

hur studenter i nordiska språk (modersmålslinjen samt linjen för andra inhemska

språket) vid Nordica placerat sig på arbetsmarknaden. Materialet i de båda pro

gradu-avhandlingarna består av en enkätundersökning.

 Ljungman (1999: 1) beskriver i sitt arbete utbildningssituationen i slutet av

1990-talet och lyfter fram resultatansvaret som präglar högskolepolitiken, dvs. att

ett av kriterierna för en högskolas framgång är hur studenterna sysselsätter sig

efter att de utexaminerats. Syftet med Ljungmans pro gradu-avhandling

”Kouvolasta maailmalle” är att kartlägga hur arbetsmarknaden för magistrarna

från Kouvola institution för översättarutbildning (det nuvarande namnet

institutionen för översättningsvetenskap) ser ut efter studierna (a.a.: 2). Ljungman

(1999: 2 4) har även undersökt magistrarnas arbetslöshet, deras sätt att söka
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arbete, hurdant arbete de har fått, hur arbetsplatserna har indelat sig geografiskt

och  det som också är en väsentlig forskningsfråga i min undersökning  hur

magistrarna ser på relationen mellan utbildningen och arbetslivet.

 Ljungman har samlat sitt undersökningsmaterial med hjälp av en enkät-

undersökning där frågorna har skickats som brev. Av de 96 informanterna har 40

procent studerat svensk översättning och tolkning (Ljungman 1999: 105). För min

undersökning är följande resultat relevanta:

1. De flesta informanterna valde biämnen från översättarutbildningens

utbud men många önskade större specialiseringsmöjligheter.

2. Det populäraste specialiseringsämnet var ekonomi.

3. Efter magisterexamen deltog 13 % av informanterna i fortbildning, 11

% studerade för en annan examen och 4 % studerade för licentiat- eller

doktorsexamen. De som hade sökt sig till fortbildning motiverade sitt

val med att man blir aldrig ”färdig eller perfekt” i det man gör. Många

ville också bli behöriga lärare eller skaffa annan kompetens.

4. Informanterna upplevde att huvudämnet, tidigare arbetserfarenhet,

kontakter och personlighet är av betydelse när man söker arbete.

Ljungman (1999: 110 111) menar att tätare samarbete med affärslivet

skulle gynna studenterna.

5. Av informanterna ansåg 58 % att de kunskaper och färdigheter som

utbildningen ger motsvarar arbetslivets krav.

6. Flera informanter än vad Ljungman hade förutsagt hade fått arbete på

översättningsbranschen, och som helhet var studenterna nöjda med sin

utbildning.

7. Som översättare eller tolkar arbetade 18 % av informanterna.

Arbetsbeskrivningen för en ”översättare” innehöll dock ofta också

annat än översättning.

8. De som hade studerat svensk översättning och tolkning hade

svårigheter  i  att  finna  en  fast  arbetsplats,  och  bara  18  %  av  de

undersökta magistrarna arbetade som översättare eller tolkar på sina
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första arbetsplatser efter studierna. De som hade svensk översättning

och tolkning som huvudämne var ändå nöjda med sin arbetssituation.

(Ljungman 1999: 105 113.)

Situationen på institutionen för översättningsvetenskap (Kouvola) är annorlunda

från den vid Nordica eftersom hela utbildningen baserar sig på att studenterna från

början  av  studierna  väljer  att  utbilda  sig  till  översättare  eller  tolkar.  I  de  nyaste

examensfordringarna för svensk översättning och tolkning vid institutionen för

översättningsvetenskap beskrivs målsättningen för utbildningen; målet med

studierna är att utveckla kunskaper i målspråket, kultur, översättnings- och

tolkningskommunikation, specialspråk- och områden och översättningsvetenskap

samt lingvistik (se Ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen tutkintovaatimukset

2007 2009).  Det konstateras också att studierna är främst sedda för utbildning av

professionella översättare och tolkar (ibid.). I examensfordringarna för nordiska

språk presenteras däremot mera allmänna teman som mål för grund- och

ämnesstudierna: Studenterna ska utveckla sin språkfärdighet och språkkänsla, få

kännedom om de nordiska länderna och grannspråken och till exempel få

kunskaper om svenska språkets struktur, historia och variation (se Nordiska språk,

andra inhemska språket: examensfordringar 2007 2009 och Nordiska språk,

modersmål: examensfordringar 2007–2009). På den fördjupade nivån

specialiserar sig studenterna på en av de tre linjerna på Nordica (språket i bruk-

linjen, ämneslärarlinjen, översättarlinjen) och då blir också målen mera

specificerade (ibid.). Översättarlinjens målsättningar behandlas mera ingående i

samband med enkätundersökningsprocessen (avsnitt 5.3 och 5.4 nedan).

Ljungmans (1999) resultat har  trots de två översättarutbildningarnas

olikheter  relevans som jämförelsematerial för min undersökning eftersom hon

har behandlat några teman som jag också lyfter fram. Nordlund (2002) å andra

sidan har haft en likadan informantgrupp som jag i sin undersökning ”Hur gick

det sen?”. Gruppen består av personer som har avlagt FM-examen vid Nordica

1991 2000 (a.a.: 123). Forskningsfrågorna i undersökningen är ”Vad arbetar en
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magister i nordiska språk eller nordisk litteratur med?”, ”Vilka är

arbetsuppgifterna?” och ”Avspeglar den mångsidiga och breda utbildningen den

reella situationen på arbetsmarknaden?” (a.a.: 4).

 Nordlunds (2002) undersökning har också genomförts som postenkät. Av de

251 magistrarna som enkäten skickades till har 47,4 procent svarat. Dessa resultat

som Nordlund fick fram i sin undersökning kan jämföras med mina resultat:

1. Utbildning (61 %), översättning och journalistik var de branscher som

de flesta informanterna arbetade inom.

2. Största delen av dem som har studerat på linjen för andra inhemska

språket arbetade som lärare. Den näststörsta delen av den här gruppen

arbetade som översättare (fem personer).

3. Bland de som studerat på modersmålslinjen var en stor procent

anställda vid universitet eller högskolor. Som forskare arbetade 20 %

av den här gruppen.

4. En majoritet, 87 % av informanterna, sade att deras arbete kräver en

akademisk examen och 86 % ansåg att deras uppgifter motsvarade

utbildningen väl eller ganska väl.

5. Över 70 % av alla informanterna upplevde att studierna hade gett dem

väsentliga praktiska och teoretiska färdigheter samt färdigheter att

tillämpa kunskaperna i praktiken. Kontakter med arbetslivet nämns

också här som ett problem i utbildningen.

6. Ungefär hälften av informanterna (51 %) har fortsatt studierna efter

magisterexamen i nordiska språk eller nordisk litteratur. Fortbildning

var den vanligaste formen av fortsatta studier och orsaker till

fortbildning var viljan att utveckla sig både personligt och

yrkesmässigt.

(Nordlund 2002: 123 125.)

De mest centrala undersökningsresultaten som Ljungman (1999) och Nordlund

(2002) har kommit fram till är dels hur nöjda med sysselsättningen och

utbildningen de utexaminerade har varit, dels hur många, trots det allmänna
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positiva intrycket, har velat fortbilda sig. De här två undersökningsresultaten

strider mot varandra men de kan förklaras genom att studenternas förväntningar

om utbildningen har förverkligats men arbetslivet har krävt mera än vad

utbildningen har erbjudit. I min undersökning får jag information om detta

fenomen när det gäller översättarlinjen.

1.4 Historisk överblick av Nordicas översättarutbildning

För att få en bild av hur studierna i översättning har utvecklats på Nordica under

de senaste decennierna har jag studerat humanistiska fakultetens (tidigare

historisk-filologiska sektionen vid filosofiska fakulteten) studiehandböcker från

åren 1968–2009. Jag har inte haft möjlighet att fördjupa mig i varje

studiehandbok som har kommit ut under nämnda period men med hjälp av det

som jag har läst har jag dock kunnat dra några allmänna slutsatser om studiernas

innehåll. Den historiska aspekten i översättarutbildning diskuteras mera allmänt i

avsnitt 3.1 (se t.ex. Caminade & Pym 1998).

 Under 1960- och 1970-talen (studiehandböckerna 1968–1978) förekommer

ordet översättning oftast i meningen muntliga och skriftliga

översättningsövningar, dvs. som ett led i färdighetsundervisningen.

Översättningsövningarna i det här sammanhanget betyder inte det som vi nu

kallar för översättningskurser utan muntlig och skriftlig övning med hjälp av

översättningsövningar. Till exempel i studiehandboken från 1976–1977 (s. 111)

står att för att få helheten cum laude i nordisk filologi ska man avlägga ”färdighet

i muntlig och skriftlig framställning, inhämtad genom två terminers övningar i

översättning och uttal” mm. Att lära sig översätta har inte varit ändamålet på de

här kurserna utan att lära sig tala och skriva svenska, översättning har setts som

en pedagogisk resurs i språkinlärningen (se Leppihalme 2004 i avsnitt 3.1 nedan).

Översättningsprov har också varit ett centralt sätt att mäta studenternas kunskaper

i svenska. Kurser med översättningsövningar har nästan uteslutet gällt bara de

som studerar svenska som andra inhemska språket (B-linjen). De som har
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studerat svenska som modersmål (A-linjen) har naturligtvis inte använt

översättning för språkinlärning. I studiehandboken från 1968 (s. 53) står dock att

studenter med svenska avlägger ”Kurs i skriftlig framställning, i vilken även

beaktas översättning från finska till svenska.” Nästa gång efter 1968 förekommer

översättningsundervisning för A-linjen i studiehandboken för läsåret 1976–1977

då man har till exempel haft frivilliga kurser i översättningsteori och

strukturolikheter mellan svenskan och finskan (s. 107). I studiehandböcker från

slutet av sjuttiotalet förekommer också annorlunda översättningskurser för B-

linjen som till exempel Översättning från norska till finska (Studiehandboken

1973–1974: 89), Översättningsteori och Kontrastiv analys (Studiehandboken

1976–1977: 110). Även om man ännu i studiehandboken för läsåret 1977–1978

(s. 107) definierar B-linjen som ”en linje för svensklärare i finska skolor” kunde

man säga att under den här är tidpunkten har man börjat se på översättning på ett

nytt sätt på Nordica.

 En viktig förändring som sker i studiehandböckerna från 1970- till 1980-talet

är studiehandböckernas allmänna del som beskriver möjligheterna för en

utexaminerad nordist. Läraryrket spelar en central roll i den allmänna

beskrivningen av utbildningen fram till 1980-talet. Men till skillnad från

studiehandboken från läsåret 1973–1974 (s. 84) där man bara nämner läraren,

journalisten och radiomannen som yrkesgrenar står det i studiehandboken för

läsåret 1977–1978 (s. 107) att ”Ämnet kan vara till stor nytta i andra yrken,

såsom översättarens, journalistens och radioredaktörens.” Nämnvärt är också att i

samma studiehandbok (ibid.) konstateras att universitetsstudierna på linjen för

andra inhemska språket inte är tillräckliga för att arbeta som korrespondent eller

translator utan måste kompletteras med andra studier.

 I studiehandböckerna från 1981–1984 kan man se att på Nordica undervisas

studenter med finska som modersmål i muntlig och skriftlig framställning ännu i

form av översättningsövningar. Översättning hör också till studier på

modersmålslinjen eftersom översättning till modersmålet är obligatorisk inom

cum laude-studierna. I början av 1980-talet ordnas översättningskurser också som
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kurser inom ”speciell del”. Exempelvis Kontrastiv analys och Översättning

ordnas för båda linjerna. Från och med studiehandboken för läsåret 1988–1989

står det inte längre skriftlig framställning i samband med översättningskurserna.

Det finns översättningskurser på varje studienivå men kurserna i muntlig

färdighet heter nu Muntlig färdighet eller Uttal och samtal, inte muntlig

översättning. Ännu i studiehandboken för läsåret 1989–1990 har också

studenterna på modersmålslinjen en kurs i översättning. Inom helheten ”valfri

fördjupning” kan studenter på båda linjerna välja mellan kurser som

Översättningsövningar i isländska, Oversættelse fra dansk til svensk och

Skönlitterär översättning.  På  basis  av  de  här  uppgifterna  kan  man  säga  att  från

och med den här perioden ses översättning både som en pedagogisk

språkinlärningsteknik och ett specialområde som man undervisar i.

 I början av 1990-talet (Studiehandböckerna 1990–1993) hålls kursfordringarna

likadana som i slutet av åttiotalet. Läsåret 1995–1996 (Studiehandboken 1995–

1996) sker en förändring i uppläggningen av den valfria fördjupningen på

fördjupad nivå då specialkurserna indelas i de olika linjerna ”språkteoretisk

utbildning samt kulturkännedom”, ”lärarutbildning” och ”översättning”. På

grundstudienivå hör översättning nu ihop med kursen i grammatik på linjen för

andra inhemska språket, på modersmålslinjen finns ännu en egen kurs för

översättning. På ämnesnivå är översättning inte ett eget specialområde utan

studenterna kan välja fritt bland de olika specialkurserna. I det här skedet kommer

kurser i textanalys och översättning av sakprosa med i kursutbudet. År 1998

(studiehandböckerna 1998–2000) sker ännu en förändring i kursfordringarna när

specialkurserna indelas i de olika linjerna också på ämnesnivån.

 På 2000-talet (Studiehandböckerna 2001–2009) fortsätter lärarutbildningen

med namnet ”lärarlinjen” och översättarutbildningen med namnen

”översättarlinjen” (Npo, andra inhemska språket) och ”översättar- och

språkvårdarlinjen” (Nns, modersmålslinjen). ”Språkteoretisk utbildning samt

kulturkännedom” heter 2001–2005 (Studiehandböckerna 2001–2005)

”språkteoretiska linjen” och efter det (Studiehandböckerna 2005–2009) ”linjen
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språket i bruk”. Kurserna på översättarlinjen blir flera och mera specifika under

nämnda period.2 Läsåret 2005–2006 (Studiehandboken 2005–2007) heter

grammatikkursen inte längre Grammatik och översättning utan bara Grammatik. I

synnerhet från och med 2000-talets början utvecklas översättning som profession

och forskningsinriktning, dvs. ett eget specialområde inom nordiska språk och

inom översättningsvetenskapen och översättningsforskningen. Översättning är

inte längre enbart som ett led i färdighetsträningen, dvs. en pedagogisk och

didaktisk metod för språkinlärning utan ett eget inriktningsalternativ.3 Med

utgångspunkt i studiehandböckerna kan man säga att Nordica har utvecklat

översättningsstudierna hela tiden. Utvecklingen har gått från kurser i kontrastiv

analys, grammatik och färdighetsstudier till en syn på översättning som social

praktik, profession och forskningsområde.

2 1.8.2004 tillsattes en universitetslektor i nordiska språk uttryckligen med inriktningen
översättningsforskning; tidigare fanns en t.f. professor i översättning på Nordica.
3 Se också Ritva Leppihalmes (2004) artikel ”Käännös eteenpäin: ajatuksia kääntämisen
opettamisesta” i boken Alussa oli käännös om översättningens roll i språkutbildning, se avsnitt 3.1
ovan.
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2 MATERIAL OCH METOD

Syftet med min undersökning är att få fram både kvalitativ och kvantitativ

information om studenternas syn på översättarutbildningen och arbetslivet. Även

om min metod är kvalitativ ingår det en del statistik i min undersökning. Enligt

Karin Dahmström (2005: 16) kan syftet med en statistisk undersökning vara

antingen beskrivande (deskriptiv), förklarande (utredande) eller framåtblickande.

Min undersökning hör enligt Dahmströms (ibid.) indelning till den beskrivande

gruppen men jag vill också förklara och inte bara beskriva de fenomen som

behandlas. Också en framåtblick kommer att göras i min undersökning eftersom

den är en naturlig följd av beskrivningen av de historiska aspekterna och den

nuvarande situationen. I en beskrivande undersökning vill man spegla opinionen,

göra en marknadsundersökning eller kvalitetskontroll eller mäta den naturliga

variationen (a.a.: 17). Med mitt arbete vill jag dels få fram studenternas

uppfattning om översättarutbildningen, dels evaluera översättarutbildningens

studier från ett neutralt perspektiv. Dahmström (ibid.) menar också att en

beskrivande undersökning vanligen genomförs som en postenkät eller

intervjuundersökning och i stället för en totalundersökning avgränsas ett urval av

populationen som man vill undersöka, i mitt fall studenterna på Nordicas

översättarlinje.

 Materialet till min analys har samlats genom en enkät och temaintervjuer.

Forskningsmaterialet behandlas både kvantitativt och kvalitativt och metoden för

analys av frågeformulärets svar och intervjumaterialet är den etnografiska

metoden som framhäver tolkningen av undersökningsmaterialet.

Enkätundersökningens (se avsnitt 5.1 nedan) svar ger både kvalitativ och

kvantitativ information om studenternas syn på översättarutbildningen på

Nordica. Jag har också intervjuat översättarlinjens nuvarande och utexaminerade

studenter. Intervjuerna (se avsnitt 5.2 nedan) för sin del ger kvalitativ information

om förväntningarna om och realiteten i arbetslivet efter studierna på

översättarlinjen. Intervjun som forskningsmetod behandlas i avsnitt 2.2.
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2.1 Enkätundersökningen som material

Som undersökningsmaterial använder jag dels ett frågeformulär som har skickats

till översättarlinjens studerande (se Bilaga 1), dels material som jag har fått i form

av intervjuer. (se Bilaga 2) Frågeformuläret har skickats per e-post för att

svarandet skulle vara så enkelt och lätt som möjligt för informanterna. Det största

problemet i undersökningen har ändå visat sig vara att få tillräckligt många

studenter att besvara frågorna för att få reliabla resultat. Enkätundersökningen är

det huvudsakliga undersökningsobjektet.

Frågeformuläret har sina för- och nackdelar som undersökningsmetod  eller

snarare som metod för materialanskaffning. Bill Gillham (2000) har skrivit en

handbok om hur frågeformulär utarbetas för forskningsändamål. Han (2000: 2)

säger att en enkät är en strukturerad metod som används i syfte att få

forskningsmaterial. Det finns semistrukturerade och strukturerade enkäter.

Semistrukturerade frågeformulär innehåller både öppna frågor och

flervalsuppgifter medan strukturerade frågeformulär innehåller enkla, specifika,

slutna frågor (a.a.: 3). I min undersökning används ett semistrukturerat

frågeformulär som ger informanterna möjlighet att uttrycka personliga åsikter.

 Gillham (2000: 5–8) ger en lista över aspekter som motiverar användningen av

frågeformulär: det är snabbt och billigt att använda, det är lätt att få mycket

information snabbt, informanterna kan svara när de själva har tid, analysen av

slutna frågor är relativt enkel, informanterna förblir anonyma, fördomar mot

intervjuaren stör inte resultatet, frågorna är samma för varje informant (men varje

informant förstår inte nödvändigtvis frågorna på samma sätt) och svaren kan vara

riktgivande i hypotestestning. Problem som förekommer i användning av

frågeformulär är enligt Gillham (2000: 8–13) följande: antalet svar är vanligen

ungefär trettio procent av det önskade antalet, att motivera informanter till att

svara är svårt, frågorna måste vara enkla och korta, missförstånd kan inte rättas

till och utarbetning av frågeformuläret är inte enkelt. Mera invecklade problem är

enligt Gillham (ibid.) t.ex. att frågeformuläret skapar information bara med hjälp

av frågor och inte t.ex. genom att få informanten att berätta egna historier eller
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uttrycka känslor. Problem uppstår också därför att det antas i en

enkätundersökning att informanten har färdiga svar på frågorna, frågorna

besvaras inte nödvändigtvis på det sätt som forskaren har planerat,

frågeformulering kan påverka informanterna och människor talar mera fritt än

vad de skriver. Det är också omöjligt att veta om informanterna är ärliga och

informanterna kan vara omedvetna om var informationen hamnar. (Ibid.)

 Också Dahmström (2005: 77) beskriver postenkätens egenskaper i sin bok om

statistiska undersökningar. Hon avser med postenkät både traditionella enkät, som

skickas som brev, och e-postenkät, som skickas som Bilaga i elektronisk post.

Också Dahmström påpekar att ifall enkätundersökningen genomförs som

postenkät måste man vara medveten om ett stort bortfall, det vill säga att man inte

får så många svar som förväntats. (ibid.) Informantgruppen i min undersökning är

liten men den är ett specifikt urval personer som är lättare att motivera på grund

av deras eget intresse för temat. Enkäten har skickats per e-post och jag har

möjlighet till personlig kontakt med både studerandena och magistrarna.

 I den här undersökningen har jag inte genomfört en provundersökning som

Dahmström (2005: 78) rekommenderar att göra. Frågeformuläret är ändå

resultatet av en långvarig tankeprocess och enkäten har bearbetats flera gånger.

Påminnelser är också något som Dahmström (ibid.) rekommenderar. I min

undersökning har påminnelser varit nödvändiga för att väcka informantgruppens

intresse. Hon diskuterar också tidsfrågan i en enkätundersökning och påpekar att

på grund av alla åtgärder för att minimalisera bortfallet tar en undersökning av det

här slaget en lång tid att genomföra. En fördel i en enkätundersökning är också

enligt Dahmström att undersökningen är billig att genomföra och att det kan fås

svar på många olika slags frågor som informanterna kan svara på då de själv vill.

Samtidigt framhäver hon att i en postenkätundersökning vet man aldrig vem som

egentligen svarar på frågorna. (Dahmström 2005: 79.) I mitt arbete har enkäten

skickats som e-post och det försäkrar att enkäten svaras av rätt person.

Dahmström (a.a.: 80) listar också nackdelar som att ingen finns till hands om

frågorna är oklara och att det är svårt att få svar på de öppna frågorna. I den e-
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post som jag har skickat till studenterna påpekas att studenterna kan kontakta mig

i  oklara  fall.  Men  det  är  sannolikt  att  de  som  har  problem  med  att  svara  på

frågorna hellre lämnar enkäten obesvarad än kontaktar mig. Enkäten innehåller

många  öppna  frågor  men de  är  planerade  så  att  det  är  lätt  för  informanterna  att

svara på dem.

 Med tanke på diskussionen om enkätundersökningens drag, för- och nackdelar

är det enligt min mening motiverat att använda en enkät som datasamlingsmetod i

min undersökning.  Trots vissa problem med materialanskaffningsmetoden kan

den tillämpas i undersökningen eftersom jag har varit medveten om problemen på

förhand och försökt eliminera dem så effektivt som möjligt. Materialet analyseras

med den etnografiska metoden eftersom den kan tillämpas i analysen och

tolkningen av enkätens öppna svar och intervjuer, vilka utgör en stor del av

materialet.

2.2 Intervjuer som material

Med några (5) intervjuer vill jag få fram både mera fördjupade reflektioner och

personlig information om undersökningstemat och speciellt yrkeslivskopplingen.

Informanterna i intervjuerna består dels av utexaminerade från översättarlinjen

(2), dels av översättarlinjens nuvarande studenter (3).

 Också intervjutekniker diskuteras i Dahmströms (2005: 90 101) bok om

statistiska undersökningar. Hon (a.a.: 90) behandlar intervjutyperna

besöksintervjuer och telefonintervjuer.  Mina  intervjuer  faller  inte  direkt  i  de  här

grupperna eftersom Dahmström (ibid.) definierar en besöksintervju så att

forskaren besöker informanten i hemmet eller på arbetsplatsen. I mitt fall har

intervjuerna gjorts på Nordica som har varit en naturlig plats att diskutera

översättarlinjens studier. Enligt Dahmströms indelning kan min intervjuteknik

ändå kategoriseras under besöksintervjuer.

 Dahmström (2005: 91) karakteriserar besöksintervjuer som ”en dyrbar metod

som ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet”.
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Eftersom jag bara har fem intervjuer som material har det varit speciellt motiverat

att försöka nå den bästa möjliga kvaliteten i intervjuerna genom en mera

tidskrävande intervjuteknik. Dahmström (ibid.) påpekar att besöksintervjuer tar

alltid lång tid att genomföra eftersom de föregås av brev- eller telefonkontakter, i

mitt fall e-postkontakter, där man kommer överens om intervjuns tidpunkt och

andra praktiska saker. Fördelen med den här tekniken är enligt Dahmström (a.a.:

92) att forskaren kan ställa mera krävande frågor och till och med ha med sig

visuell material eller andra hjälpmedel. Också svarsprocenten på öppna frågor där

informanten ska svara med egna ord blir större och intresset för frågorna blir

lättare att behålla vid besöksintervjuer än annars (ibid.). Mitt val av intervjuteknik

kan motiveras med att intervjuerna har bestått enbart av öppna frågor och svar.

Ytterligare fördelar med tekniken är att intervjuaren kan reda ut oklarheter under

intervjun och stötta och stimulera informanten för att få kompletta svar. Här finns

ändå risken att intervjuaren styr informantens svar. (Dahmström 2005: 93.)

Risken för intervjuaraffekter är enligt Dahmström (a.a.: 94) det mest påtaliga

problemet med besöksintervjuer.

 För att försöka minska bortfallet väljer man ofta en huvudinsamlingsmetod

som man kan komplettera med andra metoder, skriver Dahmström (2005: 100). I

min analys är enkätundersökningen det primära undersökningsmaterialet och

intervjuerna ett kompletterande material. I intervjuerna har informanterna svarat

på relativt likadana frågor som i enkäten men med avsikt att få till stånd mera

kvalitativ och djupgående information. Mycket uppmärksamhet har fästs vid vad

och hur det frågas.

 I sin artikel ”Kysymisen pragmatiikkaa”, dvs. ”pragmatiken i att fråga”,

diskuterar Pirjo Kukkonen (1993: 43–53) konsten att fråga rätta saker på rätt sätt.

Hon (a.a.: 43) menar att när det gäller frågans syntax är frågeord som vem, vad,

varför, hur och när viktigare än frågor som resulterar i ja- eller nej-frågor. Att

fråga kräver kunskap och talang, en strategi, påpekar Kukkonen (a.a.: 47). Men

hon frågar sig också om det är lätt  att  ställa frågor och svårt  att  svara på dem. I

enlighet med Kukkonen (ibid.) anser jag att att ställa reflekterande, effektiva och
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”rätta” frågor är lika svårt som att svara på dem. De här aspekterna har jag tagit

hänsyn till när jag har bearbetat intervjufrågorna för undersökningens andra

materialinsamling. Intervjuerna har baserat sig på 10 frågor som har varit

annorlunda för dem som ännu studerar på översättarlinjen och för dem som är i

arbetslivet (bilagorna 2 och 3). Under intervjuerna har ändå också andra frågor

behandlats och diskussionerna har förts relativt fritt. Det hur jag utarbetat

intervjuerna behandlas mera ingående i avsnitt 4.2.

 Frågor och svar utgör grunden för all diskussion och metoderna för en intervju

skriver Kukkonen (1993: 48). I min undersökning har jag frågat översättarlinjens

nuvarande och tidigare studenter om deras syn på arbetslivsorienteringen i

utbildningen. Det här är ett relevant ämne för dem som redan är i arbetslivet men

också för dem som snart blir färdiga med sina studier.

 Hur en intervju är upplagd har stor betydelse för hur den lyckas få fram den

information som önskas.  Margaret LeCompte och Judith Preissle (1993)

behandlar olika typer av intervjuer i deras bok Ethnography and Qualitative

Design in Educational Research.  Som  fördelar  med  intervju  som

materialinsamlingsmetod ser LeCompte och Preissle (a.a.: 166) att genom

personlig interaktion kan forskaren skaffa sig mera kvalitativ data än genom

mindre påträngande metoder som t.ex. enkäter. Aspekter som inte motiverar

användning av intervjuer som materialinsamlingsmetod är att intervjuer kan

upplevas som motverkande eller påträngande och informanter kan med avsikt

eller omedvetna komma med falsk eller missledande data (ibid.). LeCompte och

Preissle (ibid.) menar att det finns två urvalsprinciper för val av informanter som

gynnar kontextförståelsen så att kommunikationen mellan forskaren och

informanten förenklas, de är nyckelinformantintervjun (key-informant

interviewing) och karriärhistorien (career histories). I min undersökning

intervjuas nyckelinformanter, d.v.s. individer som besitter specialkunskap, status

eller kommunikativa färdigheter och som vill dela sin kunskap med forskaren

(ibid.). Detta är ett centralt urvalskriterium för min analys eftersom

nyckelinformanter är viktiga för en undersökning då de kan bidra med viktig
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information som forskaren först inte har tänkt undersöka, påpekar LeCompte och

Preissle (a.a.: 167).

 Enligt LeCompte och Preissle (1993: 168) kan intervjuer kategoriseras på

basis av vilken typ av människa informanten är eller vilken roll hon eller han har

och intervjuns struktur och administrering. En annan aspekt som LeCompte och

Preissle (a.a.: 170–172) diskuterar, är frågornas innehåll med tanke på till

exempel vad, hur och hur mycket man frågar av informanterna och vilken

information forskaren vill få fram med sina frågor. Mina intervjufrågor behandlas

i avsnitt 4.2 nedan. I LeComptes och Preissles (1993: 172) bok om etnografisk

och kvalitativ undersökning diskuteras också scripting, d.v.s. intervjuns manus.

De (ibid.) nämner att intervjuernas struktur varierar men att oberoende av

intervjuns manuskript ska intervjufrågorna vara meningsfulla för informanten.

Intervjuerna i min undersökning är semistrukturerade, d.v.s. några frågor är

planerade (Bilaga 2 och 3) men det finns rum för samspel mellan informanten och

forskaren.

 LeCompte och Preissle (ibid.) påpekar också att frågornas uppläggning styr

svaren till exempel när det gäller skillnaden mellan ja- och nej-svar och mera

detaljerade svar. För att nå syften i en kvalitativ undersökning rekommenderar de

(a.a.: 174) att man använder öppna frågor. I mina intervjuer har jag fäst speciell

uppmärksamhet vid att få informanterna att ge reflekterande och detaljerade svar.

Ordering, d.v.s. hur intervjun är organiserad och i vilken ordning frågorna ställs,

diskuteras också i LeComptes och Preissles bok (a.a.: 175). Enligt dem (ibid.)

rekommenderas att man i början av intervjun gör klart vilket syfte intervjun har,

att informanten förblir anonym och hur interaktionen kommer att ske. LeCompte

och  Preissle  (ibid.)  menar  också  att  frågorna  ska  organiseras  så  att  frågor  som

behandlar samma tema ställs i en grupp. De här aspekterna har jag tagit hänsyn

till i mina intervjuer men det som LeCompte och Preissle (a.a.: 177) också

rekommenderar, dvs. testning av intervjufrågorna, har jag inte haft möjlighet till.

Jag har ändå bearbetat de planerade intervjufrågorna flera gånger och vid behov

har frågorna ändrat form. Preciserande frågor har också ställts under intervjuerna.
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2.3 Den etnografiska metoden

LeCompte och Preissle (1993) inleder deras bok om etnografisk forskning inom

pedagogisk forskning med att ge en bakgrund till den etnografiska metoden som

betyder ”att skriva om människor”. Etnografi är enligt dem både en produkt och

en process. I boken beskrivs också svårigheten i att tillämpa en ursprungligen

antropologisk metodologi i pedagogisk forskning och i att förklara för

allmänheten hur det går att kombinera de här perspektiven. (LeCompte & Preissle

1993: 1 2.)

 Processynpunkten i den etnografiska metoden kan enligt LeCompte och

Preissle (1993: 3) förklaras genom att de strategier man använder producerar

fenomenologisk data och är empiriska, som till exempel observation i en naturlig

miljö. Den holistiska aspekten i etnografisk forskning – viljan att beskriva

företeelser som helheter och i olika kontexter – och det att man använder

eklektiska tekniker för samling av data berättar också om att forskning med

etnografiska metoder är en process (ibid.). LeCompte och Preissle (a.a.: 2 28)

förklarar hur etnografi i pedagogisk forskning har utvecklats med utgångspunkt i

antropologi och inflytande från sociologi, psykologi, evalueringsstudier

(evaluation studies), kritiska studier, postmodernism och poststrukturalism.

I LeComptes och Preissles tabell (se 1993: 24 25) visas hur olika sätt att veta

och forska kopplas ihop i positivistiska, tolkande och kritiska studier. Min

undersökning faller i gruppen interpretive approaches där forskaren aktivt deltar i

situationen  (ibid.).  Jag  är  själv  en  del  av  den  grupp  som  undersöks  och  inte  en

”osynlig” observator varför man kan säga att jag är aktivt med i situationen.

Syftet med ett tolkande grepp är att jämföra resultaten med lika och olika

fenomen och att utveckla förståelse för mänskligt beteende i specifika

omständigheter. Bakgrunden till sättet att tolka forskningsmaterialet ligger i t.ex.

den historiska och sociala kontexten. (LeCompte & Preissle 1993: 25.) LeCompte

och Preissle (a.a.: 29) påpekar att den historiska kontexten är viktig i en

etnografisk undersökning och den genomför jag t.ex. med hjälp av kartläggningen

av Nordicas översättarutbildning från 1960-talet fram till i dag.
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Etnografer som undersöker pedagogisk och didaktisk verksamhet undersöker

enligt LeCompte och Preissle (1993: 28) variationen i undervisningen inom olika

kulturer och grupper, processerna och strukturerna i undervisning samt konflikter

som skapas när sociala förändringar sker i grupperna. Meningen med att forska i

det här området är enligt dem (ibid.) att utveckla undervisningen och skolans

praktiker. Det är också målet i mitt arbete även om undersökningen bara kan

behandla en bråkdel av det här ämnet. Också LeCompte och Preissle (1993:

158 168) skriver om hur etnografi kan tillämpas i forskning, men nedan beskrivs

först David Nunans (1992) tankar om hur en etnografisk undersökning

genomförs. Några fall där den etnografiska metoden har använts i praktiken

behandlas också.

I  David  Nunans  bok Research Methods in Language Learning (1992: 230)

definierar man etnografi som undersökning av en grupps kulturella drag i sin

egen kontext och tolkning av data från ett sociokulturellt perspektiv. De

etnografiska undersökningsteknikerna är enligt Nunan (ibid.) till exempel

observation, intervju och dagböcker eller journaler där sociokulturella aspekter av

beteende dokumenteras. I min undersökning används intervjutekniken för

insamling av data och därmed motiveras användningen av den etnografiska

metoden. Nunan (a.a.: 56) beskriver etnografisk undersökning med följande

begrepp: contextual (undersökningen sker till exempel i den observerades hem

eller på arbetsplatsen), unobtrusive (forskaren manipulerar inte fenomenet),

longitudinal (undersökningen är relativt långvarig), collaborative (i

undersökningen deltar också andra medverkande), interpretive (forskaren tolkar

data på ett förklarande sätt) och organic (samspel mellan undersökningsfrågor

och hypoteser samt datainsamlingen och -tolkningen).

 Nunan (1992: 55) poängterar att i en etnografisk undersökning skapar

forskaren inte en konstgjord situation när han observerar en grupps kultur eller

karaktär. Situationen ska vara så naturlig som möjligt för den observerade

gruppen. Forskaren isolerar eller manipulerar inte det fenomen som tolkas utan

generaliseringar och insikter skapas av en nära kontakt med data. (ibid.) Teorin
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skapas då av empirin och inte tvärtom (a.a.: 57). I etnografi betonas enligt Nunan

(a.a.: 56) insamlingen och tolkningen av data – hypotes och frågor formuleras

ofta under själva undersökningen och inte på förhand. De här dragen i etnografin

har kritiserats men Nunan (1992. 57) anser att etnografi är en valid tradition och

kan användas också för annat än hypotesbildning. Min undersökning av

översättarutbildningen på Nordica är kontextuell och diskret eftersom

intervjuerna sker i en miljö som är naturlig för informanterna. De tolkande och

dragen förekommer också i undersökningen. Intervjufrågorna skapas på basis av

data från enkätundersökningen och data tolkas och analyseras på ett förklarande

och beskrivande sätt.

 Nunan (1992: 57–58) skriver att etnografisk undersökning innebär analys,

tolkning och förklaring, det vill säga mer än bara beskrivning. En forskare som

arbetar holistiskt tar hänsyn till både den grupp som hon/han observerar och den

kontext där beteendet äger rum. En holistisk undersökning kan ha både en

horisontal och en vertikal dimension. I den horisontala dimensionen beskrivs

händelser och situationer så som de utvecklas genom tiden. I den vertikala

dimensionen beskrivs de faktorer som påverkar beteendet och interaktionen.

(ibid.) Min undersökning behandlar både den horisontala och den vertikala

dimensionen med tanke på att jag vill lyfta fram översättarutbildningens

utveckling från 1960-talet till i dag och de studenters syn som studerar på Nordica

nu. Det engelska begreppet thick beskriver en princip där det viktiga är att beakta

alla de faktorer som kan påverka det fenomen som undersöks. Principen är med

andra ord att avancera från att beskriva till att förklara och analysera. (Nunan

1992: 58.)

 En aktuell doktorsavhandling inom översättningsvetenskap där den

etnografiska metoden har använts är Kristina Mullamaas Towards a dynamic role

conception of liaison interpreters: an ethnographic study of self-descriptions of

practising liaison interpreters in Estonia (2006). Mullamaa (2006: 7) har

undersökt 14 estniska tolkar i tre olika faser med preliminära intervjuer och enkät,

djupintervjuer samt uppföljningsenkät. Hon värderar sin forskningsmetod och
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anser att den etnografiska metoden har visat sig vara ett effektivt verktyg i

analysen och hennes förhoppning är att den kan tillämpas vidare i andra

forskningsprojekt (ibid.). Den etnografiska metoden har enligt Mullamaa (a.a.:

99) hjälpt henne att handskas med problem som hon har haft i sin tidigare

forskning.

 Mullamaa (2006: 99) beskriver etnografi som kvalitativ och observerande

forskning. Hon påpekar att etnografins rötter ligger i antropologi och sociologi

och beskriver i likhet med Nunan (1992) etnografins deskriptiva och tolkande

karaktär. Man kan indela etnografin i mikroetnografi och makroetnografi

(Mullamaa 2006: 101). Så som Mullamaa (ibid.) och jag undersöker

mikroetnografi mindre och mera specificerade grupper, medan man inom

makroetnografin analyserar större grupper av individer som till exempel

”engelsmän”. Etnografins status i den vetenskapliga världen diskuteras också av

Mullamaa (ibid.) och hon påpekar att metoden inte bör undervärderas eftersom

den är en tidskrävande metod som kräver övning. Enligt henne har den kritiserade

flexibiliteten i metoden varit gynnsam för hennes undersökning. Det är inte

motiverat att välja en metod på grund av att den är behändig och ger snabba

resultat, menar Mullamaa. (A.a.: 102–103).

 Också Åsa Wedin (2006: 75) konstaterar att den etnografiska metoden har

varit ett naturligt val av forskningsperspektiv för henne. Wedin (a.a.: 73) har

använt metoden inom skolforskning i Tanzania där hon har undersökt ett fenomen

i klassrumsinteraktionen som hon kallar utrop-respons.  Med  hjälp  av  den

holistiska aspekten i etnografi har hon kunnat visa att fenomenet har både en

negativ  och  en  positiv  effekt  på  elevernas  lärande  (ibid.).  I  sin  artikel

”Etnografisk lingvistik i utbildningsforskning” diskuterar Wedin (a.a.: 74 75)

etnografins potential inom språkutbildningen och särskilt litteracitetsforskningen.

Enligt henne har det sociokulturella perspektivet tillämpats i forskning i stor

utsträckning under de senaste tiderna och att etnografin också har varit användbar

inom klassrumsforskning som hon själv har erfarenhet av (ibid.).
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 Enligt Wedin (2006: 75) är etnografi en metod att studera språk holistiskt det

vill säga i ett sammanhang. Deltagande observation  som kan indelas i passivt

och aktivt deltagande  är det överordnade begreppet för de olika teknikerna som

används inom metoden, skriver Wedin (ibid.). Avgörande för undersökningen är

forskarens relation till informanterna (ibid.). I sin egen studie har Wedin (2006:

76) uppmanat barn att skriva texter om ämnen som kan belysa vissa fenomen och

där har etnografin som metod har gett forskaren ”rika tillfällen till reflektion och

analys”. Undersökningen av utrop-respons-interaktionen har även innefattat

analys av interaktion i samhället som omgiver skolan. Därför framhäver Wedin

(85 86) att etnografisk forskning har möjligheter att belysa också komplexa

fenomen i olika kontexter. Hon (a.a.: 86) menar att metoden skulle kunna bidra

också till skolforskningen i Norden.

 Den etnografiska metoden erbjuder min undersökning också en viss flexibilitet

och tid att överväga mina val. Olika forskares positiva erfarenheter av att utnyttja

den etnografiska metoden har uppmuntrat mig att tillämpa metoden i min

undersökning. Jag har valt att begrunda metoden i min undersökning ingående

eftersom val av metod också kan påverka undersökningens reliabilitet och

validitet. De här frågorna diskuteras i följande kapitel.

2.4 Undersökningens reliabilitet och validitet

Dahmström (2005: 62) diskuterar ämnena reliabilitet och validitet med tanke på

en statistisk undersökning och konstaterar att ”en bra undersökning karakteriseras

av hög validitet, dvs. att man idealt med sina frågor eller observationer mäter det

man faktiskt vill mäta”. Mätprocessens reliabilitet förknippar hon med graden av

tillförlitlighet hos en mätning. Enkäten som används i min undersökning är en

produkt av en lång process och frågeformuläret samt intervjufrågorna har

utvecklats inom en längre period (se Bilaga 1, 2 och 3). Genom processen har jag

varit tvungen att ifrågasätta om informanternas svar kommer att vara relevanta

med tanke på de undersökningsfrågor som jag har ställt. Enkätundersökningen
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och intervjuerna är emellertid väl begrundade och genomtänkta varför jag

förväntar mig svar som kommer att ge mig nyttigt material.

I Mullamaas (2006: 103) undersökning tas ställning till reliabilitet och validitet

i synnerhet inom den etnografiska metoden. Hon (Mullamaa 2006: 104)

diskuterar Nunans (1992) tankar kring ämnet och menar att etnografisk

undersökning passar för en kvalitativ analys av ett mindre sampel. I min

undersökning är samplet inte omfattande men informantgruppen är specifik och

motiverad. Reliabiliteten och validiteten i en etnografisk undersökning har enligt

Nunan (1992: 58) kritiserats av många. Han menar att en publicerad

undersökning bara kan innehålla en bråkdel av all data som skapas i en kvalitativ,

etnografisk undersökning vilket gör det svårare för utomstående att analysera

reliabiliteten (ibid.).

Nunan (1992: 58) definierar i detta sammanhang två begrepp, intern

reliabilitet (internal  reliability)  och extern reliabilitet (external reliability). Med

intern reliabilitet menar han att en utomstående person kan analysera

undersökningens data och på basis av det verifiera den interna reliabiliteten. Med

extern reliabilitet avses verifiering av reliabiliteten genom att en utomstående

person själv kan reproducera undersökningen. (Ibid.) Enligt Nunan (a.a.: 59) kan

den externa reliabiliteten förstärkas genom fem aspekter: forskarens status, valet

av informanter, den sociala situationen och förutsättningarna, de analytiska

premisserna och begreppen samt analys- och datainsamlingsmetoderna. Han

menar att den interna validiteten inte är ett problem i en etnografisk undersökning

om forskaren inte försöker skapa ett kausalt förhållande mellan variablerna. Den

externa validitetens betydelse kommer till uttryck bara om forskaren vill

generalisera sina resultat. Om det inte är meningen att generalisera resultaten

behöver man inte heller reproducera undersökningen. (Ibid.) När det gäller

undersökningen av översättarlinjens studenter vid Nordica är meningen inte att

generalisera resultaten utan att analysera den specifika gruppens beteende.

 Nunan (1992: 59) framhäver sådant som är viktigt för forskaren att ta hänsyn

till.  Mekanisk inspelning där primär data bevaras är en strategi som enligt Nunan
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ger forskaren evidens (a.a.: 61). I min undersökning är t.ex. alla intervjuer

inspelade med en MiniDisc-spelare och sparade på CD-skivor så att data är

tillgänglig för granskning i ett senare skede. Enligt Nunan ska forskaren explicit

klargöra vilken position hon/han har i den grupp som observeras. Dels ska

forskaren beskriva informantgruppen, den sociala aspekten och förutsättningarna

samt premisserna och begreppen tydligt, dels är det nödvändigt att hon/han ger en

explicit beskrivning av metoden så att presentationen gör att det är lätt att

reproducera undersökningen. (Nunan 1992: 59–60.) Nunan (a.a.: 60–61) påpekar

att till exempel bekräftelsen från och samarbete med andra forskare som arbetar i

likadana förhållanden ökar den interna reliabiliteten.

  I mitt fall kan min position inom informantgruppen utgöra ett problem när det

gäller undersökningens reliabilitet. Jag känner till en del av mina informanter och

därför kan man ifrågasätta t.ex. om jag har påverkat informanternas svar. Också

det att informanterna har svarat på enkätundersökningen per e-post och

intervjuerna har gjorts personligen betyder att informanternas svar inte är

anonyma för mig. I analysprocessen undviker jag medvetet att koppla ihop svar

och individer men det att jag vet vad personerna har svarat kan ha påverkat det

stora bortfallet. De här problemen har dock uppmärksammats i min analys, och i

synnerhet i samband med behandling av undersökningsmaterialet tillämpas

Nunans (1992) strategier.
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3 ÖVERSÄTTNINGSPEDAGOGIK OCH -DIDAKTIK

3.1 Översättarutbildningens historia

Den teoretiska referensramen omfattar tidigare forskning inom översättar-

utbildningen (translator training). Man kan diskutera översättningspedagogik och

-didaktik från många synvinklar, här behandlas den historiska aspekten. Ritva

Leppihalme (2004: 50 64) har beskrivit sina egna erfarenheter av

översättarutbildningens utveckling under sin egen studietid och som lärare på

översättningskurser. I boken Alussa oli käännös (ibid.) diskuterar hon

förändringarna i översättningslärares och forskares arbete. Leppihalme (2004: 50)

inleder sin artikel ”Käännös eteenpäin: ajatuksia kääntämisen opettamisesta” med

att kritisera språkundervisningen i sin egen barndom på 1950 1960-talen vilket

baserade sig på att memorera ord och strukturer med hjälp av

översättningsuppgifter. Översättarutbildningen vid universitet på 1960-talet skilde

sig enligt Leppihalme (a.a.: 52) inte mycket från skolundervisningen. Hon (ibid.)

konstaterar att medan översättningens status som inlärningsmetod sjönk i skolan

blev översättningens andel vid universiteten större. På 1980-talet skedde

förändringar och översättningsvetenskapen evaluerades. Man insåg att det är

nödvändigt att göra en skillnad mellan språkinlärningen och

översättningsundervisningen och att den kommunikativa och funktionella

aspekten i översättning ska utnyttjas i undervisningen. (Leppihalme 2004:

53 54.)

 I dag har man i översättarutbildningen enligt Leppihalme (2004: 54) gått in för

en problemlösningsbaserad undervisning. På översättningskurserna diskuterar

man källtextens och måltextens funktion, medium, sändare, mottagare och

målgrupp och hur alla de här elementen påverkar översättarens arbete. I

utbildningen koncentreras mera på den professionella inställningen till

översättandet  och  man  gör  det  här  till  exempel  genom  att  koppla  samman  teori

och praktik. (Leppihalme 2004: 54 55.) Vidare påpekar Leppihalme (a.a.: 56 57)
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att det centrala är att man använder autentiska texter på kurserna och att

översättningsproblem diskuteras öppet och feedback ges av både läraren och

studenterna. Också självreflekterandet är viktigt för studenternas utveckling (a.a.:

59).

 Leppihalme (2004: 60) anser det vara positivt att översättningsvetenskap som

område har blivit mångsidigare och att det finns olika slags experter bland dem

som undervisar i översättning. Hon (a.a.: 61 62) diskuterar också forskningens

och fortsättningsstudiernas roll inom översättarutbildningen och framhäver att

lärarens egen forskning är ett väsentligt element i universitetspedagogik.

Också Monique Caminade och Anthony Pym (1998) skriver i Routledge

Encyclopedia of Translation Studies om översättningsstudier och

översättarutbildningsinstitutionernas utveckling genom tiderna. Caminade och

Pym (1998: 280) konstaterar att översättare traditionellt har utbildats informellt

och ostrukturerat men att de översättningsinstitutioner som har grundats har

planerats just för den uppgiften.

Caminade och Pym (1998) koncentrerar sig på att beskriva

översättarutbildningens olika generationer. Historiskt sett har översättar-

utbildningen inte haft som syfte att lära ut en profession. Ett politiskt intresse för

översättning uppkom först under kolonialismen men då var meningen med

översättarutbildningen ändå främst att övervaka en suspekt profession och inte att

utbilda professionella översättare. (Caminade & Pym 1998: 280 281.) Statlig

institutionalisering av utbildningen började enligt Caminade och Pym (1998: 281)

1669 i Frankrike när franska studerande började utbildas i turkiska, arabiska och

persiska (Konstantinopel-skolan). Utanför Europa uppkom också reaktioner mot

kolonisationen i form av översättar- och tolkutbilning eftersom man i de

koloniserade länderna ville förstärka sin identitet och försäkra informationsbytet

(ibid.). Den egyptiska översättningsskolan (nuförtiden al-Alsun) bildades 1835, i

början av 1800-talet grundade Yangwu-gruppen institutioner för

översättarutbildning i Kina och 1896 grundades Tongwen Guan-skolan i Peking. I

Europa uppkom initiativet till att bilda översättarinstitutioner i samband med
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nationalism och främst på grund av viljan att utvidga och kontrollera

internationella relationer. Intresset för auktoriserade translatorer och

lagöversättare växte i Europa på 1900-talet. (Caminade & Pym 1998: 281.)

  I mitten av 1900-talet växte ett mera allmänt intresse för översättarutbildning

och de självständiga västeuropeiska institutionerna var främst intresserade av

tolkutbildning (Caminade & Pym 1998: 281). Efter andra världskriget fick

utvecklingen en ny vändning när ny teknik uppkom och Europa ville åstadkomma

fred mellan de olika nationerna (a.a.: 280 281). På 1950-talet påverkade den nya

europeiska gemenskapen en generation av översättare. Den västeuropeiska

modellen innebar självständiga översättningsinstitutioner där lärarna var

professionella översättare och tolkar men i Östeuropa integrerade man

översättning och språkstudier i språk- och litteraturinstitutioner. (Caminade &

Pym 1998: 282.)

 Den här utvecklingen ledde enligt Caminade och Pym (1998: 282) till konflikt

mellan de olika modellerna, fackutbildningen och den akademiska utbildningen. I

artikeln (ibid.) tas också upp den funktionella teorin som prioriterar den

professionella översättarens situation och samtidigt stöder de självständiga

översättarinstitutionerna.  Caminade och Pym (a.a.: 283) diskuterar också bilden

av översättaryrket, utbildningens uppbyggnad beror på om man ser översättaren

som en specialist i språk eller som en interkulturell konsult.

 På 1980-talet och i början av 1990-talet integrerades översättnings-

institutionerna i stor utsträckning med universiteten, något som enligt Caminade

och Pym (1998: 283) fjärmade utbildningen från fackutbildningen. Integreringen

har enligt dem haft stort inflytande på utbildningen till exempel genom att antalet

universitetsinstitutioner avsedda speciellt för översättning och tolkning har stigit,

– det växande behovet av översättare har förstås bidragit till denna utveckling.

Den akademiska sfären har också kopplat översättarutbildningen till en

akademisk disciplin, översättningsvetenskap (translation studies) (ibid.). Behovet

av akademiska publikationer och arbeten har också ökat men enligt Caminade
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och Pym (1998: 284) har den största förändringen i utbildningsreformen dock

varit tillväxten av översättarutbildningen och inte teorin.

  Det som enligt Caminade och Pym (1998: 284–285) är oroväckande inom

översättningsforskningen är professionella standarder, dvs. att tendensen sedan

slutet av 1980-talet har gått mot kortare och mera fragmenterade program som är

integrerade till större universitetsstrukturer och som anpassar sig till nationella

snarare än internationella kriterier. I översättarutbildningen fokuseras enligt

Caminade och Pym (ibid.) inte så tydligt på översättning utan utbildningen är

mångsidigare, mera flexibel och motsvarar också bättre samhällets behov.

Den situation som Caminade och Pym (1998) beskriver motsvarar också den

situation som Helsingfors universitet och andra universitet i Finland har upplevt.

Till exempel Kouvola språkinstitut integrerades med universitetet som en egen

institution  Kouvola institution för översättarutbildning  år 1981 (Sipinen 2001:

249) och år 2009 genomgår utbildningen ännu en reform när språkavdelningarna

vid institutionen för översättningsvetenskap i Kouvola integreras med

språkinstitutionerna i Helsingfors. Caminade och Pym (a.a.: 283) diskuterar

översättarutbildningen som en del av översättningsvetenskapen. I mitt arbete är

det här en viktig synpunkt med tanke på till exempel balansen mellan teori och

praktik i översättarutbildningen.

3.2 En funktionell översättarutbildning

För min undersökning är det relevant att beskriva hur översättarutbildningen

fungerar i dag. Utbildningsverksamheten utvecklas inte bara med tanke på de

praktiska behoven utan också på basis av nya översättningsvetenskapliga och

pedagogiska och didaktiska studier. Till exempel Hans J. Vermeer (1998: 60 63)

förklarar i Routledge Encyclopedia of Translation Studies hur en typisk

akademisk kurs i översättning kan förlöpa. Han (a.a.: 60) säger att

översättarutbildning traditionellt har följt samma metoder som språkinlärningen

dvs. memorering av ord och grammatik, det här inlärningssättet kallas för bottom-
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up. Översättning har vanligen setts som en kunskap som byggs upp från de

mindre företeelserna till en större helhet. Ekvivalens har inneburit att textens yttre

struktur bevaras i översättningen. (Vermeer 1998: 62.) Problemet med det här

antagandet är enligt Vermeer (ibid.) att språkets element bildas av en oskiljaktig

helhet av form och innehåll.

 Vermeer (1998: 61 63) beskriver förändringen i översättarutbildningen med

hjälp av det funktionella greppet i översättning som direkt har påverkat

undervisningen i översättning. I den funktionella synvinkeln anser man att en text

produceras i en specifik kontext och för en specifik mottagargrupp. Aspekter som

situation, kommunikativ textfunktion, producent och mottagare betraktas. (A.a.:

61.) Översättning ses alltså inte bara som överföring av information från ett språk

till ett annat utan som produktion av en måltext som fungerar i en annorlunda

kontext och kultur (ibid.). På grund av den funktionella synen kan man enligt

Vermeer (ibid.) inte längre utbilda översättare bara med hjälp av språkövningar.

Dessutom har betydelsen av olika språkpar blivit mindre (ibid.).

Allmänbildning och kulturell kompetens har blivit centrala begrepp i

utbildningen eftersom när de teoretiska mönstren och funktionella kunskaper har

utvecklats hos översättarstudenten kan kunskaperna lätt överföras till ett annat

språk (Vermeer 1998: 61 62). Vermeer (a.a.: 62) framhäver också betydelsen av

textuell kompetens inom olika texttyper och kunskap inom ett eller flera

specialområden i utbildningen. Han (ibid.) skriver att målet med en

översättningskurs är att lära ut funktionell problemlösning. Översättaren förväntas

enligt Vermeer (ibid.) vara expert i interkulturell kommunikation och den här

typen av interaktion lär man sig genom simulerade situationer i klassrummet.

 Den funktionella synen på översättning var först avsedd för översättning av

allmänna  texter  som  bruksanvisningar  och  vetenskapliga  texter  men  Vermeer

(1998: 63) diskuterar dess funktion också inom skönlitterär översättning.

Översättarstudenterna ska enligt honom (ibid.) förstå den skönlitterära källtexten,

fånga författarens stil och producera en text som fungerar i målkulturen. För att

kunna göra det här måste de lära sig att känna till båda kulturerna, språken och
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därtill textuella och litterära normer (ibid.). I samband med skönlitterär

översättning diskuterar Vermeer (1998: 63) också översättningskritik, dvs.

grundelementen i den nutida översättarutbildningen. Vermeer (ibid.) tar också

upp andra frågor i diskussionen om utbildning av professionella översättare.

Relevanta frågor är till exempel balansen mellan teori och praktik i utbildningen,

olikheterna mellan översättar- och tolkutbildning, graden av specialiseringen som

ska uppnås i utbildningen och om de som undervisar i översättning själv bör vara

professionella översättare (ibid.). Vermeer (1998: 63) påpekar att en

översättningskurs bara kan erbjuda studenten allmänna kunskaper och förmågan

att skaffa ny expertis när det behövs.

 Christiane Nord (2005: 210 211) ställer också frågan om vad en funktionell

översättare är i sin artikel ”Training functional translators”. Enligt henne (ibid.)

har en funktionell översättare kompetens att förstå såväl de olika kommunikativa

funktionerna som de kulturella och situationella faktorerna som påverkar en

översättning. En funktionell översättare har också interkulturell kompetens (kan

lösa översättningsproblem som gäller kulturella skillnader), skrivkunskaper,

mediakompetens och forskningskompetens (kan söka fram information också om

främmande specialområden) (ibid.).  Nord (2005: 210 211) anser också att

översättaren ska kunna hantera stress och veta vad hennes/hans översättningar är

värda.   Det  är  mycket  som  krävs  av  en  översättare  i  dag  och  det  här  påverkar

givetvis också förväntningarna i fråga om översättarutbildningen. Det är därför

jag vill undersöka speciellt studenternas perspektiv på ämnet eftersom det kan

erbjuda nya synpunkter om översättning som inlärningsprocess.

3.3 Kompetens, expertis och professionell översättning

I fråga om hur expertis och professionalism utvecklas hos översättarstudenter kan

man granska utbildningens innehåll, metoder och målsättningar. I sin artikel

”Learning strategies and learner autonomy in translator training” ställer David

Bergen (2006) frågan om vad skillnaden mellan att undervisa engelska som
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andraspråk och engelska för översättningssyftet är. Han (a.a.: 119) reflekterar

över om man har annorlunda inlärnings- och undervisningsmetoder i

översättningsstudier och om översättning är en likadan kunskap som de fyra

grundläggande språkinlärningskunskaperna: läsförståelse, skriftlig produktion,

hörförståelse och muntlig produktion. Bergen (2006: 120) skriver att även om

utbildning av professionella översättare skiljer sig i stort sätt från allmänna

språkstudier så finns det också mycket gemensamt i utbildning av olika slags

språkexperter. Christiane Nord (2005: 211) diskuterar också det här. Hon (ibid.)

anser att studenter som börjar översättarutbildningen vanligen inte har tillräckligt

hög språk- och kulturkompetens och därför måste de börja sina studier med

språkstudier. Nord (ibid.) påpekar dock att språkstudierna bör vara riktade

speciellt till översättarstudenter.

 Många olika kategorier av språkinlärningsstrategier används och Bergen

(2006: 120) menar att CALLA, dvs. Cognitive Academic Language Learning

Approach, är ett klassiskt exempel. CALLA-metoden utvecklades för att förbättra

de akademiska språkkunskaperna som en andraspråksstudent behöver i ett vanligt

klassrum (ibid.). Enligt Bergen (2006: 121) är ett av de viktigaste

forskningsresultaten att inlärningsstrategier lättast tillägnas om de lärs ut i en

kontext. Också affektiva faktorer är viktiga – om studenten har en negativ attityd

mot idén eller om hon eller han inte förstår varför strategier är viktiga är det

svårare för studenten att lära sig strategierna (ibid.). Bergen (ibid.) skriver att

språkinlärningsstrategier ska övas så att de blir automatiska. Självevaluering och

självkontroll är grunden till learner autonomy dvs. inlärningsautonomi (ibid.).

 Som teoretisk bakgrund använder Bergen (2006: 121) kognitiv

språkinlärningsteori och social konstruktivism. Kognitiv psykologi ser inlärning

som en process där deklarativ kunskap (att veta vad) blir procedurell kunskap (att

veta hur) genom repetition. Ett exempel på inlärningsprocessen som Bergen ger

är att en språkstudent kan kunna grammatik väl men inte producera likadana

strukturer i tal. Studenten har alltså lingvistisk kompetens men kan inte uttrycka

den i tal. Kognitiv språkinlärningsteori tar hänsyn till både den lingvistiska
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kompetensen och utförandet. Enligt denna teori skapar studenten i en

språkinlärningssituation först en mental hypotes om hur språket fungerar. När den

här modellen kommer i kontakt med input som står i konflikt med hypotesen

utvecklas den mentala modellen så att den anpassar sig bättre till bevismaterialet.

När det skapas tillräckligt med konflikter sker restructuring, dvs.

omstrukturering. (Bergen 2006: 121.) Bergen (a.a.: 122) menar att social

konstruktivism innehåller likadana idéer. Han framhäver lärarens roll som den

person som skapar situationer där studenter kan omstrukturera de mentala

grammatikerna (ibid.).

 Det används många olika termer inom översättningsvetenskap i samband med

översättarens behörighet som t.ex. translator competence (översättarkompetens),

translation competens (översättningskompetens) och translational competense

(translatorisk kompetens) för att beskriva översättarens färdigheter som helhet

eller delar av kompetensen som språkkunskaper, interkulturella kunskaper och

informationssökning (Bergen 2006: 122). Bergen (ibid.) använder termen

överföringskompetens när han hänvisar till översättningsprocessen och termen

översättningskompetens när han talar om översättarens hela kunskapsfält.

 Att tillägna sig inlärningsstrategier är enligt Bergen (2006: 123) en viktig del

av inlärningsautonomin hos översättarstudenter. Översättare arbetar självständigt

och studenter förväntas också kunna studera självständigt (ibid.). Bergen (ibid.)

har undersökt om översättarstudenter använder inlärningsstrategier intuitivt

genom att studera studenters inlärningsdagböcker. Ingen enskild student använde

alla strategier men varje strategi visade sig i materialet (a.a.: 123–124). Bergen

(124–125) ger följande exempel på strategier:

1. co-operation – samarbete

2. transfer – tillämpning av gammal information på nya problem

3. evaluation – evaluering av eget arbete

4. questioning for clarification – information från läraren, kunden, en

expert eller frågor till sig själv



40

5. monitoring – kontrollering av sin egen problemlösningsprocess

6. self-talk – positiv självinstruering

7. imagery – användning av mentala eller äkta bilder för att förstå

problemet.

(Bergen 2006: 124–125.)

Bergen (2006: 125) skriver att det uppkommer många problem när man behandlar

sådan här forskningsmaterial. Studenter kan ha lärt sig de här strategierna någon

annanstans, rapporteringssättet kan påverka vad studenten rapporterar och det kan

vara att studenterna redan har gått över från deklarativ kunskap till procedurell

kunskap (se s. 37 ovan) i sina strategier, vilket kan orsaka att studenterna inte

längre själv noterar att de använder strategierna (ibid). Bergen (2006: 125)

avslutar sin artikel med följande frågor: finns det särskilda inlärningsstrategier

för översättning och kan man dokumentera omstrukturering medan

översättningskompetensen utvecklas?

 Även Don Kiraly (2000: 1) diskuterar autonomi i sin bok A Social

Constructivist Approach to Translator Education. Enligt Kiraly (ibid.) har det

blivit allmän kunskap i inlärningspsykologin att kunskap konstrueras av inläraren

och inte av den som undervisar. Den här idén har varit revolutionär eftersom den

överför auktoriteten, ansvaret och kontrollen från läraren till studenten (ibid.).

Kiraly (ibid.) menar också att för att bli professionell måste översättaren skaffa

expertis och med det auktoritet för att fatta professionella beslut. Det vill säga att

man tar ansvar för sina egna val och livslångt lärande (Kiraly 2000: 1).

 Det har funnits olika sätt att se på människans kunskapsbildningsprocess.4

Andra är mera kognitiva, de koncentrerar sig på vad som sker i människans sinne,

och andra är mera sociala, de ser kunskapsbildningen som en kollaborativ och

interpersonell aktivitet.  Man har fokuserat mycket på det kognitiva greppet inom

översättningsvetenskap, men Kiraly ser processen dubbeltydigt  han anser att

kunskapsbildning är dels en inre, kognitiv process och dels ett externt, socialt

4 Om kunskapsbildningsprocessen och forskande inlärning, se Tutkiva oppiminen, (Hakkarainen
& Lonka & Lipponen 2004).
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fenomen.  (Kiraly  2000:  1.)  Han  konstaterar  att  från  ett socialkonstruktivist

perspektiv har individer inga andra alternativ än att skapa betydelser och kunskap

genom att delta i interaktion. Den personliga världsbilden kan aldrig vara likadan

mellan olika människor, på grund av en persons upplevelser, men språket gör det

möjligt för människor att kommunicera, menar Kiraly (2000: 4). Barn använder

språket för att skapa sin egen bild av världen som kopplas till den sociala

omgivningen de lever i. Inlärning kan på det här sättet ses som en process där

man blir bättre på att tänka, göra och kommunicera på ett sätt som delas av den

kunskapsgemenskap som man befinner sig i. (Kiraly 2000: 4.) Kiraly (ibid.) anser

att det här sättet att se på inlärning har stor betydelse för översättarutbildningen.

 Kiraly (2000: 10 14) diskuterar också skillnaden mellan translation

competence (översättningskompetens) och translator competence

(översättarkompetens). Han (a.a.: 11) menar att den nya teknologin som

översättarna använder i dag har inte bara gjort översättningsprocessen snabbare

utan översättarens arbetsbeskrivning mera omfattande. Översättare kan inte arbeta

ensamma numera, de hör till ett nätverk med social och professionell verksamhet

(a.a.: 12). Enligt Kiraly (2000: 13) är de grundläggande kunskaperna som t.ex.

översättningskompetensen och språkkunskapen ännu viktiga. Han (ibid.) anser

emellertid att översättarens marknadsvärde består av element som kunskap om

olika hjälpmedel, färdighet att bekanta sig med nya områden och social

kompetens. Det vill säga att mångkunnighet krävs av översättarstudenterna

(Kiraly 2000: 13). Översättningskompetens är enligt Kiraly (ibid.) det att man kan

producera en acceptabel text på ett språk på basis av en text på ett annat språk.

Att  ha översättarkompetens betyder å andra sidan också att  man är en del av en

grupp av människor som kan arbeta med flera språk, specialiserar sig på olika

områden, använder traditionella hjälpmedel samt ny teknik för professionell

kommunikation mellan språken (ibid.). Med tanke på de förändringar som har

skett i översättarens arbete menar Kiraly (2000: 14) att det är nödvändigt att

överväga hur vi ser på översättarutbildningen nu.
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 Mycket uppmärksamhet har fästs vid översättningsstrategierna under de

senaste åren och man har försökt identifiera och kategorisera strategierna för

pedagogiska syften (Kiraly 2000: 27).  Kiraly (ibid.) anser att kunskap om

översättningsstrategierna kan hjälpa studenter att lösa översättningsproblem

effektivt men att det som forskare anser vara effektiva strategier inte tar hänsyn

till allt det som påverkar en översättares problemlösning. Översättare arbetar på

många nivåer samtidigt och måste iaktta lingvistiska, sociala, kognitiva och

kulturella aspekter (Kiraly 2000: 28). Kiraly (2000: 30) nämner också tre olika

icke-strategiska typer av kunskap. Den informella typen av kunskap syftar på det

som vi vet av vår erfarenhet i den fysiska världen, den impressionistiska typen

syftar på intuition som inte kan förklaras rationellt eller systematiskt och den

självreglerande kunskapen är det som styr oss själva att få arbetet gjort. Alla de

här kunskapstyperna baserar sig på erfarenhet och kan inte skaffas passivt.

(Kiraly 2000: 30.) Kiraly (ibid.) menar här att man inte behöver lära ut strategier,

de ska presenteras i autentiska situationer.

Expertis och professionalism kan  enligt  Kiraly  (2000:  31)  ses  som  två  olika

saker.  Han  (a.a.:  30)  definierar  expertis  som  kompetens  att  utföra

översättningsuppgifter så att de godkänns av uppdragsgivaren och accepteras i

målkulturens normer och konventioner. Expertis innebär också att översättaren

kan använda strategier för att lösa översättningsproblem samt hantera

elektroniska hjälpmedel och annat material (Kiraly a.a.: 30). Professionalism å

andra sidan karakteriserar översättarens förmåga att arbeta inom

översättningssituationens sociala och etiska restriktioner på ett sätt som samtidigt

överensstämmer med professionens normer. Det här innebär enligt Kiraly (a.a.:

31) t.ex. att översättaren levererar översättningar i tid, håller lämpliga priser och

känner till sina egna begränsningar. Traditionell översättarutbildning har enligt

Kiraly (ibid.) också koncentrerat sig mest på översättningsexpertis. Men med

hjälp av kollaborativa autentiska översättningsuppgifter lär sig studenter

automatiskt att hantera problem som har att göra med professionellt beteende,

menar han (ibid.).
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 Birgitta Englund Dimitrova (2005: 10 19) däremot presenterar tankar om vad

det betyder att ha förmåga, kompetens eller expertis i översättning i sin bok

Expertise and explicitation in the translation process. I hennes (a.a.: 19)

undersökning antas att översättningsförmåga utvecklas till

översättningkompetens som i sin tur kan utvecklas till expertis. Englund

Dimitrova (a.a.: 10) definierar översättningsförmåga som att ha kunskaper i

källspråket och målspråket. Här hänvisar hon (ibid.) speciellt till tvåspråkiga

personer. Enligt Englund Dimitrova (a.a.: 12) är översättningsförmåga inte något

man lär sig och den är heller inte en garanti för utveckling av

översättningskompetens eller -expertis. Översättningskompetens är enligt

Englund Dimitrova (ibid.) en professionell kompetens och kompetensen bildas av

olika dimensioner som pragmatik, textlingvistik och stilistisk. Skrivförmåga,

substanskunskap, kompetens att använda olika hjälpmedel och kunskaper i

informationsteknologi är några elementer som Englund Dimitrova (a.a.: 13) anser

att översättningskompetens innebär. Hon (ibid.) konstaterar att

översättningskompetens vanligen ses som en kombination av olika kompetenser

eller delkompetenser. Översättning som process samt kännedom om textuella

drag, globala strategier och den kommunikativa aspekten i en översatt text

kopplas också samman med professionella översättare (a.a.: 14).

 Expertis diskuterar Englund Dimitrova (2005: 16) ur en kognitiv psykologisk

synvinkel. Hon (ibid.) skriver att expertis anses vara en underkategori av

översättningskompetens och inte alla som har översättningskompetens är experter

i översättning. Expertisens sociala aspekt i tar Englund Dimitrova (a.a.: 17) också

upp. Hon (ibid.) skriver att experter har gått över från deklarativ kunskap till

procedurell kunskap (se Bergen 2006 ovan) och de använder taktisk och

strategisk inlärning för effektiv problemlösning. Med andra ord närmar sig

experter problem på ett annorlunda sätt än noviser (ibid.). I motsats från t.ex.

översättningsförmåga är expertis inlärd genom strukturerad, fokuserad och aktiv

inlärning med hjälp av en lärare eller handledare (a.a.: 18). Englund Dimitrova

(a.a.: 16) påpekar dock att de här begreppen är problematiska att definiera
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eftersom övning och erfarenhet inte garanterar att man blir kompetent eller expert

i översättning. Om man tolkar Englund Dimitrova (2005: 10 19) ur ett didaktiskt

perspektiv kan man säga att översättarutbildnings uppgift är att utbilda personer

med översättningsförmåga till kompetenta översättare som under sin karriär som

översättare kan bli experter inom sitt område. Men hur utbildar man personer så

att det här målet nås? Ett sätt att betrakta saken är hur teorin och praktiken är i

balans i översättarutbildningen där alla de olika ”kraven” som i detta avsnitt ställs

på kompetenta översättare borde ingå.

En aktuell doktorsavhandling där översättningskompetenser behandlas är

Virallinen kääntäjä paljon vartijana: Ammattitoiminnan ja auktorisoint-

imenettelyn yhteensovittamisen haaste (Hietanen 2005: 119 151). Kaarina

Hietanen (2005) behandlar auktoriserad översättning i sin doktorsavhandling och

kritiserar det gamla systemet för auktorisation av translatorer. Hon (ibid.) ger

också förslag till utvecklingen av examen för auktoriserade translatorer. Som

undersökningsmaterial har hon (ibid.) bland annat en enkätundersökning där hon

har frågat auktoriserade translatorer om deras arbete. Auktorisation av översättare

är ett relevant tema också inom översättarutbildningen i Finland eftersom

auktorisationsprocessen förändras. Den nya lagen om auktoriserade translatorer

(Lag om auktoriserade translatorer 7.12.2007/1231) ställer nya krav på

översättarutbildningarna i Finland. Översättarutbildningen vid Helsingfors

universitet planeras och utvecklas också med tanke på att konstruera en

översättarutbildning som ger färdigheter i auktoriserad översättning. På

utbildningsstyrelsens internetsidor (se Utbildningsstyrelsen: Auktorisation av

translatorer) står följande: ”Examen [för auktoriserade translatorer] krävs inte av

en  person  som  har  avlagt  filosofie  magisterexamen  eller  någon  annan  högre

högskoleexamen som innehåller studier i översättningsvetenskap som är

teoretiska och praktiska universitetsstudier i översättning. I dem ska ingå studier

omfattande minst sex studiepoäng i auktoriserad översättning.” Auktorisation av

translatorer är därmed ett aktuellt tema inom översättarutbildningen i dag.
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Ett för min undersökning relevant avsnitt i Hietanens (a.a.: 119 149)

avhandling är där hon diskuterar de centrala kompetenserna i professionell

översättning. Hon (ibid.) gör en grovindelning i fem olika kompetenser:

arbetsspråkkompetensen, kulturkompetensen, textkompetensen, kunskaps-

kompletteringskompetensen och processhanteringskompetensen. Begreppen är

självförklarande. Hietanen (a.a.: 119) skriver att professionell verksamhet innebär

att man följer professionens etiska principer men också speciella kunskaper som

skaffas under en (akademisk) utbildning och utvecklas genom reflektion kring

arbetslivserfarenheter. Översättarkompetensen är alltså inte färdig när

översättarstudenten får sin examen utan kompetensen utvecklas och kompletteras

under yrkeslivet. Under studietiden ska studenterna få en utbildning som de kan

klara sig med i arbetslivet. De kunskaper som studenterna skaffar sig under sin

utbildning bildas kring grundelementen teori och praktik. Därför är relationen

mellan teori och praktik i utbildningen ytterligare en aspekt som informanterna i

min undersökning får ta ställning till.

3.4 Teori och praktik i översättarutbildningen

Marja Kivilehto5 (2003) har undersökt professionella och icke-professionella

(studenter) översättares översättningsanalyser och -utvärderingar med hjälp av

sammanlagt tio utvärderingar. Hon (a.a.: 51) har som syfte att jämföra de olika

gruppernas utvärderingar men tar också upp den roll som utvärderingar och

analyser har inom översättarutbildningen. Kommunikativa färdigheter,

allmänbildning och substanskunskap och översättningsförmåga är  aspekter  som

också Kivilehto (a.a.: 52) nämner när hon beskriver vilka kunskaper en

översättare ska ha. Hon (ibid.) anser att analysövningarna, som enligt min

erfarenhet av översättningsstudier ingår i utbildningens teoretiska del, spelar en

5 Se också Kivilehtos nyare artiklar “Hur hanterar översättarstudenter pedagogiska fackbegrepp?”
(2008a) och “PBL i fokus – översättning av fem fackbegrepp inom pedagogik” (2008b).
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central roll i översättarutbildningen.6 ”Om individen inte reflekterar över vad han

eller hon gör utvecklas yrkesskickligheten inte”, skriver Kivilehto (ibid.).

Resultaten i undersökningen av översättningsutvärderingarna visar att

professionella översättare analyserar översättningar på olika sätt än

översättarstudenter. De professionella översättares analyser kan vara kortare än

studenternas men de professionella har förmåga att se texten som helhet och inte

fästa sig vid språkliga och strukturella skillnader i källtexten och måltexten.

(Kivilehto 2003.: 54 56.)

Kivilehto (a.a.: 57) menar att de professionella utvärderingarna har stor

betydelse med tanke på översättarutbildningen. Hon (a.a.: 57 58) anser att

översättarstudenter ska i tidigt skede komma i kontakt med översättandets

komplexa värld och också den sociala verkligheten som översättning ingår i.

Balansen mellan teori och praktik i översättarutbildningen är en central fråga

eftersom översättning är ett praktiskt yrke men översättare går igenom en

akademisk utbildning. I min undersökning vill jag få fram till exempel hurdan

relationen mellan teori och praktik är i Nordicas utbildning och hur arbetslivets

krav förhåller sig till utbildningens balans mellan teori och praktik.

Andrew Chesterman (1998) har skrivit om hur relevant översättningsteori är

för översättarutbildningen och argumenterar för teorins pedagogiska betydelse i

utbildningen. Han (a.a.: 6) menar att översättare behöver många slags

kompetenser, både tekniska och sociala, men också teoretisk kunskap för att veta

vad de gör och varför. En översättare måste kunna förstå sin professionella roll

för att kunna lösa problem och motivera sina val men också för att njuta av sitt

arbete (ibid.). De två frågorna som Chesterman (1998) koncentrerar sig på är hur

lärare kan utnyttja teorin i sin undervisning och hur studenter kan använda teorin i

sitt lärande. Han (a.a.: 7–14) räknar upp några teoretiska kunskaper en översättare

behöver. Dessa är aspekter som kan tas upp i översättarutbildningen.

6 Marja Kivilehto har också diskuterat textanalysens betydelse som kunskapsbildande element i
översättarutbildningen i ett sektionsföredag med Ritva Hartama-Heinonen (”Tekstianalyysitaitoja

 ja näkökulmia  oppimassa”) på symposiet för översättnings- och tolkningsforskning (KäTu-
symposiet 08) 11.4.2008.
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1. Översättarens roll: Studenter ska vara medvetna om hur den

professionella översättarens roll har utvecklats under olika tider och

inom olika kulturer (Chesterman 1998.: 7).

2. Grundläggande teoretiska begrepp: translatability, equivalence,

skopos, interference, standardization, transediting, transaltion brief,

minimax principle, deadline. Enligt Chesterman (a.a.: 8) förekommer

alla de här begreppen under praktiska översättningsövningar och när de

görs explicita kan de hjälpa studenten att argumentera och motivera

sina val.

3. Översättningsstrategier: En översättningsstrategi förstås här som en

strandardiserad metod för att lösa översättningsproblem. Strategierna

kan vara t.ex. strategier som används när man söker information

(search strategies), strategier som hjälper översättaren att lösa problem

(creative strategies) eller textuella strategier för behandling av käll- och

måltexten (textual strategies). Översättare måste veta vilka de

grundläggande strategierna är, när de används samt när de måste och

när de kan användas. (Chesterman 1998.: 9–10.)

4. Grundtyper av översättningar: Chesterman (a.a.: 11) indelar

översättning primärt i fri och ordagrann översättning samt i sådan

översättning där det ska synas att texten är översatt och sådan där man

försöker dölja det här faktumet. Några vanliga typer av översättningar

är enligt Chesterman (ibid.) lokaliserade, editerade, absoluta,

sammanfattade och standardiserade översättningar. Översättare ska veta

vilka de olika typerna är och när de används. På översättningskurserna

kan man diskutera t.ex. hur den specifika översättningstypen kan

påverka översättarens val. (Ibid.)

5. Normer och värden: Normer representerar enligt Chesterman (1998:

12) vad människor accepterar som det rätta sättet att göra saker eller

vad människor accepterar som produkter av en viss standard (t.ex. vad

anses vara en översättning). Olika typer av normer är sådana som styr

vad t.ex. läsare eller kunder förväntar av översättningen (expectancy

norms), relationella normer (relation norms)  som styr  översättaren  till
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att skapa en viss enhetlighet mellan käll- och måltexten,

kommunikativa normer (communication norms) som är sociala normer

och lojalitets- och reliabilitetsnormer (accountability norms) som är

etiska normer (ibid.). Chesterman (1998: 12) räknar också

översättningskritik till den här delen av översättarutbildningen och

skriver att evaluering av översättningar kan presenteras i samband med

översättningsnormer.

6. Orsaker och följder: En central del i översättarutbildningen är att

studenterna  lär  sig  förstå  att  översättare  fattar  beslut  som påverkas  av

många faktorer (översättarens kunskaper och personlighet, målspråket,

översättningsnormer samt sociala, ekonomiska och politiska orsaker)

och som kan påverka t.ex. läsare, målkulturen och även interkulturella

relationer (Chesterman 1998: 13–14). Chesterman (a.a.: 14) anser att

översättare måste göras medvetna om vilka följder deras val kan ha.

(Chesterman 1998: 7–14.)

Också Nord (2005: 214) anser att både praktiska och teoretiska uppgifter behövs

för att utbilda funktionella översättare. I artikeln ”Training functional translators”

(ibid.) definierar hon praktiska kunskaper som både färdigheter och förmåga som

behövs i översättaryrket samt teoretiska kunskaper som de begrepp och termer

som behövs för att beskriva översättarens tekniker. Enligt Nord (2005: 214) är det

nödvändigt för studenter att lära sig identifiera olika beteendemönster, fästa

uppmärksamhet vid relevanta drag, upptäcka regelbundenheter och namnge

fenomen. Ofta diskuteras frågan om man borde börja med teori eller med praktik i

översättarutbildningen (a.a.: 215). Nord (ibid.) föredrar en så kallad ”pig-tail

method” där man börjar utbildningen med en del teori, fortsätter med att tillämpa

den teorin i praktiska uppgifter, presenterar mera teori när det behövs osv.

 Det räcker inte att producera bra översättningar eller att kunna allt om språk,

pragmatik, lingvistik och även om översättningsteori menar Nord (2005: 220).

Enligt henne (ibid.) är samspelet mellan teori och praktik speciellt relevant i

översättarutbildningen. Det bästa sättet att motivera studenter (och lärare) till



49

tillämpad forskning inom området är att diskutera det verbala och icke-verbala

beteendets normer och konventioner och ge exempel på dem (Nord 2005: 221).

 Francesca Bartrina (2005: 177 178) är ense med Nord (2005) om att teori är

en väsentlig del av översättarutbildningen. Hon (Bartrina 2005: 177) skriver att

teorin borde inspirera översättningsstudenter att lära sig, öva och tänka på

översättning på ett specifikt men också ett tvärvetenskapligt sätt. Teorins relevans

ifrågasätts ofta också av forskare och professionella översättare men Bartrina

(a.a.: 177 178) ställer i sin artikel ”Theory and translation training” en motsatt

fråga: ”Är det möjligt att utöva översättning utan teori?” Hon (a.a.: 178) svarar på

sin egen fråga med att poängtera att varje val och kommentar som en översättare

gör medför en uppfattning om vad översättning innebär, dvs. en slags

översättningsteori. Teorin hjälper översättaren att dels förstå sin egen ställning i

översättningens historia, dels att reflektera över språk och översättning. Teorin är

en grundläggande del av utbildningen eftersom den siktar mot systematisering av

översättningspraktiker och ger på så sätt studenter förmåga att lösa

översättningsproblem. (Bartrina 2005: 178.)

 Bartrina (2005: 178 187) presenterar några praktiska utgångspunkter för en

kurs i översättningsteori och behandlar t.ex. kursens mål, innehåll och

metodologi. Hon (a.a.: 187) betonar att översättare kan på den nutida

arbetsmarknaden bli ombedda att försvara sina val för redaktörer eller förläggare.

Därför behöver översättare en teoretisk bakgrund som hjälper dem att artikulera

och evaluera alla relevanta frågor som gäller översättningsprocessen och

slutprodukten (ibid.). Bartrina (2005: 187) påminner också om att det är

nödvändigt att översättare är medvetna om den politiska rollen och de sociala och

ekonomiska följderna som deras arbete har.

Översättarens roll som en mångsysslare och till och med en politisk aktör

(detta behandlas exempelvis inom översättningens sociologi, the sociology of

translation) har en viktig del också i översättarutbildningen. Om studenterna får

kompetens i yrkesetik (se Bilaga 1, fråga 22) är också en fråga som behandlas i

enkäten som jag har skickat till studenterna på Nordicas översättarlinje.
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4 ETNOGRAFISK UNDERSÖKNING SOM PROCESS

4.1 Enkätundersökningen

I det här kapitlet beskriver jag frågeformuläret (se Bilaga 1) och intervjuerna (se

Bilaga 2 och 3), d.v.s. materialanskaffningsprocessen. Frågeformuläret består av

fyra delar: ”Bakgrund”, ”Utbildning”, ”Yrkesinriktade val under studietiden” och

”Värdering av utbildningen med tanke på arbetslivet”. Största delen av frågorna

är flervalsuppgifter men i slutet av enkäten finns frågor om informanternas egna

kommentarer och tankar. Svarsprocenten i enkätundersökningen är 36 procent,

dvs. 19 personer av 53 har svarat på e-postundersökningen.

Bakgrund

I frågeformulärets första del (se Bilaga 1, del A, frågorna 1–5) vill jag få fram

bakgrundsinformation om informanterna. Frågorna baserar sig på Ljungmans

(1999) och Nordlunds (2002) undersökningsfrågor (se avsnitt 1.3 ovan) men

frågorna har modifierats med tanke på mina målsättningar. Ljungmans och

Nordlunds undersökningar är baserade mera på kvantitativ information och därför

har de lagt mera vikt på bakgrundsinformationen, t.ex. Ljungman (se Bilaga 1 i

hennes pro gradu-avhandling) har frågat informanterna om deras hemkommun.

För min undersökning spelar informanternas personuppgifter mindre roll  jag

koncentrerar mera på den kvalitativa informationen och tolkningen av data.

Bakgrundsinformationens uppgift i mitt arbete är endast att kartlägga hur länge

informanterna har studerat på Nordica, hur länge de antar att det tar för dem att

bli färdiga med sina studier och vad informanternas huvudsyssla är för tillfället.

De här uppgifterna ger en bild av vilken situation informanterna är i förhållande

till sina studier på översättarlinjen vid Nordica. Det här bidrar för sin del till

undersökningens reliabilitet.
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Utbildning

Frågorna i frågeformulärets andra del (se Bilaga 1, del B, frågorna 6–9) baserar

sig på mina hypoteser om översättarstudenternas studiegång (se avsnitt 1.2 ovan).

Utbildningsfrågornas tema är informanternas motiveringar till att studera på

översättarlinjen och deras förhållande till studierna med tanke på hur ”trogna” de

är mot den ena studieriktningen. Med fråga 9 (se Bilaga 1) vill jag också få fram

om informanterna har varit medvetna om översättarlinjen innan de har börjat sina

studier. Frågorna om informanternas utbildningsriktning ger  så som

bakgrundsfrågorna  information om hurdan inställning informanterna kan ha till

utbildningen på översättarlinjen. Till exempel personer som har valt att bli

översättare redan före studierna kan ha annorlunda tankar om utbildningen än de

som har börjat på översättarlinjen efter att först ha valt en annan linje.

Yrkesinriktade val under studietiden

Yrkesinriktade val under studietiden är en relevant del i enkätundersökningen

eftersom t.ex. val av biämne eller praktikantplats kan ha stort inflytande på vilket

yrke man väljer efter studierna. Den här delen av frågeformuläret (se Bilaga 1, del

C, frågorna 10–18) baserar sig till stor del på Nordicas examensfordringar

eftersom t.ex. val av specialkurser hör till yrkesinriktade val (se Nordiska språk,

andra inhemska språket: examensfordringar 2007 2009 och Nordiska språk,

modersmål: examensfordringar 2007–2009). Till delen hör inte bara frågor om

val som gäller studierna utan också frågor om hur valet av biämnen, specialkurser

och arbetsplatser stöder och styr sysselsättningen i framtiden. Också

arbetspraktiken diskuteras inom yrkesinriktade val eftersom dess roll i

utbildningen kan vara betydande även om en praktikperiod inte är en obligatorisk

del av studierna på Nordica (Manninen & Luukannel 2002: 55; se avsnitt 1.3

ovan).

 Till översättarlinjens fördjupade studier hör en obligatorisk kurs som heter

Genrer och översättning som social praktik och en valfri specialkurs, de här är

gemensamma kurser för dem som har svenska och för dem som har finska som
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modersmål (Nordiska språk, andra inhemska språket: examensfordringar

2007 2009 och Nordiska språk, modersmål: examensfordringar 2007–2009). På

kursen Genrer och översättning som social praktik är målet att ”ge studenterna

fördjupade kunskaper och färdigheter i att analysera och översätta olika sakprosa-

och fackspråkstexter (LGP, LSP, terminologier, IKT) ” (ibid.). De olika

specialområdena innehåller t.ex. fackspråk, myndigheternas språk, skönlitterär

översättning samt AV- och multimodal översättning (ibid.).

Enkätundersökningens frågor där specialiseringen behandlas innehåller utöver de

här svarsalternativen också kultursemiotik, kurser från de andra linjerna på

Nordica, översättning från de andra nordiska språken och biämnesalternativet

MonAKO (Monikielinen ammattiviestintä, dvs. Flerspråkig fackkommunikation)

(se Bilaga 1). I specialkursens beskrivning poängteras att ”Studenten får färdighet

i professionell kommunikation och i textproduktion som kräver språklig, textuell

och fackkommunikativ kompetens av olika slag i översättning och flerspråkig

textproduktion som social praktik och profession” (Nordiska språk, andra

inhemska språket: examensfordringar 2007 2009 och Nordiska språk,

modersmål: examensfordringar 2007–2009). Målet med de här kurserna är då i

högsta grad expertis, professionalism och yrkesorientering varför behandlingen

av dessa teman är motiverade i min enkätundersökning.

Värdering av utbildningen med tanke på arbetslivet

Sista delen av frågeformuläret behandlar studenternas värderingar av

översättarutbildningen (se Bilaga 1, del D, frågorna 18–25). I rubriken hänvisas

till arbetslivet eftersom det är meningen att informanterna väger utbildningens

styrkor och svagheter med tanke på vad de har nytta av i sina framtida yrken. De

två första frågorna i enkätens sista del behandlar relevansen av teori och praktik i

studierna. Många forskare anser att även om översättning är praktisk verksamhet

är teori en väsentlig del av översättarutbildningen (se avsnitt 3.4 ovan). Frågorna

20 22 baserar sig på en figur, Delområden av en högklassig vetenskaplig
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examen7, som har publicerats i ”Utvecklingsprogram för undervisningen och

studierna”  en publikation av Helsingfors universitets förvaltning (23/2006).

Publikationen handlar om universitetets strategier och tar ställning till

universitetspedagogiken. I enkäten tillfrågas informanterna om förväntningar om

översättarutbildningen samt vilka färdigheter och kompetenser de anser sig ha fått

genom utbildningen. Svarsalternativen bygger på nedanstående ”pussel”.

Modellen har tillämpats i frågeformuläret så att svarsalternativen innebär sådana

krav som man ställer på en översättare/översättarstudent.

Figur 1: Delområden av en högklassig vetenskaplig examen (Utvecklingsprogram för

undervisning och studierna 2007 2009)

7 Figuren Delområden av en högklassig vetenskaplig examen har också använts som
bakgrundsmaterial i en självevaluering på institutionen för översättningsvetenskap. I ”Laatua!
Opiskelijan ja opettajan näkökulma” (Kukkonen 2003) beaktas både studenternas och lärarnas
synpunkter.
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 I ”Utvecklingsprogram för undervisningen och studierna” (a.a.: 43) konstateras

att ”Målet för examina och studierna vid universitet har alltid varit djup expertis

på det egna området och en kompetens som baserar sig på vetenskaplig

forskning.” Teorins och forskningens roll i studierna framhävs här även om de

flesta kompetensområdena i ”pusslet” handlar om praktiska egenskaper. Å andra

sidan poängteras det i universitetets strategi att utbildningen ska svara mot

samhällets och arbetslivets behov (ibid.). Hur de här två aspekterna samverkar är

det som jag undersöker med hjälp av enkäten.

 De tre sista frågorna i frågeformuläret är öppna frågor (se Bilaga 1, frågorna

23 25) där informanterna får uttrycka sig själva mera fritt. Det finns frågor om

informanternas yrkesval i början av studierna och i nuläget, i analysen kommer

jag att fästa uppmärksamhet vid om och hur planerna har förändrats genom

studierna. Till slut får informanterna göra en SWOT-analys av

översättarutbildningen på Nordica. SWOT står för Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats, dvs. styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I den här

frågan har informanterna möjlighet att analysera översättarlinjens läge från olika

perspektiv. Den etnografiska metoden kommer att tillämpas i synnerhet i

analysen av de här öppna svaren.

4.2 Intervjuundersökningen

I intervjuundersökningen deltog fem personer som intervjuades på Nordica under

maj och juni 2008. Det finns sammanlagt 99 minuter av intervjumaterial som har

bandats in med en MiniDisc-spelare. Tre av informanterna är studenter på

översättarlinjen och två av informanterna är utexaminerade studenter från

Nordicas översättarlinje. En av studentinformanterna arbetar också som

deltidsanställd översättare. Eftersom informanterna kommer från olika

sysselsättningssituationer måste också intervjufrågorna skräddarsys för varje

informant. Grundfrågorna för studenterna (se Bilaga 2) och utexaminerade (se

bilaga 3) är ändå lika för alla inom informantgrupperna. I fråga om den student
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som arbetar som översättare har båda gruppernas frågor använts i intervjun. Alla

informanter som deltog i intervjuerna deltog också i enkätundersökningen. Tre av

de personer som deltog i intervjuerna hade inte svarat på enkäten tidigare varför

de ombads att göra det före intervjun så att enkätundersökningen skulle innehålla

bakgrundsinformation om alla intervjuade personer.

 I intervjuerna har jag velat koncentrera mig på frågor om relationen mellan

översättarutbildningen och arbetslivet. Av naturliga skäl är studentgruppens

frågor mera relaterade till studierna och de utexaminerades frågor mera kopplade

till arbetslivet. Då jag bearbetat intervjufrågorna har jag lagt speciell vikt vid att

frågorna ger så mycket information som möjligt. Frågorna börjar oftast med

frågeord som varför och hur så att ja- och nej-svar undviks (se Kukkonen 1993

samt avsnitt 2.2 ovan). Informanterna har bidragit med viktig information till

undersökningen, och deltagandet i enkätundersökningen har hjälpt mig att få

perspektiv på intervjufrågorna. Intervjuerna har varit semistrukturerade så att de

grundläggande frågorna har ställts från ett planerat frågebatteri, men stödfrågor

har ställts för att föra diskussionen från ett tema till ett annat på ett naturligt sätt.

 Studentgruppens frågor (Bilaga 2) innehåller många likadana frågor som

enkäten, t.ex. ”Varför började du studera på Nordica?” och ”Hur ser du att ditt

linjeval kommer att påverka din framtid och ditt arbetsliv efter studierna?”

Frågorna har ändå ställts på ett annorlunda sätt och utan svarsalternativ så att de

skapar ny information. I analysen prioriteras dels frågorna kring de redskap som

studenterna  anser  att  de  har  fått  genom  studierna  och  som  de  tror  att  behövs  i

arbetslivet, dels frågor om hurdan bild informanterna har av sin framtid som

översättare. Studentintervjuerna har gett mera djupgående information om de

teman som behandlas redan i enkätundersökningen medan intervjuerna med de

utexaminerade personerna har berört också flera nya ämnen.

 Frågorna till de personer som är utexaminerade från översättarlinjen (Bilaga 3)

följer samma linje som studenternas frågor, men därtill har jag också kunnat

utnyttja informanternas kunskaper om arbetslivet. Jag har frågat till exempel vad

informanterna anser vara de viktigaste arbetslivsfärdigheterna som de har lärt sig
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under studietiden och vilka arbetslivsorienterande teman ännu borde tas upp i

utbildningen. De informanter som redan är ute i arbetslivet har värdefull

information om utbildningen eftersom de kan relatera sina erfarenheter från

arbetslivet till sin utbildning.

4.3 Slutsatser

I likhet med Mullamaa (2006: 7) har också jag flera undersökningsmaterial att

analysera. Mullamaa (se avsnitt 2.3 ovan) har i sin etnografiska undersökning om

14 estniska tolkar använt preliminära intervjuer och enkät, djupintervjuer och en

uppföljningsenkät som forskningsmaterial. I mitt arbete är inte ett lika omfattande

material motiverat men också min undersökning har haft nytta av en

materialinsamling i två faser.

 Enkätens fyra delar  bakgrund, utbildning, yrkesinriktade val under

studietiden och värdering av utbildningen med tanke på arbetslivet  ger en bred

bild av informanternas inställning till Nordicas översättarutbildning. I de två

första delarna behandlas mest informanternas bakgrund, i del tre och fyra

kartläggs informanternas yrkesinriktning och syn på utbildningens kvalitet. De

fyra delarna tillsammans utgör en helhet som kan analyseras med hjälp av den

etnografiska metoden (se avsnitt 2.3 ovan). Enkätens frågor har motiverats ovan

med hjälp av teoretiska synpunkter samt praxisen i översättarutbildningen och

universitetspedagogiken. Den här beskrivningen lägger grunden till analysen av

informanternas svar i enkätundersökningen.

 Intervjuundersökningen består av två olika delar, dvs. intervjuer med både

översättarlinjens nuvarande studenter och utexaminerade studenter. Några teman

är gemensamma för intervjuerna och enkätundersökningen men i intervjuerna

använder jag mera djupgående medel för materialinsamlingen. På det här sättet

får undersökningsmaterialet en kvalitativ sida som jag kanske inte annars skulle

ha fått med enbart en enkätundersökning.
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 Enkätundersökningen och intervjuundersökningen analyseras båda med hjälp

av den etnografiska metoden som betonar tolkning av data (se avsnitt 2.3 ovan).

Enkätundersökningens svar analyseras också kvantitativt men de öppna svaren

ger rum för en etnografisk tolkning. Intervjuerna består av öppna frågor och kan

därför analyseras etnografiskt. Det tvådimensionella undersökningsmaterialet har

varit ett lyckat val eftersom det har gett möjlighet att utveckla och bearbeta mina

undersökningsfrågor och hypoteser på ett sätt som t.ex. bara enkätundersökningen

inte kunde ha gjort. Också Dahmström (2005: 100) nämner intervjuer som en

kompletterande materialinsamlingsmetod. I mitt fall har kompletterande

materialinsamling varit motiverad på grund av det stora bortfallet i

enkätundersökningen (svarsprocenten är endast 36 procent). Båda

undersökningarna har trots de små informantgrupperna bidragit med relevant

kunskap om utbildningen och arbetslivsrelevansen.
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5 ANALYS AV UNDERSÖKNINGSMATERIALET

5.1 Analys av enkätundersökningen

Enkätundersökningen utgör den största och viktigaste delen av

undersökningsmaterialet. Den behandlas i delarna ”Bakgrund”, ”Utbildning”,

”Yrkesinriktade val under studietiden” och ”Värdering av utbildningen med tanke

på arbetslivet” (se Bilaga 1).

Bakgrund

Enkätens första del gäller några bakgrundsvariabler om informanternas

personuppgifter och utbildning (se Bilaga 1, del A, frågorna 1 5). Enkäten, som

besvarades av 19 informanter, skickades som e-post till sammanlagt 53

nuvarande och utexaminerade studenter på Nordicas översättarlinje Endast en av

de 53 informanterna är manlig och 18 informanter är kvinnliga. Något som också

gör informantgruppen ensidig är att största delen av informanterna, dvs. femton

personer, är finskspråkiga (Npo-linjare). Däremot får man med hjälp av

enkätundersökningen inte mycket information om översättarstudierna på

modersmålslinjen (Nns-linjen). Å andra sidan ger informantgruppen en realistisk

bild av översättarlinjens studenter eftersom den stora majoriteten av Nordicas

studenter är finskspråkiga.8

Informanterna är födda mellan åren 1959 och 1985. Största delen av

informanterna, dvs. 63 procent, är födda mellan åren 1980 och 1985. Av svaren

framgår att informanternas studier har inletts 1994 2007 och informanterna

räknar med att bli färdiga eller har blivit färdiga med sina studier åren 2005 2011

(studiernas längd är i genomsnitt 6,56 år). De här siffrorna visar att informanterna

har studerat på Nordica relativt nyligen och har aktuell kunskap om

8 Se statistik om studentkvoter i nordiska språk: ”Pyrkineet ja otetut 2005–2007. Kolmen vuoden
keskiarvot. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta”, http://www.helsinki.fi/hum/tdk/valinta/
hh05-07.html.
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översättarlinjens studier. Nästan hälften av informanterna, åtta av nitton personer,

meddelar att de är heltidsstuderande. Fyra informanter är studeranden med

deltidsarbete, en är studerande med heltidsarbete, två arbetar deltid, en heltid och

en informant är hemma och studerar. Enligt svaren är bara tre av informanterna

passiva studeranden för tillfället, dvs. de flesta informanterna är aktiva studenter.

Informanterna har därför en bra bild av översättarlinjens studier och deras svar

ger relevant information för min undersökning.

Utbildning

I enkätens andra del (se Bilaga 1, del B, frågorna 6–9) blev informanterna

tillfrågade om deras utbildning, speciellt hur de har valt nordiska språk och

översättarlinjen som utbildningsinriktning. I fråga 6, ”Varför valde du att söka in

till Nordica?”, visade svaren (se diagram 1) att största delen av översättarlinjens

studenter inte exakt visste vad de vill göra med sin utbildning när de sökte till

Nordica. Å ena sidan svarade 42 procent av informanterna att de sökte till

Nordica för att få arbeta med språk i allmänhet. Å andra sidan visste nästan en

femtedel, dvs. 19 procent av informanterna redan från början att de ville bli

översättare. Med tanke på hur många yrken en examen i nordiska språk kan leda

till  är  det  anmärkningsvärt  att  många  redan  från  början  av  studierna  vet  vad  de

vill göra med sin utbildning. Två informanter svarade att de inte visste vad de

skulle vilja studera. Andra orsaker till val av nordiska språk som huvudämne var

till exempel ”Jag ville studera någonting vid Helsingfors universitet” och ”När

jag sökte in till Nordica hade jag klart för mig att nordiska språk intresserar mig.

Just då hade jag ändå inte tänkt vad jag skulle vilja göra med min humanistiska

utbildning”. Så som Manninens och Luukannels (2002: 44 54) undersökning

bland humanister vid Helsingfors universitet (se avsnitt 1.3 ovan) visar, kan val

av huvudämne vara relativt slumpmässigt med tanke på framtidsplanerna. Det här

fenomenet kan också ses i mina resultat.
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Diagram 1:
6. Varför valde du att söka in till Nordica?
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J ag vis s te inte vad jag s kulle vilja
s tudera

Någon annan ors ak (s kriv nedan)

Fråga 7 (se Bilaga 1), ”Har du tänkt avlägga alla linjespecifika studier på

översättarlinjen eller bara enstaka kurser i översättning?”, syftar till att mäta

motivationen hos översättarlinjens studenter att slutföra översättarutbildningen.

Alla utom en informant svarade att hon/han9 avlägger alla studier, dvs.

specialkurserna inom ämnes- och fördjupade studier, på översättarlinjen. Bara en

informant meddelade att hon/han inte avlägger alla studier på översättarlinjen.

Den här informanten skrev ytterligare att hon/han avlägger de flesta studierna på

översättarlinjen och kompletterar sina studier med kurser från språket i bruk-

linjen. Resultatet av den här frågan visar att studenterna på översättarlinjen är

motiverade att fördjupa sig speciellt i ämnet översättning.

 Resultatet av fråga 8 (se Bilaga 1), ”Valde du översättarlinjen i början av

studierna eller har du bytt linje under studierna?”, stämmer med de tidigare

resultaten. Av de nitton informanterna svarade sjutton att de har valt

översättarlinjen från början av studierna. En informant har börjat på lärarlinjen

och en på språket i bruk-linjen, men de har bytt till översättarlinjen eftersom den

9 Informanterna hänvisas till som hon/han i syfte att säkra anonymiteten i svaren.
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har börjat intressera dem mera. Av undersökningen Humanistit työelämäpolulla

(Manninen & Luukannel 2002: 46 47) framgår att om yrkesvalet är klart från

början av studierna är också studieplaneringen enhetligare. Även om endast 19

procent av informanterna i min undersökning har vetat att de vill bli översättare

från början av sina studier, så har studieplaneringen varit lyckad eftersom

studenterna har fullföljt sina studier på översättarlinjen genom hela studietiden.

En annan fråga i den delen av enkäten som behandlar studieplanering är

nummer 9 (se Bilaga 1), ”Hur mycket visste du om de olika linjerna på Nordica

när du började dina studier?” (se Diagram 2). Det positiva med svaren på den här

frågan är att nästan hälften av informanterna (nio av nitton) har gjort linjevalet

genast i början av studierna. Men det finns fem informanter som inte har vetat att

det över huvud taget finns olika linjer på Nordica. Valet mellan de tre linjerna på

Nordica är en central del av studieplaneringen på institutionen men så som fråga

6 (se diagram 1) visar är inte yrkesvalet en självklarhet för alla nya studenter.

Diagram 2:
9. Hur mycket visste du om de olika linjerna på Nordica när du började dina studier?

9

4

1

5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J ag vis s te att det
fanns tre olika

linjer oc h vilken
linje jag s kulle

välja

J ag vis s te att det
fanns tre olika
linjer men inte
vilken linje jag

s kulle välja

J ag vis s te att det
fanns olika linjer

men inte vilka

J ag vis s te inte
att det fanns
olika linjer på
ins titutionen



62

Yrkesinriktade val under studietiden

Den första frågan i delen ”Yrkesinriktade val under studietiden” (se Bilaga 1, del

C, frågorna 10–17) är nummer 10, ”Vilka är dina biämnen?” (se Bilaga 4).

Biämnena säger en del om studenternas yrkesval och studieplaneringen. De tre

vanligaste biämnena bland informanterna är MonAKOs (Monikielinen

ammattiviestintä, dvs. Flerspråkig fackkommunikation) studier, käännös-

viestinnän suomi (dvs. finska för översättarstudenter) och ett annat språkämne

(germanska språk, spanska, engelska, ryska eller finska). Alla de här biämnena är

relevanta för översättarstudenter och sådana som studenter uppmuntras att välja.

Många studenter har också valt andra allmänbildande biämnen som sociologi och

statsvetenskap eller ämnen som kan bli ett specialområde inom översättning

(marknadsföring, litteratur etc.). Också i Ljungmans (1999: 105 113)

undersökning bland studenterna på institutionen för översättningsvetenskap i

Kouvola tillfrågas de utexaminerade om biämnesval. Hennes resultat är att

studenter oftast har valt biämnen, som har att göra med översättning, vid den egna

institutionen men de har haft behov av flera specialiseringsmöjligheter (ibid.).

Nedan visas orsaker till biämnesval bland studenter på Nordicas översättarlinje:

Diagram 3:
11. Varför har du valt dessa biämnen?

45 %

22 %

33 %
S om s töd för mina s tudier
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S om s töd för en annan
inriktning i mina s tudier

Någon annan ors ak (s kriv
nedan)
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Studenterna i Helsingfors har inte problem med bristen på valfrihet eller utbudet

av olika ämnen, problemet kan vara att kunna välja rätt när utbudet är stort.  En

relevant aspekt är vad studenterna själva tänker när de väljer sina biämnen.

Därför tillfrågas informanterna i enkäten också om varför de har valt de biämnen

som de har valt (se diagram 3).

Av informanterna har 45 procent gjort sina biämnesval på basis av vad som

skulle stöda deras studier i huvudämnet nordiska språk och på översättarlinjen.

En dryg femtedel, dvs. 22 procent av informanterna har valt biämnen som stöder

någon annan inriktning i deras studier och en tredjedel av informanterna har

uppgett någon annan orsak till sina val. Den vanligaste orsaken till andra val är

allmänt intresse för ämnet, men också praktiska aspekter så som tidigare studier

har spelat en roll i biämnesvalet. I diagram 4 nedan presenteras studenternas

inställning till biämnesvalens relevans i sysselsättningen:

Diagram 4:
12. Hur tror du att dina biämnesval huvudsakligen stöder din sysselsättning efter
studierna?
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I fråga 12 (se Diagram 4) diskuteras ytterligare biämnenas relevans för

sysselsättningen efter studierna. De flesta informanterna anser att deras

biämnesval hänger ihop med valet av att bli översättare vilket stämmer med

svaren på de tidigare frågorna. En annan stor grupp informanter anser att

biämnena hjälper dem att få arbete inom språkbranschen i allmänhet.

De två följande frågorna i enkäten behandlar studenternas val när det gäller

specialkurser på översättarlinjen. Nedan visas svaren på frågan ”Vilka

yrkesorienterande specialkurser har du avlagt/tänker du avlägga?” och i diagram

6 svaren på uppföljningsfrågan ”Hur förhåller sig dina kursval till ditt yrkesval

efter studierna?“

Diagram 5:
13. Vilka yrkesorienterande specialkurser har du avlagt/tänker du avlägga (Du kan välja
flera alternativ.)
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De vanligaste specialkurserna som studenterna har valt är översättning från de

andra nordiska språken, MonAKOs kurser samt EU-, myndighets- och

fackspråkskurser. Också AV- och multimodal översättning är ett populärt

område. De här svaren stämmer med resultaten av fråga 14 som gäller

förhållandet mellan kursval och yrkesval:

Diagram 6:
14. Hur förhåller sig dina kursval till ditt yrkesval efter studierna?
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Nästan hälften av informanterna, dvs. åtta av nitton, vill gärna översätta EU-,

myndighets- eller facktexter i framtiden. Men det finns också ett stort intresse för

de mera otraditionella översättningsgenrerna. Ingen av informanterna meddelade

att deras kursval inte skulle ha någon anknytning till framtida yrkesplaner, och

fyra av de sju som svarade ”på något annat sätt eller inte alls” på fråga 14,

framhäver betydelsen av mångsidigheten i sin utbildning. Översättarlinjen på

Nordica är den minsta när det gäller studentantalet och därför är också

kursutbudet relativt litet om man jämför t.ex. med ämnet svensk översättning och

tolkning vid Helsingfors universitet (Ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen
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tutkintovaatimukset 2007 2009).10 På översättarlinjen finns möjlighet att studera

flera översättningsgenrer men ofta kan endast en obligatorisk kurs anordnas per

läsår (se t.ex. Nordiska språk, andra inhemska språket: examensfordringar

2007 2009). Därför är det viktigt att studenterna vet vilka möjligheter de har för

specialisering och var de kan skaffa sådan kunskap som det inte kan erbjudas

kurser på huvudämnesinstitutionen. Enligt resultaten av fråga 13 och 14 kan

realiteten för översättarlinjens studenter vara att de i slutet av sina studier kan

”lite av allt” men inte är specialister i något specialspråk11.  Å  andra  sidan  är

realiteten på t.ex. en översättningsbyrå att man bör kunna översätta alla slags

texter. Den verkliga specialiseringen sker dock först i arbetslivet. Också Hietanen

(a.a.: 119) påpekar att professionell verksamhet innebär speciella kunskaper som

skaffas under utbildningen men utvecklas genom arbetslivserfarenheter. Enkätens

nästa tre frågor behandlar arbetserfarenheten under studietiden (se Diagram 7).

10 Se statistik om studentkvoter i nordiska språk och svensk översättning och tolkning: ”Pyrkineet
ja otetut 2005–2007. Kolmen vuoden keskiarvot. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta”,
http://www.helsinki.fi/hum/tdk/valinta/ hh05-07.html. .Nordicas kvot för de nya studenter som
söker in via sommarens inträdesprov är 42 (+ genom nivåprovet 35, dvs. biämnesstuderande]. På
översättarlinjen (specialiseringen börjar på ämnesstudienivå) inleder 10–15 studenter sina
studier/läsår, på fördjupad nivå fortsätter 10–15/läsår och 10–15 avlägger FM-examen/läsår (Npo
+ Nns). Lärarkapaciteten på översättarlinjen är 3–4 personer.
11 Kivilehto (2007) diskuterar fackområden inom översättning i sin artikel ”Expertis på olika
fackområden?”. Hon problematiserar frågan om vilken slags expertis det behövs för översättning
inom fackområden, översättningsförmåga eller fackkunnighet.
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Diagram 7:
15. Har du avlagt/tänker du avlägga praktik under din studietid på Nordica?

52 %

11 %

26 %

11 %

J a, inom
övers ättnings brans chen

J a, inom någon annan
s pråkbrans c h (s kriv
nedan)

Nej

J ag vet inte

Översättningsbranschen som arbetsgivare lockar tydligen studenterna på

översättarlinjen eftersom 52 procent av informanterna säger att de har avlagt eller

tänker avlägga praktik inom branschen. Bara 11 procent av informanterna

meddelar att de vill avlägga praktik inom någon annan språkbransch. Det som

kan väcka oro i det här resultatet är att ungefär en fjärdedel, dvs. 26 procent, av

informanterna inte alls tänker avlägga eller har avlagt praktik. Översättning är

praktisk verksamhet som det är nödvändigt att skaffa sig rutiner i varför praktisk

arbetslivserfarenhet från studietiden säkert gynnar sysselsättningsläget för

översättarlinjens studenter efter studierna.

Enligt Manninens och Luukannels (2002: 54 56) undersökning bland

studenterna vid humanistiska fakulteten ses arbetspraktik som ett positivt tillägg

till studierna. I praktiken fungerar systemet emellertid inte så att alla skulle nås av

informationen om en frivillig praktikperiod och få praktikplatser. En negativ

aspekt i arbetspraktiken är enligt Manninen och Luukannel (ibid.) den att

studenterna sällan behöver den erfarenheten längre i slutet av studierna. Det här

problemet nämner också en student på översättarlinjen som skriver i enkäten att

hon/han fick fast arbete som översättare redan som student varför hon/han inte
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avlagt arbetspraktiken. Manninen och Luukannel (a.a.: 106 107) anser att

arbetspraktikspraxisen borde utvecklas vidare och göras obligatorisk för alla.

Informanterna tillfrågas om deras sysselsättning under studietiden eftersom

realiteten i dag är att på grund av ekonomin måste de flesta studenterna arbeta

under studietiden (Manninen & Luukannel 2002: 58–59).

Diagram 8:
16. Har du arbetat/tänker du arbeta under studietiden?

24 %

12 %

52 %

4 %

8 % J a, inom
övers ättnings brans chen

J a, inom s pråkbrans chen
(t.ex . s om vikariat i
s kolor)

J a, inom någon annan
brans ch  (t.ex.  s om
förs äljare)

Nej

J ag vet inte

Av diagrammet ovan framgår att bara 4 procent av informanterna inte har för

avsikt att arbeta under studietiden. Ungefär hälften av informanterna arbetar eller

planerar att arbeta inom någon bransch som inte motsvarar deras utbildning, men

så mycket som 36 procent av informanterna är intresserade av att arbeta inom

översättnings- eller språkbranschen.  Också på basis av Manninens och

Luukannels (2002: 58–59) studentintervjuer arbetade många studenter vid sidan

av studierna, och studenterna uppger att det ger arbetslivserfarenhet och

inkomster. Enligt de här resultaten väger ändå inkomsterna mera för studenterna

än arbetslivserfarenheten från den egna branschen. Av diagrammet nedan framgår

hur informanterna anser att erfarenhet från arbete eller arbetspraktik från

studietiden stöder deras sysselsättning.
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Diagram 9:
17. Hur tror du att det arbete/den praktik som du har gjort/tänker göra under studietiden
huvudsakligen stöder din sysselsättning efter studierna?

10

3

1

0

6

4

6

0 2 4 6 8 10 12

J ag tror att de hjälper mig att få
arbete s om övers ättare

J ag tror att de hjälper mig att få
arbete s om s pråkvårdare

J ag tror att de hjälper mig att få
arbete s om lärare

J ag tror att de hjälper mig att få
arbete s om fors kare

J ag tror att de hjälper mig att få en
arbets plats där jag får arbeta med

s pråk

J ag tror att de hjälper mig att få en
arbets plats där jag får arbeta med

kultur

P å något annat s ätt eller inte alls
(s kriv nedan)

I enkätundersökningens tredje del tillfrågas informanterna ytterligare om vad de

anser om hur arbetslivserfarenheten stöder sysselsättningen efter studietiden. De

flesta informanterna anser att den kan hjälpa dem att få arbete som översättare (se

diagram 9).  En  informant  skriver  i  enkäten  att  det  arbete  som hon/han  har  gjort

som försäljare inte direkt hjälper henne/honom att få arbete som översättare men

anser att arbetsgivarna dock uppskattar det att man har varit aktiv och arbetat med

någonting under studietiden. En översättare ska vara aktiv inom olika områden

och skaffa sig mångsidig kunskap som kan behövas i översättaryrket (Englund

Dimitrova 2005: 10 19; se avsnitt 3.3 ovan). Därför kan inte olika slags

arbetsuppgifter underskattas när man tänker på översättarstudenter.

Yrkesinriktade val under studietiden är allas individuella val som påverkas av
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många olika faktorer i livet men informanternas svar visar att studenter på

översättarlinjen har en realistisk inställning till arbete.

Värdering av utbildningen med tanke på arbetslivet

Det som är speciellt centralt för min undersökning med tanke på professionell

översättning och yrkesorientering är de färdigheter och kompetenser som

studenterna får genom sin utbildning samt förväntningarna gällande dels

studierna på översättarlinjen, dels arbetslivet. Också balansen mellan teori och

praktik i utbildningen spelar en stor roll när det gäller en akademisk utbildning.

(Se Bilaga 1, del D, frågorna 18–25.) Därför behandlar den första frågan i delen

”Värdering av utbildningen med tanke på arbetslivet” balansen mellan teori och

praktik i översättarlinjens studier (se Diagram 10).

 Teorins och praktikens roll i översättarutbildningen på Nordica har jag

undersökt med hjälp av följande två frågor: ”Hur tror du att andelen teori och

praktik förhåller sig till varandra i översättarlinjens studier?” och ”Hur tror du att

balansen mellan teori och praktik i översättarlinjens studier kunde förbättras?” (se

Bilaga 1, frågorna 18 och 19). Nedan framgår att nästan hälften, dvs. 47 procent

av informanterna, anser att teorins och praktikens andel i översättarlinjens studier

är i balans. Å andra sidan anser den andra hälften, dvs. 48 procent av

informanterna att studierna innehåller mera teori än praktik.
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Diagram 10:
18. Hur tror du att andelen teori och praktik förhåller sig till varandra i
översättarlinjens studier?

48 %

5 %

47 %

J ag tyc ker att s tudierna
innehåller mera teori än
praktik

J ag tyc ker att s tudierna
innehåller mera praktik än
teori

J ag tyc ker att andelen
teori  oc h praktik är i
balans

Bara fem procent menar att studierna är mera baserade på praktiska än teoretiska

övningar (se Diagram 10). Informanternas öppna svar berättar om ytterligare en

sak, dvs. önskemål om flera yrkeslivsorienterande teman. Det är inte

översättningsövningar som önskas i de här svaren utan praktiska färdigheter i att

”vara översättare” så som framgår av nedanstående citat:

Exempel 1

”Förutom de praktiska övningarna anser jag att studierna borde ha
innehållet en kurs om översättning som yrke, dvs. allt det som hör till när
översättaren åtar sig ett översättningsuppdrag. ”

”eftersom jag arbetar som översättare har jag märkt att man i stiderna inte
tar så mycket hänsyn till översättarnas yrkessituation, t.ex. att många
översättare samtidigt är företagare eller frilansare och måste klara av
många andra saker än bara översätta (driva ett företag, söka frilansjobb,
juridik, bokföring, prissättning etc.) .”
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Av diagrammet nedan framgår att få önskar flera teoretiska teman i

översättarutbildningen, däremot önskar 41 procent av informanterna flera

praktiska övningar. Diagram 11 visar hur informanterna anser att utbildningen

borde utvecklas med tanke på den här aspekten:

Diagram 11:

19. Hur tror du att balansen mellan teori och praktik i översättarlinjens studier kunde

förbättras?

9 %

41 %

27 %

23 %

J ag tyc ker att s tudierna
borde innehålla mera
teoretis ka teman

J ag tyc ker att s tudierna
borde innehålla mera
praktis ka övningar

J ag tyc ker att
kurs utbudet är bra s om
det är nu

J ag har andra s ynpunkter
(s kriv nedan)

Fråga 20 gäller informanternas förväntningar om översättarutbildningen.

”Allmänna färdigheter till yrkeslivet” och ”känsla för centrala kunskaper, värden

och normer i översättaryrket” är de vanligaste svaren på frågan (se Diagram 12).

Färdigheter i att skaffa sig ny kunskap och att tillämpa det som man har lärt sig i

praktiken avses också viktigt. De här svaren syftar till livslångt lärande, vilket är

viktigt för en översättare. Av de öppna svaren på frågan framgår att det förväntas

också flera kontakter till arbetslivet.
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Diagram 12:
20. Vad förväntar du av översättarlinjens utbildning med tanke på arbetslivet?

13

13

6

10

9

1

0 2 4 6 8 10 12 14

K äns la för c entrala
kuns kaper, värden

oc h normer i

A llmänna färdigheter
till yrkes livet

E n klar bild av
övers ättarbrans c hens

arbets marknad

F ärdigheter i att
tillämpa det du har
lärt dig i  praktiken

F ärdigheter i att
s kaffa dig ny kuns kap

om det behövs

Någonting annat
(s kriv nedan)

I fråga 20 diskuteras vad informanterna förväntar sig av utbildningen men i fråga

21 och 22 (se Diagram 13 och 14) behandlas de färdigheter och kompetenser som

informanterna anser sig ha fått genom utbildningen:

Diagram 13:
21. Vilka färdigheter anser du att din utbildning på översättarlinjen har gett dig med
tanke på översättaryrket? (Du kan välja flera alternativ.)

16

16

4

17

12

1

0 5 10 15 20

Teoretis k oc h metodis k kuns kap

P raktis k kuns kap i  att övers ätta
texter

K uns kap om övers ättaryrket

K uns kap om övers ättarens verktyg
(ordböc ker, dataprogram os v.)

F ärdigheter i  att analys era texter

A ndra färdigheter (s kriv nedan)
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I resultaten av frågan om färdigheterna (Diagram 13) ser man att svaret ”kunskap

om översättaryrket” har bara fått fyra svar. Det här resultatet stämmer med det

som har framgått av frågorna 19 och 20. Svaren visar att informanterna ändå

anser att de har lärt sig både teoretiska och praktiska kunskaper under studietiden.

Samma företeelse framgår av fråga 22, dvs. vilka kompetenser informanterna

anser  att  de  har  lärt  sig  (se  Diagram  14).  I  tabell  1  i  avsnitt  1.3  ovan  (se

Haapakorpi & Manninen & Paasto 2007: 33) jämförs de färdigheter som

studenterna lär sig under en akademisk utbildning med dem som utexaminerade

studenter anser vara de viktigaste i arbetslivet. Detta har ett visst samband med

mina resultat, vilket nedanstående diagram visar:

Diagram 14:

22. Vilken slags kompetens anser du att din utbildning på översättarlinjen har gett dig
med tanke på översättaryrket? (Du kan välja flera alternativ.)

18

7

15

11

6

2

9

11

11

10

2

0 5 10 15 20

S pråkkuns kaper

K ulturkännedom

K uns kap i att s öka och hantera
information

F örmåga att bedöma information kritis kt

K uns kaper i informations teknik

K ännedom om olika inlärnings s tilar

K reativitet i att s kapa texter

K äns la  för  yrkes -  och  fors knings etik

F örmåga till vetens kapligt tänkande

F örmåga till  att fungera s om expert på
mitt område

Annan kompetens (s kriv nedan)

Praktiska översättningskompetenser som språkkunskaper och kunskap i att söka

och hantera information är någonting som de flesta informanter anser att de har

lärt sig under sin utbildning på översättarlinjen. Kunskaper i
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informationsteknologi och kulturkännedom är element som till exempel Kiraly

(2000: 30; se avsnitt 3.3 ovan) och Nord (2005: 2005: 210 211; se avsnitt 3.2

ovan) anser vara grundläggande för en översättare men få informanter anser ha

fått kunskaper i dem. Expertis är ett komplext begrepp att definiera som jag

diskuterat i avsnitt 3.3 ovan. I fråga 22 avses inte med expert det  som  jag

behandlat tidigare utan ordet används snarare i betydelsen ’professionell med

specialkunskaper inom det egna området’. Över hälften av informanterna anser

att de efter sin utbildning på översättarlinjen har förmåga att fungera som expert

på sitt område (se Diagram 14). De här resultaten visar att studenterna känner sig

säkra i det de gör och är sålunda färdiga att ta emot arbetslivets utmaningar.

I frågorna 23 och 24 behandlas ytterligare informanternas yrkesval och

framtidsplaner: ”På vilket sätt skulle du beskriva ditt yrkesval/dina framtidsplaner

när du började dina studier på Nordica?” och ”På vilket sätt skulle du beskriva

ditt yrkesval/dina framtidsplaner nu?” Enligt resultaten av enkätens andra del,

”utbildning”, kan man tolka att studenterna har haft och har en klar bild av vad de

vill göra i framtiden eftersom studieplaneringen har varit relativt enhetlig med

tanke på linje-, kurs- och biämnesvalet. Men frågorna 23 och 24 visar också flera

oklarheter i studenternas framtidsplaner. Många informanters beskrivningar av

yrkesvalet i början av studierna och i nuläget visar i likhet med undersökningen

Humanistit työelämäpoluilla (Manninen & Luukannel 2002: 46 48) att

framtidsplanerna kan ändras eftersom studenterna inte i början av studierna

känner till alla alternativ som finns för dem i arbetslivet. Nedan några exempel på

informanternas öppna svar:

Exempel 2

”När jag började studera visste jag inte vad som jag skulle vilja göra efter
att jag blivit färdig. Jag valde översättarlinjen eftersom andra linjer verkade
vara mindre intresserade. Jag ville få ett arbete där jag kunde använda mig
språk.”

”Jag var kär i svenska språket men hade inte någon aning om framtiden. ”
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”Jag ville bli lärare och jag var allmänt intresserad av att syssla med språk”

”jag visste inte särskilt mycket om översättararbetet men ville arbeta inom
språkbranchen”

”Jag visste bara att jag ville studera svenska och att jag INTE ville bli
lärare.”

”Jag hade egentligen inga planer.”

”När jag började studera på Nordica visste jag inte riktigt ”vad jag ville
bli”. Jag valde ö-linjen kanske främst eftersom den var lämpligast för mig
som hade ett annat modersmål än finska eller svenska.”

”Halusin opettajaksi, ja minut valittiin ns. suoravalinnassa opiskelemaan
opettajalinjalle.”
’Jag ville bli lärare och blev vald i det s.k. direktvalet till lärarlinjen.’ (Min
översättning.)

Några informanter för sin del har haft klara planer inför framtiden sedan början

av studierna. Citaten nedan ur informanternas öppna svar berättar om en realistisk

och självmedveten syn på studierna och arbetslivet.

Exempel 3

”Suunnitelmani olivat samat kuin nyt: aion tulevaisuudessa työskennellä
kielten parissa.”
’Mina planer var samma som de är nu: i framtiden tänker jag arbeta med
språk.’ (Min översättning.)

”jag började studera svenska eftersom jag märkte att översättare från finska
till svenska har de bästa förutsättningarna att få översättarjobb i Finland.”

”Jag har alltid jobbat mycket självständigt och jag tror att just den här
självständigheten är mycket viktig för mig. Den är också en mycket viktig
orsak till mitt yrkesval.”

”Jag har hela min studietid på Nordica velat bli en översättare”

”Att studera svenska kändes som ett naturligt val för mig, och jag var inte
intresserad av att bli lärare eller forskare.”
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Framtidsplanerna i ett senare skede av studierna är mera specificerade. Det

framgår  tydligt  av  svaren  att  när  studenterna  redan  har  studerat  några  år  vet  de

mera om de olika alternativen i arbetslivet och olika kombinationer som man kan

få behörighet i. Förstås finns det också sådana som inte ännu har bildat sig någon

tydlig uppfattning av deras yrkesval. Detta framgår av nedanstående svar där

informanterna svarar på frågan om deras aktuella framtidsplaner (se Bilaga 1).

Exempel 4

”Jag vill arbeta inom mångkulturella företag och använda mig språket i mitt
arbete.”

”Jag utbildar mig till både översättare och lärare, kunde alltså inte välja
mellan de här alternativen. Översättning känns viktigare nu men jag vet att
arbetssituationen inte är stabil och jag har alltid läraryrket som plan B. Efter
att ha studerat flera år vill jag inte ha brist på pengar hela tiden.”

”Jag vill fortfarande bli en översättare men också läraryrket intresserar mig
nu mer.”

”Jag tänker inte bli lärare, utan jobba inom kulturbranschen eller någon
annan bransch som har att göra med språk.”

”Jag skulle vilja arbeta som översättare, språkvårdare eller förlagsredaktör.”

”Jag anser att mitt yrkesval var lyckat. Jag vill gärna lära mera om de olika
fackområden och utveckla mig som översättare.”

”Planerna är inte ännu helt klara, försöker att koncentrera på studier först.”

”troligen kommer jag att söka översättararbete fast jag fortfarande är osäker
på det”

Den sista frågan i enkäten ger informanterna en möjlighet att värdera

översättarlinjen ur de perspektiv som de upplever nödvändiga. Informanterna

uppmanas göra en SWOT-analys12 där de reflekterar över översättarlinjens

styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

12 En SWOT-analys ingår också som en del i portföljarbetet på Nordicas översättarlinje som bland
annat själv- och kursevaluering.
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Threats). I de här svaren kan man se många gemensamma drag med t.ex.

Nordlunds (2002: 123 125) resultat. Av hennes undersökning bland studenterna

på Nordica framgår att de flesta, dvs. 70 procent av informanterna upplevde att

utbildningen hade gett dem praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter att

tillämpa kunskaperna i praktiken (Nordlund 2002: 123–125; se avsnitt 1.3 ovan).

Ett problem som nämns i Nordlunds (ibid.) pro gradu-avhandling är bristen på

kontakter till arbetslivet. Det här problemet kan också ses i mina resultat.

Ytterligare  aspekter  som  nämns  i  de  öppna  svaren  är  bristen  på  resurser  för

översättarutbildningen och balansen mellan andelen teori och praktik i

utbildningen. Detta förhållande kommenteras av informanterna på följande sätt:

Exempel 5

”Översättarlinjen ger teoretisk kunskap om t.ex. yrkesnormer och olika
översättarstrategier men inte tillräckligt kunskap om den praktiska sidan av
arbetet som översättare. Översättningsteorin räcker och informationssökning
behandlas tillräckligt men studenter borde ha fler praktiska övningar och t.ex.
besök till olika arbetsplats där det behövs översättare.”

”Det finns inte mycket teoretisk undervisning och studerande måste själv läsa
teoriböcker. Jag skulle vilja delta i teoretisk undervisning för att kunna ställa
frågor osv.”

”En av styrkorna är att kravet på goda och idiomatiska texter blir högre på
fördjupad nivå. Först blev jag lite överraskad av det men så småningom har jag
märkt att institutionen inte vill utbilda dåliga skribenter. Noggrann ska man
vara, det har jag lärt mig faktiskt. Jag tror att svagheter har med pengar, tid och
lärare att göra. Det skulle vara fint om alla kurser på fördjupad nivå ordnades
varje år och om man hade mer alternativ att välja mellan (alltså översättning av
olika texttyper och -stilar).  Ibland skulle det också vara roligt och bra att
studera med flera lärare fast jag har stor respekt för [läraren]. Det är bara så att
olika lärare har olika undervisningsstilar och varierande stilar skulle vara
nyttiga och effektiva.”

”mitt intryck är att översättarutbildningen är ganska långt teoretisk och i viss
mån ytlig också när det gäller teorin. De kunskaper som jag har fått i de andra
nordiska språken är otillräckliga för att skulle kunna använda dem i mitt arbete
som översättare. den största praktiska kunskapen som jag har haft nytta av har
varit praktiska översättarövningar från finska till svenska där man har
diskuterat konkreta skillnader mellan språken.”
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”Jag skulle önska mer konkret stöd i studierna, till exempel två huvudsakliga
handledare. Det borde finnas flera specialkurser och praktiska övningar.
Översättning är ett intressant område vilket försäkrar att det finns tilräkligt med
studenter också i framtiden.”

”S: det är bra att vi översätter mycket; W: men vi borde läsa mera
översättninsvetenskaplig litteratur; det är möjligt att ännu utveckla
utbildningen; T: brist på finansiering och uppskattning.”

”Styrkor: Kompetenta och intressanta lärare. Svagheter: Avsaknad av koppling
till arbetslivet inom översättningsbranschen. Möjligheter: Kurser i
yrkesorientering, praktiska övningar med hjälp av autentiska uppdrag där
studenterna handles av en lärare. Hot: Universitetet är traditionellt en
akademisk institution där stor vikt läggs vid forskning. Vilket ansvar i fråga om
yrkeskunskap kan man ålägga universitetet.”

Svaren visar att informanterna har tänkt igenom sina analyser och fått idéer från

de tidigare frågorna i enkäten. Det här är ett positivt fenomen eftersom det visar

att enkätens frågor är upplagda på så sätt att frågorna på ett naturligt sätt leder

från ett tema till ett annat och får informanterna att tänka på frågorna från rätt

perspektiv. I följande avsnitt behandlas intervjuerna. Resultaten av de båda

undersökningsmaterialen behandlas först i avsnitt 5.3 nedan.

5.2 Analys av intervjuerna

Intervjuerna analyseras i två delar. Först behandlas intervjuerna med

översättarlinjens studenter (informanterna 2, 3 och 5) och sedan intervjuerna med

utexaminerade från översättarlinjen (Bilagorna 1, 4 och 5). Intervjun med den ena

studenten som redan arbetar som översättare (informant 5) behandlas under båda

rubrikerna eftersom intervjun innehåller också frågor som är avsedda för de

utexaminerade informanterna. Intervjuerna har littererats från autentiskt tal på ett

relativt fritt sätt. Detta kan motiveras med att min undersökning inte beaktar

intervjuernas språkliga drag utan tankeinnehållet i informanternas svar.
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Intervjuerna med översättarlinjens studenter

Alla intervjuade i studentinformantgruppen är långt hunna studenter. Av

informanternas svar framgår en mogen syn på undersökningsämnet och att

studenterna har reflekterat över frågan om arbetslivsorienteringen i

översättarutbildningen. Trots att samtliga studenter har haft en vag bild av varför

de har börjat studierna på Nordica har de dock hittat sin plats vid universitetet och

är nöjda med sina studier för tillfället. Detta framgår av nedanstående svar:

Exempel 6

Alltså jag ville bara studera i universitetet och jag tänkte att kanske jag har
möjligheter att komma in, eftersom jag har ganska bra kunskaper i svenska.
(Informant 2.)

No mä alotin tolla opelinjalla, mut valittiin suoravalittuna sinne. Et alun perin
halusin opettajaks ja sillä sitten pääsin sisälle.  Opettajaks mä sillon
halusin ihan, et tota, mut mieli sitten muuttu aika nopeesti. (Informant 3.)
’Nå jag började på lärarlinjen, jag blev direktvald dit. Ursprungligen ville jag
bli lärare och med det kom jag in.  Lärare ville jag bli då, men jag ändrade
mig ganska snabbt.’ (Informant 3.) (Min översättning.)

Öm, mä en keksinyt mitään muuta aluks, mä tiesin vaan, että mä halusin
tehdä jotain mihin liittyy kielet. Ja sitten mielestäni olin ihan suht hyvä
ruotsissa, niin sen takia sitten päätin ainakin kokeilla opiskella ruotsia.
(Informant 5.)
’Ö, jag hittade inte på något annat i början, jag visste bara att jag vill göra
något som har att göra med språk. Och sen tyckte jag att jag kunde ganska
bra svenska, så därför tänkte jag åtminstone pröva på att studera svenska.’
(Informant 5.) (Min översättning.)

Studenternas framtidsplaner i början av studierna är varierande, en hade inte

några som helst planer när hon/han började på Nordica utan gjorde linjevalet först

när det var ett måste (informant 2), de två andra har relativt tidigt i studierna valt

översättning och översättarlinjen (informant 3 och 5). Som i det nedanstående

citatet har alla studenter en likadan kommentar, de vet att de inte vill bli lärare:
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Exempel 7

Mm, no kyl aika pian sitten ku aloitti alko tuntua siltä että kääntäjäks haluais,
et ei ainakaan opettajaks. Tai et ehkä ekana tuli just se et ei, et jotain muuta
kun opettamista ja sit just, kyl se just tosi pian tuli se et kääntäjäks. Ihan alust
asti. (Informant 5.)
’Hm, nå jag började känna ganska i början att jag vill bli översättare, eller
åtminstone inte lärare. Eller kanske just i början kom det att jag vill göra
något annat än undervisa, och sen kom det snabbt att jag vill bli översättare.
Helt i början.’ (Informant 5.) (Min översättning.)

När det gäller val av utbildningslinje på Nordica har alla studentinformanter klart

för sig varför de har valt översättarlinjen. Dels har det varit lätt för studenterna att

utesluta de andra linjerna, dels har informanterna haft en klar bild av vad de är

intresserade av och vill göra i framtiden. Också helt praktiska och yrkesinriktade

aspekter har beaktats i samband med linjevalet så som nedan:

Exempel 8

Nå jag tänkte att kanske är det, det finns mera möjligheter i arbetslivet sen än
om man tar det där språket i bruk-linjen. (Informant 2.)

Linjevalets påverkan på framtiden och arbetslivet efter studierna är entydigt klart

för två studentinformanter, de vill arbeta som översättare och kan inte tänka på

några andra yrken som skulle intressera dem lika mycket. En informant i citatet

nedan tänker igen på praktiska aspekter:

Exempel 9

Mm, nå kanske det är lättare att sen lättare att liksom visa vilka kunskaper
jag har. Om jag hade studerat liksom allmänt filologi, så det är kanske
svårare att komma in på något jobb, eller. (Informant 2.)
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Uppfattningen om sysselsättningen efter studierna innehåller för alla

studentinformanterna översättning. Också andra alternativ, till exempel

redaktionsarbete och språkgranskning, förekommer. Studenterna anser att

översättarlinjens studier mest ger möjligheter att söka arbete som översättare men

att studierna också kan stöda till exempel arbete som redaktör eftersom studierna

innehåller textproduktion. När informanterna tillfrågas om vilka redskap för

arbetslivet de har skaffat sig under studietiden nämns både teoretiska och

analytiska samt praktiska kunskaper. Av svaren framgår att studenterna anser att

teori och praktik hör ihop i översättaryrket.

Exempel 10

No, kyllä varmaan aika paljon että, just sitä teorian yhdistämistä käytäntöön,
ja sitten ylipäätänsä kääntämisestä. Niinkun sitä et on saanu käytännös tehä
niit käännöksiä nii onhan se vaikuttanu paljon, ja saanu niist just palautetta
ja, ja sit taas justiin noil sivuainevalinnoilla on voinu myös vaikuttaa tosi
paljon siihen, minkälaisii valmiuksia on sit saanu. (Informant 5.)
’Nå, det är väl ganska mycket just att koppla teorin till praktiken och sen
över huvud taget översättning. Alltså det att man har fått översätta i praktiken
så det har nog påverkat mycket, och att man har fått feedback, och sen just
med de där biämnesvalen har man kunnat påverka väldigt mycket vilka
färdigheter man har fått.’ (Informant 5.) (Min översättning.)

 et semmosta analyyttisyyttä ja tiedonhakua, ja ihan tämmöstä käytännön
käännöstaitoa. (Informant 3.)

 sånt analytiskt grepp och informationssökning, och helt praktisk
översättningsförmåga.’ (Informant 3.) (Min översättning.)

Mm, nå jag har fått mig kunskaper i översättning och översättningsteori, och
sen också i de här, jag kan lite använda olika dataprogram för att översätta 

. (Informant 2.)

Balansen mellan teori och praktik i de akademiska studierna kommenteras också

senare i intervjuerna och det allmänna intrycket är positivt. Den student som har

arbetserfarenhet inom översättningsbranschen säger ändå att hon/han åtminstone

inte medvetet har använt den teori som lärs ut i översättarutbildningen i

översättningsarbetet (informant 5).
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Exempel 11

Nå dom kombineras ganska väl här men förstår på översättarlinjen måste vi
inte läsa så mycket som kanske skulle vara möjligt. De vore kanske ännu
bättre om vi skulle läsa mera teoretiska böcker eller litteratur. (Informant 2.)

Mun mielestä ne on aika hyvin tasapainossa. Et tota, joo, niin, et kyl sitä
teoriaa kuitenkin on joka mutkassa siinä mukana. (Informant 3.)
’Jag tycker att de är i ganska bra balans. Att, jo, teorin finns ändå med i
allting.’ (Informant 3.) (Min översättning.)

Den student som redan arbetar som översättare anser att teorin och praktiken har

kopplats ihop i översättningsstudierna på ett bra sätt till exempel med hjälp av

översättningsanalyser på kurserna. Å andra sidan anser studenten att andelen

praktik skulle kunna vara större och att arbetspraktiken kunde göras obligatorisk

för alla. (Informant 5.) I undersökningen Humanistit työelämäpoluilla har

Manninen och Luukannel (2002: 106–107) kommit fram till samma slutsats. För

den här informanten har arbetspraktiken gjort framtidsplanerna klarare och gett en

bättre bild av översättaryrket (informant 5).

De två andra informanterna har inte ännu avlagt praktik. En av

studentinformanterna har ändå fått en praktikplats inom översättningsbranschen

och anser att det kommer att hjälpa henne att få arbete som översättare i

framtiden. Hon/han vill ännu i slutet av intervjun lyfta fram frågan om

arbetslivskontakterna under studietiden. Mera konkreta kontakter till yrkeslivet

under studietiden önskas till exempel i form av besök på översättningsbyråer eller

autentiska uppdrag. Informanten säger att hon/han skulle känna sig osäker om

framtiden utan praktikantplats. (Informant 3.) En annan informant arbetar med

redaktionsarbete och anser att erfarenheten har hjälpt henne/honom med

yrkesvalet i framtiden (bilaga 6).  I allmänhet har framtiden blivit klarare för

studentinformanterna under studietiden, vilket framgår exempelvis av

nedanstående svar:
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Exempel 12

Kanske klarare på det sättet att antagligen efter mina studier är jag alltid
intresserad av översättning, så att jag har en översättaridentitet men det
menar inte att jag bara översätter i framtiden. (Informant 2.)

Joo, mut se tuli kyl ihan et en oo kyl missään vaiheessa aiemmin ikinä aatellu
et must tulis kääntäjä ennen ku mä sit alotin kääntäjälinjalla. Se oli jotenki,
en mä tiedä minkä takii se ei ollu tullu mieleen koska se nyt olis ollu mulle
aika luonteva ammatti jo alun perinkin, koska mä oon aina tykänny kielistä ja
kirjoittamisesta. (Informant 3.)
’Jo, men jag hade nog inte i något skede tänkt att jag skulle bli översättare
före jag började på översättarlinjen. Det var på något sätt, jag vet inte varför
jag inte tänkte på det för att det skulle vara ett naturligt yrkesval för mig, för
att jag alltid har tyckt om språk och om att skriva.’ (Informant 3.) (Min
översättning.)

Studentinformantgruppen tillfrågades också om deras syn på vad man kräver av

en översättare i arbetslivet. Språkkunskaper, översättningsförmåga och

substanskännedom nämns i svaren, och den allmänna uppfattningen om

översättarens  roll  i  arbetslivet  är  att  arbetet  är  rätt  mångsidigt.  Också  bilden  av

vad översättning som yrke innebär har förändrats genom studietiden, uppger

studentinformanterna. I början av studierna har man haft en abstrakt bild av vad

översättning är men nu kan informanterna ge mångfasetterade beskrivningar av

översättarens roller så som framgår nedan:

Exempel 13

Att, översättaren måste liksom veta allt om allt. (skratt) Att det är väldigt
jobbigt när man börjar översätta, det är inte bara att man liksom förändrar ord
eller nåt sånt som kanske många tror att det är, utan man måste först göra
ganska mycket bakgrundsarbete och sen få information om substansen. Och
sen man måste ha det där erfarenhet i översättning och sen översätta och sen
efter det måste man vara liksom, ha kännedom om alla möjliga, alla slags
saker som påverkar det där tolkningen, och det där textens kontext och allt
möjligt att vem läser det och var. (Informant 2.)

Joo, et ja, just silleen et siinä alalla on niin paljon niinku valinnanvaraa et
tota, on toimistoja ja sit voi rupee yrittäjäksi itekin ja, tai sitten
elinkeinoelämään tai valtion puolelta tai näin. Et niinku monessa eri paikassa
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 käännetään, et sitä mä en ollu yhtään tajunnu. (Informant 3.)
’Jo, just det att på branschen finns så mycket valfrihet att, det finns byråer
och sen kan man bli företagare själv eller jobba inom näringslivet eller staten.
Det liksom översätts på flera olika ställen, det hade jag inte alls förstått.’
(Informant 3.) (Min översättning.)

No ainaki just se kummanki kielen hallinta, et ymmärtää niit sävyeroja ja sit
osaa pukee sen merkityksen siihen kohdekieleen ja ehkä myös jonkun verran
vastuuta, just se et, et niinkun, et se ois se käännös kuitenki niin paljon ku
mahollista jollain tasolla samanlaista, tai samanlainen kun se
alkuperäisteksti. (Informant 5.)
’Nå åtminstone just det där att behärska båda språken, att man förstår
nyanserna och kan överföre betydelsen till målspråket, och också en del
ansvar, just det att översättningen ändå på något sätt skulle vara likadan med
källtexten.’ (Informant 5.) (Min översättning.)

Intervjuerna med informanter som finns i arbetslivet

Intervjuerna med utexaminerade från översättarlinjen har gjorts med en

heltidsanställd översättare (informant 4) och en person som i samband med sin

anställning översätter en del texter men som inte arbetar under titeln ”översättare”

(informant 1). Under den här rubriken behandlas också en studentinformants svar

eftersom hon/han har erfarenhet av översättningsyrket (informant 5). De här

informanterna är speciellt viktiga för undersökningen eftersom de har gått igenom

hela översättarutbildningen och vet hur de kunskaper som de har skaffat sig under

utbildningen  förhåller  sig  till  deras  arbetsliv.  På  frågan  om  varför  de  har  börjat

studera på Nordica hade de utexaminerade informanterna följande kommentarer:

Exempel 14

Det var ju lite så, jag intresserade mig för nordiska språk länge och, sen flytta
jag hit till Finland, och jag har lite studerat på Island tidigare så jag tänkte att
vad som kunde lämpa sig för mig, och det var nog lite det också, det kanske
när jag inte kunde finska här i början så fanns det vissa begränsningar också,
men att som sagt så har jag alltid varit intresserad av liksom språken i
norden. (Informant 1.)
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Att studera svenska kändes som ett ganska naturligt val för att jag redan
kunde svenska ganska bra och min familj är svensk[språkig] så, det där. Och
 jag har alltid varit intresserad av att skriva och tycker om att skriva så.
(Informant 4.)

De utexaminerade informanterna är rätt olika. Å ena sidan har de båda haft en

naturlig inställning till att börja studera nordiska språk. Därtill har de

utexaminerade också mera medvetet än studentinformanterna valt just detta ämne

som studieinriktning. Å andra sidan har den ena redan från början av studierna

siktat på en karriär som översättare och den andra haft en mycket svagare bild av

sin framtid. Det sista syns också i deras arbetsliv eftersom en informant arbetar

som  översättare  och  den  andra  har  översättning  som  bisyssla.  När  det  gäller

framtidsplanerna i början av studierna skiljer sig informanterna också åt. Den ena

informanten har inte vetat vad hon/han gör med sin examen i framtiden, och

linjevalet har också skett på grund av praktiska orsaker medan den andra

informanten har haft planer på att bli översättare sedan början av studierna. Båda

informanterna har varit medvetna om de olika linjerna och gjort sitt val redan

under första året på Nordica men med olika motiv. Medan den ena informanten

bara har haft ett alternativ, dvs. översättning, för det framtida yrket, motiverar den

andra sitt val på följande sätt (informanterna 1 och 4):

Exempel 15

 det är i alla fall nånting som jag kan ha nytta av sen att för jag visste då
egentligen redan att, att jag int skulle ha översättning, antagligen inte som
huvudsyssla i alla fall. Men att jag skulle ha möjlighet att, att ha översättning
som bisyssla då, . (Informant 1.)

Valet att studera på översättarlinjen har påverkat samtliga tre informanters liv

eftersom  de  alla  tre  fungerar  som  översättare.  Trots  att  den  ena  bara  översätter

som bisyssla har också hon/han behållit sitt intresse för översättning och till
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exempel avlagt examen för auktoriserade translatorer. De båda utexaminerade

informanterna i den här informantgruppen ställer sig dock negativt till de

arbetslivsfärdigheter som översättarutbildningen har att erbjuda.

Studentinformanterna har tänkt på konkreta saker som IT-kunskaper och

informationssökning när det gäller den här frågan men de utexaminerade som

arbetar med översättning anser att de inte har fått mycket hjälp med

yrkesorienteringen på översättarlinjen (informanterna 1, 4 och 5).

Exempel 16

Nå det var nu int så, det var int så, faktiskt så mycket som jag hade här på
Nordica, det var mest teori som vi hade här, liksom översättningsteori och
översättningsövningar. . Lite förstås att jobba med olika källor och
ordböcker och Internet men int själva liksom att hur får man uppdrag och om
man får ett uppdrag vad ska man liksom, tänka på den här processen som
översättaren går igenom. Det saknas helt och hållet. Det tycker jag att skulle
ha varit bra att ha. (Informant 1.)

Nå int just alls. (skratt) Nå jag var ju som praktikant först där som jag jobbar
nu, och blev sen dit. Men inga andra. (Informant 4.)

De  utexaminerade  informanterna  är  eniga  om  att  det  behövs  mera

arbetslivsorientering i samband med studierna på översättarlinjen och över huvud

taget i universitetsstudierna. Den ena informanten anser att orienteringen borde

börja i slutet av ämnesstudierna och den andra att yrkeslivsteman borde behandlas

genast i början men speciellt i slutet av studierna. En del av informanterna har

börjat sina studier på 1990-talet och kan ha föråldrade uppgifter om

arbetslivsorienterade studier på Nordica. I dagens examensfordringar ingår en

obligatorisk kurs i arbetslivsrelevans på fördjupad nivå. Också ämnesstudierna

innehåller en kurs som heter ”Införing i nordistiken” och behandlar

arbetslivsmöjligheter för utexaminerade från nordiska språk. (Se Nordiska språk,

andra inhemska språket: examensfordringar 2007 2009 och Nordiska språk,

modersmål: examensfordringar 2007 2009.) De teman som enligt informanterna
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fattas från utbildningen har att göra med översättaryrkets praxis, t.ex. var man

hittar arbete och kunder och hur processen med översättingsuppdraget förlöper

fram till hur man skriver fakturan. Många av de här praktiska temana behandlas i

MonAKO:s (Monikielinen ammattiviestintä, dvs. Flerspråkig

fackkommunikation) studier som många översättarstudenter avlägger som

biämneshelhet (t.ex. på kursen Cmo213 Kääntäjä yrittäjänä, dvs. översättaren

som företagare, se undervisningsprogrammet: Monikielinen ammattiviestintä

(MonAKO), opetus 2008-2009). Studentinformanten i den här gruppen betonar

IT-kunskapernas betydelse i arbetslivet i följande intervjucitat (informanterna 1, 4

och 5):

Exempel 17

Jo, när man har liksom lite, liksom haft lite övningar och sånt här, så man vet
lite vad är liksom själva innehållet. Jag tror att det är då på sin plats att lära
sig lite om det här praktiska. För det är ändå sist och slutligen ganska viktigt
att man inte bara kan de här olika språkkombinationerna men att man också
vet hur man liksom, hur man gör. (Informant 1.)

Kontakterna till arbetslivet på Nordica bör ökas enligt alla informanter i den här

gruppen (se Exempel 18 nedan). Informanterna har alla avlagt arbetspraktik och

på det sättet kommit i kontakt med arbetslivet men i följande kommentarer kan

man se att mera konkreta åtgärder önskas av institutionen. Också Ljungmans

(1999: 110 111) och Nordlunds (2002: 123 125) undersökningar visar att det

krävs bättre kontakter till arbetslivet. Det har självklart skett många förändringar i

examensfordringarna sedan Ljungmans (1999) och Nordlunds (2002)

undersökningar när det gäller arbetslivsorienteringen på Nordica. Exempelvis på

översättarlinjen ordnas årligen gästföreläsningar som en del av informanterna

möjligtvis aldrig har deltagit i. I examensfordringarna för läsåren 2007–2009,

under kursen Npo390 Genrer och översättning som social praktik:

Yrkesorientering, står att ”arbetsplats- och expertbesök ingår i den

yrkesorienterande utbildningen” (se Nordiska språk, andra inhemska språket:
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examensfordringar 2007 2009 och Nordiska språk, andra inhemska språket:

examensfordringar 2007 2009).

Exempel 18

No en mä itseasiassa tiedä jos ehkä voi saadakin jos niinku ois ite aktiivinen
ja kysyis vaik laitokselta tai silleen mutta, niin se vaatii kyl aika paljon sitä
niinku oma-aloitteisuutta ja sitä et on ite aktiivinen et saa mitään, et saa
mitään sellasii kontakteja . (Informant 5.)
’Nå jag vet faktiskt inte om man skulle få om man själv skulle vara aktiv och
frågade institutionen och så där, men det tar nog ganska mycket
självständighet och aktivitet att man får några kontakter’ . (Informant 5.)
(Min översättning.)

Nå det sku ju vara bäst att institutionen sku skapa dom. För att som student
vet man ju int var man kan läta efter de där kontakterna och få kontakter.
(Informant 4.)

Det var ganska liksom den egna världen här innanför Nordica och sen finns,
fanns ju världen lite utanför egentligen. Det fanns ganska lite koppling. .
Att man har liksom, man springer liksom ut härifrån och, eller det blir en
liksom ett hål där egentligen emellan. Att man studerar sen och börjar arbeta.
En liksom en sak som jag funderar på är liksom att man skulle få på något
sätt kunna kombinera autentiska uppdrag med studierna. (Informant 1.)

Frågan om balansen mellan teorin och praktiken kommenteras också i de

utexaminerades intervjuer. Synvinkeln är annorlunda på det sättet att frågan gäller

också tillämpningen av teorin i översättningsarbetet. Mera praktiska studier

önskas för att studenterna skall känna sig mera säkra på arbetsmarknaden. Men

informanterna har också en känsla av att teorin och praktiken är i bättre balans i

översättningsstudier än inom andra mera abstrakta utbildningsinriktningar. Teori

anses vara ett bra redskap att ha men den används inte medvetet i

översättningsarbetet som det framgår av de här kommentarerna från intervjuerna

med de informanter som arbetar med översättning. Studierna på Nordicas

översättarlinje kan vara mera teoretiska än studierna vid institutionen för

översättningsvetenskap eftersom 58 procent av Ljungmans (1999: 105 113)

informanter (i Kouvola) ansåg att de kunskaper och färdigheter som utbildningen
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ger motsvarar arbetslivets krav. I följande citat kommenterar informanterna

balansen mellan teori och praktik i översättarlinjens studier:

Exempel 19

 det som jag kanske har störst nytta av är det som jag titta på i pro gradu-
avhandlingen den här liksom målspråksorienteringen och målgruppens
beaktande och sånt här. Vissa saker. Det andra, liksom det känns om man
inte sätter det i praktik,  man vet att det finns men man har kanske int
direkt nytta av att fördjupa sig hemskt mycket i olika såna här teorier.
(Informant 1.)

Nå i översättningsstudierna dom är nog mera i balans än i andra studier. Att
men, kanske mera också, det kunde vara mera praktiska studier också.  Nå
i arbetslivet är det mest det där praktiska översättningsarbetet som man gör.
Att man sku kanske behöva mera just rutin och det där, mera övningar att sen
klara i arbetslivet. (Informant 4.)

 ei mul oo nyt ainakaan silleen tiedostetusti kertaakaan tullu et aa joo et
tähän on, tähän mä voisin käyttää tätä teoriaa tai niinku, et kyl mä haluisin
uskoa et siit on silti ollu jotain hyötyy . (Informant 5.)
’  nå jag har åtminstone inte medvetet någon gång tänkt att aha, här skulle
jag kunna tillämpa den teorin, men jag skulle vilja tänka att det har varit
nyttigt på något sätt.’ (Informant 5.) (Min översättning.)

Mm, nå int kanske så där att man sku tänka på nån teori när man översätter
men kanske det är där i bakgrunden nånstans, den där teorin. (Informant 4.)

Informanterna tillfrågades också om vilka faktorer de anser att har påverkat att de

har fått sina nuvarande arbetsplatser. Informanterna i Ljungmans (1999:

105 113) undersökning upplevde att huvudämnet, tidigare arbetserfarenhet,

kontakter och personlighet är av betydelse när man söker arbete. I min

undersökning nämnde alla sysselsatta informanter att studiehelheten, dvs.

huvudämnet och biämnena hade spelat en roll i deras sysselsättning.

Biämnesstudier som finska som stöder översättningsstudierna på översättarlinjen

nämns i alla informanters svar. (Informanterna 1, 4 och 5.) Studentinformanten

anser också att IT-kunskaper och utbytesstudier i Sverige kan vara till nytta då

man söker arbete (informant 5). Alla informanter i den här gruppen menar också
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att deras arbete motsvarar den akademiska utbildningen som de har fått. Det här

korrelerar med Nordlunds (2002: 123 125) resultat från undersökningen med

utexaminerade från hela institutionen där de flesta (87 procent) informanterna

ansåg att deras arbete motsvarar den akademiska utbildningen. De utexaminerade

har båda övervägt möjligheten att fortbilda sig på något sätt; en utexaminerad har

fått delta i kurser som arbetsgivaren har ordnat, den andra har tänkt på fortsatta

studier vid universitetet och följt med vad som sker i översättningsvärlden på

egen hand. Studentinformanten har tänkt på att kunna studera något annat ämne i

framtiden, t.ex. något annat språk eller ekonomi. (Informanterna 1, 4 och 5.)

De sista kommentarerna som informanterna får yttra fritt i slutet av

intervjuerna gäller behovet av mera arbetslivsorientering i översättarutbildningen.

Också önskemål om flera kurser i fack- och specialspråk som hänger ihop med

yrkesinriktningen nämns så som framgår exempelvis av nedanstående

kommentar:

Exempel 20

Ö, jag tror man var så liksom mitt in det hela, när det int fanns den här
kopplingen egentligen till arbetslivet när man var studerande, så kanske man
inte tänkte så hemskt mycket på det här vad sen. Sen när man liksom blir
färdig och då man plötsligt är ute. (Informant 1.)

Intervjuerna med både nuvarande och utexaminerade studenter från

översättarlinjen har erbjudit undersökningen information som inte skulle ha

kunnat fås utan personlig kontakt med informanterna. Valet av informanterna har

också varit relativt lyckat eftersom informantgruppen representerar till hälften

studenternas åsikter, till hälften av deras synpunkter som redan är på

arbetsmarknaden och arbetar med översättning. I nästa avsnitt tolkas och

analyseras informanternas svar  mera ingående.
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5.3 Slutsatser

I början av avhandlingen ställde jag följande undersökningsfrågor:

1. Vilka yrkesinriktade val gör översättarstudenter under sin studietid?

2.  Vilka färdigheter och kompetenser anser översättarlinjens studenter att det krävs

av översättare?

3. Vilka färdigheter och kompetenser anser översättarlinjens studenter att de får

genom sin utbildning?

4. Hurdan relation har studenterna till översättarlinjens studier och hur ser de på

utbildningens kvalitet?

I det här avsnittet sammanfattar jag resultaten både från enkätundersökningen och

från intervjuerna med hjälp av de ovanstående fyra frågorna. Mycket annat än

enbart de här frågorna har behandlats i mitt arbete men alla de olika

undersökningstemana kan kopplas samman med de här frågorna.

Urvalet av informanterna för min undersökning spelar en stor roll för

resultaten eftersom informantgruppen är relativt liten och informanterna har

deltagit i undersökningen frivilligt. Den grupp personer som har valt att delta i

undersökningen kan vara speciellt motiverade studenter och personer som visar

ett aktivt intresse för att utveckla översättarutbildningen. Det här kan betyda att

informantgruppens åsikter inte nödvändigtvis representerar alla studenter på

Nordicas översättarlinje men det är inte en negativ sak med tanke på att

undersökningsdata har visat sig vara kvalitativt och informationsrikt. De

utexaminerade informanterna som har en annorlunda uppfattning om

översättarlinjens studier bidrar ändå med varierande synvinklar. Eftersom mitt

arbete är en kvalitativ undersökning som syftar till att presentera endast en

tolkning av situationen bland översättarlinjens studenter är den fåtaliga

informantgruppen (19 personer) inte ett hinder för att nå valida resultat. Enligt

Dahmström (2005: 62) betyder validitet att undersökningen mäter det som den
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faktiskt skall mäta. I detta avseende har jag lyckats få fram tillförlitliga resultat

trots att resultaten inte kan generaliseras.

Frågan om de yrkesorienterande valen som studenterna gör under studietiden

är mångfasetterad. Informanterna har svarat på frågor om studieplanering och

framtidsplaner efter studierna varför jag kunnat dra några slutsatser om

yrkesorienterande val bland översättarlinjens studenter. Av Manninens och

Luukannels (2002: 44 53) studentintervjuer framgår att studenterna vid

humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har en realistisk syn på

yrkesinriktningen, dvs. de studerar för att skaffa ett yrke. Enligt deras

undersökning är studieplaneringen exaktare om studentens yrkesval är klart men

studenterna önskar mera arbetslivsorientering i studierna och till exempel

handledning i yrkesvalet. (Ibid.) De här resultaten stämmer överens med mina

egna tolkningar av enkät- och intervjusvaren. Informantgruppen i min analys kan

indelas i två grupper. Det finns sådana personer som har börjat studera på Nordica

för att bli översättare och planerat sina studier enligt det här valet. Den andra

gruppen består av personer som har intresserat sig för språk i allmänhet, ansett att

översättarlinjens studier ger dem praktiska kunskaper i svenska. De tänker

använda sin utbildning för att söka arbete som översättare eller något annat yrke.

 Enligt svaren på delarna ”Utbildning” och ”Yrkesinriktade val under

studietiden” i enkätundersökningen (Bilaga 1) kan man se att t.ex. linjevalet,

biämnesvalen och valet av yrkesorienterande specialkurser (se avsnitt 5.1 ovan)

visar koherens i översättarstudenternas studieplanering. Trots att alla studenter

inte vet att de vill bli översättare redan från början av studierna fattar de dock

rationella beslut som stämmer överens med sina yrkesval. Biämnesvalen stöder

huvudämnesstudierna, kursvalen stämmer med yrkesvalet och informanterna är

nöjda med sina val. Bilden av den egna studieinriktningen har inte nödvändigtvis

varit klar från första början men översättningsstudiernas flera möjligheter har

öppnat sig för många. Bergen (2006) diskuterar olika inlärningsstrategier hos

översättarstudenter i sin artikel som behandlas i avsnitt 3.3 ovan. Han (a.a.: 123)

menar att speciellt översättarstudenter ska utöva en viss autonomi i sina studier
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eftersom översättaryrket är självständigt. Bergen (ibid.) anser att tillämpning av

inlärningsstrategier är viktigt för översättarstudenter. Alla de olika

inlärningsstrategierna som han (2006: 124–125) nämner, är viktiga för

översättarlinjens studenter för att skapa en helhetsbild av sin egen

utbildningsinriktning. Mina resultat kan tolkas så att översättarlinjens studenter

har ett självständigt och rationellt sett att gå till väga i studieplaneringen.

 Också Kiraly (2000: 1) menar att för att bli professionell översättare bör man

ta ansvar för sina val och livslångt lärande. Ett bra exempel på lyckad

studieplanering är att de informanter som är på arbetsmarknaden (se avsnitt 5.2

ovan) anser att studiehelheten, dvs. val av huvudämne och biämnen har påverkat

positivt på deras placering på arbetsmarknaden. Också deras intresse för

fortbildning kan tolkas snarare som en positiv aspekt när det gäller

studieplanering än en negativ yttring mot översättarutbildningens studier. Också

Nordlund (2002: 123 125) behandlar fortbildning i sin pro gradu-avhandling om

sysselsättning av utexaminerade från Nordica. Hennes (ibid.) resultat är att 51

procent av de utexaminerade magistrarna har fortsatt studierna efter

magisterexamen i nordiska språk eller nordisk litteratur. Enligt Ljungmans (1999:

105 113) undersökning bland utexaminerade från institutionen för

översättningsvetenskap (i Kouvola) deltog 13 procent av informanterna i

fortbildning efter magisterexamen. Fortbildning ter sig vara ett naturligt val inte

bara för översättarstudenter utan också för alla som har studerat på Nordica.

Översättarstudenternas rationella syn på arbetserfarenhet framgår av frågorna

15, 16 och 17 i enkätundersökningen (se avsnitt 5.1 ovan). En stor del av

studenterna (52 procent) har för avsikt avlägga praktik inom

översättningsbranschen som enligt intervjuundersökningen (se avsnitt 5.2) kan

erbjuda möjligheter på arbetsmarknaden efter studierna. Nästan alla informanter

(88 procent) tänker arbeta med någonting under studietiden vilket är en fördel på

arbetsmarknaden även om man inte skulle ha arbetserfarenhet från den egna

branschen. Ett större intresse för arbetspraktik skulle ändå förväntas eftersom

studenterna själva saknar kontakter till arbetslivet.
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De färdigheter och kompetenser som översättarutbildningen erbjuder

studenterna behandlas ingående i både enkätundersökningen och intervjuerna.

Kompetens, expertis och professionalism behandlas i mitt arbete i avsnitt 3.3 ovan

och till exempel skillnaderna mellan översättningskompetens och

översättarkompetens samt expertis och professionalism diskuteras ingående

(Kiraly 2000: 10–31; se avsnitt 3.3 ovan). Det som är relevant för min

undersökning är vad studenterna själva anser att är de kompetenser som behövs

för att vara professionell översättare, eller till och med expert inom sitt

yrkesområde. Det som översättarlinjens studenter enligt enkätundersökningen

förväntar sig av sin utbildning är mest allmänna yrkeslivsfärdigheter och känsla

för översättaryrkets centrala värden, normer och kunskaper. Också färdigheter att

tillämpa det som man har lärt sig i praktiken uppger studenterna att är viktigt. Det

som studenterna anser sig ha lärt sig på översättarlinjen innehåller både teoretiska

och praktiska element, t.ex. kunskap om översättarens verktyg samt teoretisk och

metodisk kunskap. Här görs ingen skillnad mellan utbildningens teoretiska och

praktiska delar utan alla aspekter anses vara ungefär lika viktiga. När man tänker

på teoriundervisningens funktion inom översättarutbildningen kan man hänvisa

till Chestermans (1998: 6; se avsnitt 3.4 ovan) exempel på teoretiska aspekter

som är nödvändiga för en översättarstudent att behärska.  Också Bartrina (2005:

178 187; se avsnitt 3.4 ovan) presenterar några praktiska utgångspunkter för en

kurs i översättningsteori. Hon (a.a.: 187) betonar att översättare behöver en

teoretisk bakgrund för att kunna begrunda sina val för till exempel

uppdragsgivare. Med tanke på det här kan teori i själva verket ha en praktisk och

yrkesorienterad funktion.

I fråga om vilka kompetenser studenterna anser att de har fått genom

översättarutbildningen är svaren mera orienterade till mycket allmänna och

praktiska kompetenser, t.ex. språkkunskaper och informationshantering men

också vetenskapligt tänkande och forskningsetik är bland de vanligaste svaren.

(Se avsnitt 5.1, diagram 12, 13 och 14.) De här svaren kan tolkas så att

översättarlinjens studenter anser sig ha skaffat sig mångsidiga färdigheter på
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översättarlinjen när det gäller teoretisk och praktisk kunskap. Med det här

resultatet stämmer också att 47 procent av studenterna meddelar att de anser att

andelen teori och praktik är i balans i översättarlinjens studier trots att mera

praktiska teman önskas ingå i utbildningen (se avsnitt 5.1, diagram 10 och 11). I

Nordlunds (2002: 123 125) undersökning svarade över 70 procent av

informanterna att de upplevde att studierna hade gett dem väsentliga praktiska

och teoretiska färdigheter samt färdigheter att tillämpa kunskaperna i praktiken.

Min undersökning ger inte lika optimistiska (eller exakta) siffror, eftersom

inställningen till studiernas innehåll uppvisar större variation mellan de olika

informantgrupperna.  En stor roll i de här resultaten kan spela det som också

några informanter har lyft fram i sina svar, dvs. att teoretiska och praktiska teman

sammankopplas på ett naturligt sätt i översättarlinjens studier till exempel med

hjälp av översättningsanalyser (informant 5). Översättningsanalyser är någonting

som t.ex. Kivilehto (2003) lyfter fram i sin undersökning. Hon (a.a.: 57) menar att

professionell utvärdering av översättningar spelar en viktig roll i

översättarutbildningen. Portföljarbete i samband med översättningskurserna är

också någonting som bidrar till relationen mellan teori och praktik i

översättarlinjens studier på Nordica.

Med hjälp av svaren på fråga 20 (se avsnitt 5.1, Diagram 12), ”Vad förväntar

du av översättarlinjens utbildning med tanke på arbetslivet?”, kan man inte säga

så mycket om de krav som studenterna anser att finns för översättare men

resultaten av intervjuundersökningen säger mera om temat.

Studentinformantgruppen i intervjuundersökningen nämner igen rätt allmänna

egenskaper som krävs av översättare, t.ex. översättningsförmåga,

substanskännedom och språkkunskaper. De här aspekterna har samband med till

exempel de kvalifikationer som en funktionell professionell översättare skall ha

enligt Nord (2005: 210–211). De är t.ex. interkulturell kompetens,

skrivkunskaper, media- och forskningskompetens (ibid.). Bilden av översättarens

arbete är ändå mycket mångsidig, och studenterna förstår själva att översättarens

arbete innebär mycket annat än bara överföring av textinnehåll till ett annat språk.
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Studenternas svar hänger ändå ihop med de sysselsatta informanternas åsikter om

att mera praktiska teman och rutin behövs i utbildningen för att klara av

översättningsarbetet. För studenterna är företeelserna mera abstrakta stora

helheter, de informanter som redan har översatt som huvud- eller bisyssla kan

nämna mera konkreta och detaljerade krav.

I den sista undersökningsfrågan sammanfattas många av de teman som har

diskuterats i det här avsnittet. Till frågan om hurdan relation studenterna har till

översättarlinjens studier och hur de ser på utbildningens kvalitet hör bland annat

det genomgående temat i mitt arbete, dvs. dels balansen mellan teori och praktik i

utbildningen, dels behovet av yrkes- eller arbetslivsorientering i studierna.

Intervjuundersökningen visar till exempel att de utexaminerade informanterna har

en mera negativ syn på andelen av arbetslivsorienteringen i

översättarutbildningen (se avsnitt 5.2). De utexaminerade har ett mera täckande

perspektiv på utbildningen, men de nuvarande studenterna har mera aktuell

information om studierna och vet vad som är viktigt att få veta under studietiden.

Den allmänna tolkningen är emellertid att mera djupgående kunskaper om

arbetslivets  krav  och  utmaningar  önskas.  Här  avses  speciellt  konkreta  och

praktiska kunskaper om översättaryrkets praxis och vardag. Konkreta åtgärder

föreslås också, autentiska uppdrag och besök på översättares arbetsplatser önskas

av flera informanter. (Se avsnitt 5.1 och 5.2 ovan.) Också Nordlunds (2002:

123 125) undersökning visar att Nordicas studenter önskar aktivare kontakter till

arbetslivet. Kiraly (a.a.: 30) menar att studenter lär sig automatiskt att hantera

problem som har att göra med professionellt beteende med hjälp av kollaborativa

autentiska översättningsuppgifter. Det här är någonting som kunde användas i

större utsträckning på Nordica, inte bara inom översättarutbildningen. När det

gäller autentiska uppdrag kan man hänvisa till projektet Sinebrychoffs brev som

pågår på Nordica (se Nordiska språk: aktuella projekt). Med andra ord görs

autentiska uppdrag på institutionen, men de ”marknadsförs” antagligen inte

tillräckligt för studenterna.
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Det som anses vara översättarlinjens hot och brister anknyter sig till

resursfrågor (avsnitt 5.1 och 5.2 ovan).13 Resurserna för flera kurser och mera

personal kanske inte räcker till för tillfället men situationen kommer

förhoppningsvis att förändras när ämnet översättning och tolkning integreras med

språkinstitutionerna år 2009 då hela utbildningen planeras på nytt. I nuläget

integreras de teoretiska, praktiska och yrkesorienterande teman på

översättningskurserna.  Översättarlinjens kurser på Nordica kopplar samman

teorin och praktiken, vilket bidrar för sin del till att skapa en helhetsbild av

översättning som verksamhet. Men i framtiden, från och med läsåret 2009–2010,

kan de här frågorna eventuellt behandlas på särskilda specialkurser om resurserna

tillåter.

 Resultaten visar att informanternas relation till översättarutbildningen är

intensiv, studenterna är motiverade att börja och slutföra sina studier på

översättarlinjen. Man kan säga att översättarutbildningen inte bara betyder

översättarlinjens studier utan den helhet som var och en översättarstudent bildar

under studietiden. En informant (informant 5) uppger också att biämnesvalen

spelar stor roll för hurdana färdigheter man skaffar sig under översättningsstudier.

I fortsättningen, dvs. också efter reformen av översättningsutbildningen vid

Helsingfors universitet från och med läsåret 2009–2010, kommer ansvaret för

utbildningen antagligen vara delat mellan flera institutioner (Humanistiska

fakultetens fakultetsrådsmöte 13, protokoll 11.12.2007). För tillfället har

översättarlinjens studenter hittat sina egna lösningar och gjort yrkesinriktade val

utan t.ex. obligatoriska biämnen (så som fallet nu är vid institutionen för

översättningsvetenskap i Kouvola) och byggt studiehelheter som de själva mest

har haft nytta av. I sin artikel om den funktionella synen på översättningsdidaktik

framhäver Vermeer (1998: 61 62) betydelsen av allmänbildning, kulturell

kompetens, textuell kompetens och olika specialområden i översättarutbildningen.

13 I nuläget ingår det en arbetslivsorienterande kurs och valfria specialkurser i
examensfordringarna för översättarlinjens studenter på Nordica. Se ”Nordiska språk, modersmål:
examensfordringar 2007–2009” och ”Nordiska språk, andra inhemska språket: examensfordringar
2007–2009.”
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Om ansvaret för alla de här olika delområdena i att utbilda professionella

översättare läggs på huvuämnesinstitutionen kan utbildningen bli ytlig på alla

områden. Studier på flera olika institutioner erbjuder en mångsidig utbildning när

det gäller innehållet i studierna men det kan också göra att man skapar

mångsidigare sociala kontakter och kontakter till arbetslivet.

 Mina hypoteser (se avsnitt 1.2 ovan) har endast delvis fått stöd av resultaten

vilket jag inte ser som ett negativt resultat. Mitt antagande att översättarlinjens

studenter skulle ha en oklar bild av sina yrkesval och sin framtid har visat sig vara

felaktigt. Studenterna är mera målmedvetna än vad jag formulerade i mina

hypoteser. Till exempel linjevalet inom Nordica har visat sig vara mera bestående

än vad jag antog. Positivt är också det att mitt antagande om studenternas bild av

översättarbranschens utmaningar och krav delvis har kunnat bevisas få stöd.

Studenterna förefaller ha goda kunskaper om översättaryrket när de kommer till

slutskedet av sina studier och de flesta är då starkt motiverade att fortsätta med

översättning i framtiden.
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Min pro gradu-avhandling behandlar ett aktuellt tema inom

översättningsvetenskapen, dvs. översättarutbildningen. Med utgångspunkt i mina

resultat har jag dock inte velat dra några allmänna slutsatser om

översättarstudenters syn på yrkesorientering i studierna utan jag har behandlat

analysen som en fallstudie där Nordicas översättarlinje står i fokus. Ämnet har

behandlats från flera olika synvinklar. Jämförbara undersökningar från

Helsingfors universitet och historiska aspekter när det gäller översättningsstudier

på Nordica har tagits med i inledningskapitlet för att skapa en bakgrund för temat

(se avsnitt 1.3 och 1.4). Materialbehandlingen och den etnografiska

analysmetoden har presenterats ingående i kap. 2 och översättningspedagogiska

och -didaktiska teman har diskuterats ur flera synvinklar i kap. 3.

Materialanskaffningsprocessen (kap. 4) och själva analysen (kap. 5) presenteras i

skilda kapitel för att understryka den process som undersökningen har krävt.

 Utarbetandet av frågeformuläret har skett i början av undersökningen och

processen har inneburit många val eftersom enkäten har utvecklats samtidigt med

forskningsfrågorna och arbetets syfte. Intervjuerna har genomförts betydligt

senare än enkätundersökningen, och man kan därför märka hur frågeställningarna

har utvecklats genom under arbetets gång. Metoden i mitt arbete betonar i

synnerhet tolkningen av data i stället för en ytligare beskrivning av resultaten och

den ger utrymme för utarbetning av t.ex. forskningsmaterial och -frågor (se

avsnitt 2.2). Med tanke på mitt undersökningsämne har valet av metod visat sig

vara motiverat: undersökningen består i sin helhet av två material, enkäten och

intervjuer. Detta har gjort att undersökningen utvecklats och utarbetats genom

hela processen. LeCompte och Preissle (1993: 1) diskuterar den etnografiska

metodens karaktär som är både en process och en produkt men min pro gradu-

avhandling handlar mest om en process.

Den etnografiska metoden har använts av forskare som Kristina Mullamaa

(2006) och Kaisa Koskinen (2008) vars bok Translating Institutions – An
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Ethnographic Study of EU Translation kom ut i maj 2008 men som jag inte har

haft möjlighet att bekanta mig med. Men boken visar för sin del att etnografi som

metod har väckt intresse inom översättningsvetenskapen vilket tyder på att den

kan anses vara en motiverad metodologi. Det här har uppmuntrat också mig att

tillämpa metoden och med hjälp av den skapa ny kunskap om

översättarutbildningen.

 Eftersom jag har börjat undersökningen med materialanskaffningen har teorin

kopplats till materialet på ett naturligt sätt. I den teoretiska referensramen (kap. 3

ovan) behandlas aspekter som gör översättarutbildningen till en yrkesinriktad

utbildning teori, praktik, expertis och professionalism. Temana behandlas dels

från en översättningsvetenskaplig synvinkel (t.ex. Chesterman 1999), dels från ett

inlärningspsykologiskt perspektiv (t.ex. Kiraly 2000). Därtill har även

översättarutbildningens historiska aspekter och nya tendenser fått en central roll.

Yrkesinriktningen kommer också fram i inledningen där t.ex. en tidigare

kartläggning om översättares placering på arbetsmarknaden presenteras

(Ljungman 1999).

 Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna har på ett positivt sätt

delvis falsifierat mina hypoteser. Också Ljungmans (1999: 105 113)

undersökning visar att flera informanter än hon hade förväntat sig hade fått arbete

på översättningsbranschen och som helhet var studenterna nöjda med sin

utbildning. Enligt min undersökning önskar studenterna aktivare

arbetslivskontakter än nu är fallet av institutionen och praktiska kurser som

behandlar översättaryrkets praktiska aspekter. I mina hypoteser ifrågasatte jag

studieplaneringens exakthet bland översättarlinjens studenter men den här

hypotesen visade sig vara felaktig. Trots att det enligt en del av informanterna

också finns svagheter och utvecklingsområden i översättarlinjens studier är

studenterna motiverade att konsekvent avlägga sina studier på översättarlinjen

och planera sina examina enligt yrkesinriktningen.

 LeCompte och Preissle (1993: 315 356) behandlar evaluering av kvalitativa

undersökningar i slutet av boken Ethnography and Qualitative Design in
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Educational Research. De (a.a.: 354 356) skriver att frågan att avgöra vad som är

kvalitet alltid är en intuitiv och subjektiv fråga. LeCompte och Preissle (ibid.)

lyfter fram problem i samband med att värdera en kvalitativ och speciellt en

etnografisk undersökning. De (a.a.: 354) påpekar att trots att en etnografisk

undersökning oftast ses som en process är etnografi också en produkt. Evaluering

av en etnografisk produkt är mera komplex än evaluering av till exempel en

kvantitativ undersökning som (åtminstone i princip) lätt kan reproduceras (ibid.).

I mitt fall kan undersökningens värde och validitet bäst beskrivas så att

undersökningen har lyckats svara på de frågor som jag har ställt. Materialet har

inte varit stort (svarsprocenten i enkätundersökning är 36 procent och i

intervjuerna deltog fem personer) men det har lämpat sig för undersökningen

eftersom jag har fått fram kvalitativ data. Jag har utvecklat och bearbetat

undersökningens frågeställningar, metodologi och material under ett års tid då jag

under processen haft möjlighet att reflektera över undersökningens verkliga mål.

 Det primära målet har varit att få fram praktiskt tillämpbar information om

översättarutbildningen på Nordica, dvs. information som kan återspegla

uppfattningen om översättarutbildningen vid hela universitetet. Men

omorganisering och självevaluering sker inte bara inom Helsingfors universitets

översättarutbildning. De gemensamma europeiska ramarna för översättar-

utbildningen som EMT-projektet (Gambier, 11.4.2008) upparbetar, och som

Helsingfors universitet säkert vill fylla, kan också påverka

översättarutbildningens organisatoriska utveckling i Helsingfors. I framtiden vill

man integrera sättet att utbilda professionella översättare för att till exempel göra

det lättare för översättare att arbeta utomlands. Därför är det också viktigt att i

Helsingfors ta till hänsyn vad det händer inom översättarutbildningar i Europa,

och vad andra finländska universitet har gjort i likadana situationer. Caminades

och Pyms (1998; se avsnitt 3.1) artikel om översättarutbildningens historia visar

för sin del en gemensam utvecklingsriktning inom översättarutbildningen.

Exempelvis vid Joensuu universitet har man genomgått en likadan

omorganisering av översättarutbildningen som i Helsingfors (se Pekka Kujamäkis
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föredrag). Mina resultat presenterar endast en bråkdel av den kunskap som

behövs för att utveckla översättarutbildningen vid universitetet så att den

verkligen motsvarar översättarbranschens behov. Men min undersökning kan ge

riktlinjer för sådana aspekter som man bör beakta i planeringen av den nya

utbildningen, speciellt när det gäller yrkeslivsrelevansen i studierna.
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KÄLLFÖRTECKNING

A. Material

Enkätundersökningen 2007–2008

Ett frågeformulär som har skickats som e-post till femtio nuvarande studenter på
Nordicas översättarlinje 11.12.2007, 21.12.2007 och 29.1.2008. (Se Bilaga 1.)
Samplet utgörs av sammanlagt 19 svar (35, 8 %) av 53 utskickade enkäter.

Svaren på enkätundersökningens fråga 10, vilka är dina biämnen? (Se Bilaga 4.)

Intervjuundersökningen 2008

Intervjufrågor till studenter vid översättarutbildningen på Nordica. (Bilaga 2.)

Intervjufrågor till utexaminerade från Nordicas översättarutbildning. (Bilaga 3.)

Studiehandböcker vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet 1968–
2009

Studiehandbok 1968. Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan historiallis-
 kielitieteellisen osaston tutkintovaatimukset. 1968. Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1970–1971. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinnot 1970–
 1971. Red. Studiebyrån vid historisk-filologiska sektionen. Helsingfors
 universitet.
Studiehandbok 1971–1972. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinnot 1971–
 1972. Red.  Pietarinen, Anja.  Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1972–1973. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinnot 1972–
 1973. Red. Pietarinen, Anja.  Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1973–1974. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas
 1973–1974.  Red. Pietarinen, Anja.  Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1976–1977. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas
 1976–1977.  Red. Heikkilä, Marja- Liisa & Lindholm, Riitta-Liisa.
 Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1977–1978. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas
 1977–1978.  Red. Heikkilä, Marja- Liisa & Mononen, Marja. Helsingfors
 universitet.
Studiehandbok 1981–1982. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas A
 1981  1982. Vanhan  tutkintojärjestelmän mukaiset opinnot. Red. Valkonen,
 Helvi.  Helsingfors universitet.
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Studiehandbok 1982–1983. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas A
 1982– 1983. Vanhan  tutkintojärjestelmän mukaiset opinnot. Red. Lindström,
 Elise,  Savolainen, Helena &  Valkonen, Helvi. Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1983–1984. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas A
 1983– 1984. Vanhan  tutkintojärjestelmän mukaiset opinnot. Red. Kyöstiö,
 Hannele, Laurila,  Raisa, Tamminen, Arvi & Valkonen, Helvi. Helsingfors
 universitet.
Studiehandbok 1988–1989. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas A
 1988– 1989. Opetus. Red. Lakotieva,  Tiina, Sampo, Taina, Loikkanen,
 Sinikka &  Valkonen, Helvi. Helsingfors  universitet.
Studiehandbok 1989–1990. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas A
 1989– 1990. Opetus. Red. Sampo,  Taina, Partanen, Tuula, Turkki, Virpi &
 Valkonen,  Helvi.  Helsingfors universitet.
Studiehandbok 1990–1991. Historiallis-kielitieteellisen osaston opinto-opas A

1990 1991. Yleisiä määräyksiä. Opetus. Red. Partanen, Tuula, Sampo, Taina,
Turkki, Virpi & Valkonen, Helvi. Helsingfors universitet.

Studiehandbok 1991–1992. Historiallis-kielitieteellinen osasto. Humanistinen
tiedekunta. Opinto-opas A 1991–1992. Yleisiä määräyksiä. Opetus. Red.
Haarala, Katriina, Pakkanen, Päivi & Valkonen, Helvi. Helsingfors universitet.

Studiehandbok 1990–1991 och 1991–1992. Historiallis-kielitieteellisen osaston
opinto-opas B 1990 1991 ja 1991 1992. Tutkintovaatimukset. Red. Partanen,
Tuula, Sampo, Taina, Turkki, Virpi & Valkonen, Helvi. Helsingfors
universitet.

Studiehandbok 1992–1993. Humanistinen tiedekunta. Opinto-opas A 1992–1993.
Opiskeluoikeudet. Opetus. Red. Pakkanen, Päivi & Valkonen, Helvi.
Helsingfors universitet.

Studiehandbok 1995–1996. Humanistisen tiedekunnan opinto-opas A 1995–1996.
Opiskeluoikeudet. Opetus. Red. Holvikivi, Anu, Mikkonen, Johanna &
Valkonen, Helvi. Helsingfors universitet.

Studiehandbok 1998–1999. Humanistisen tiedekunnan opinto-opas A
1998 1999. Opiskeluoikeudet. Opetus. Red. Holvikivi, Anu & Valkonen,
Helvi. Helsingfors universitet.

Studiehandbok 1999–2000. Humanistisen tiedekunnan opinto-opas A
1999 2000. Opiskeluoikeudet. Opetus. Red. Holvikivi, Anu & Valkonen,
Helvi. Helsingfors universitet.

Studiehandbok 2001–2003 och 2003–2005, andra inhemska språket.
Pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen linja. Examensfordringar
2001 2003 (gäller också 2003-2005). Elektroniskt material:
http://www.helsinki.fi/hum/tutkintovaatimukset/vanhat/ pohjoismaiset.htm.
Sett 12.2.2008.

Studiehandbok 2001–2003 och 2003–2005, modersmålslinjen. Nordiska språk,
modersmålslinjen. Examensfordringar 2001 2003 (gäller också 2003 2005).
Elektroniskt material: http://www.helsinki.fi/hum/tutkintovaatimukset/vanhat/
nordiskasprak.htm. Sett 12.2.2008.
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Studiehandbok 2005–2007, andra inhemska språket. Oppiainekohtaiset
tutkintovaatimukset 2005–2007. Nordiska språk, andra inhemska språket.
Elektroniskt material: http://www.helsinki.fi/hum/tutkintovaatimukset/vanhat/
05-07/pohjois-maiset.htm. Sett 12.2.2008.

Studiehandbok 2005–2007, modersmålslinjen. Oppiainekohtaiset tutkinto-
vaatimukset 2005–2007. Nordiska språk, modersmål. Elektroniskt material:
http://www.helsinki.fi/ hum/tutkintovaatimukset/vanhat/05-07/nordiskasprak.
htm. Sett 12.2.2008.

Studiehandbok 2007–2009, andra inhemska språket. Nordiska språk, andra
inhemska språket: examensfordringar 2007 2009. Elektroniskt material:
http://www.helsinki.fi/nordica/studier/pdf/npo/nordiska_sprak_npo.pdf. Sett
12.2.2008.

Studiehandbok 2007–2009, modersmålslinjen. Nordiska språk, modersmål:
examensfordringar 2007–2009. Elektroniskt material: http://www.helsinki.fi/
nordica/studier/pdf/nns/nordiska_sprak_nns.pdf. Sett 12.2.2008
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BILAGA 1

Institutionen för nordiska språk                Pilvi Lehto
och nordisk litteratur (Nordica)
Helsingfors universitet                  11.12.2007

En undersökning av översättarutbildningen och yrkesvalet bland studerande på
översättarlinjen (i fortsättningen också ö-linjen) på Nordica hösten 2007.

FRÅGEFORMULÄR

OBS! Frågeformuläret innehåller flervalsfrågor samt utrymme för dina egna
kommentarer. Skriv x i rutan efter svaret i en flervalsfråga. Skriv inom de färdiga
hakparenteserna vid de öppna frågorna (t.ex. [Jag studerade först på
lärarlinjen]). Formuläret ändrar form när du skriver in dina svar i elektronisk
form, lägg märke till att du ser alla svarsalternativ. Om du vill skriva ut
frågeformuläret kan du fylla i för hand och fortsätta skriva på ett särskilt papper
om dina svar inte ryms på formuläret. Du kan svara på svenska eller på finska.
Om någon fråga känns oaktuell för dig behöver du inte svara den.

A. BAKGRUND

1. Kön

kvinna    man

2. Födelseår [ ]

3. Modersmål

finska  svenska  något annat språk (skriv här)

4. FM-examen (när du började och när du blir färdig), år [ ]–[ ]

5. Huvudsyssla för tillfället

studerande  arbetar deltid    arbetar heltid är hemma
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B. UTBILDNING

6. Varför valde du att söka in till Nordica?

                                  För att bli översättare
För att bli språkvårdare

                                För att bli svensklärare
För att bli modersmålslärare (i svenska)

                                       För att bli forskare
      För att få arbeta med språk i allmänhet

Jag visste inte vad jag skulle vilja studera
               Någon annan orsak (skriv nedan)

Vilken annan orsak? [ ]

7. Har du tänkt avlägga alla linjespecifika studier på översättarlinjen eller bara
enstaka kurser i översättning?

Jag avlägger alla studier på ö-linjen
Jag avlägger bara enstaka kurser i översättning (skriv nedan)

På vilken linje avlägger du de flesta linjespecifika kurserna? [ ]

8. Valde du översättarlinjen i början av studierna eller har du bytt linje under
studierna?

Jag har studerat på ö-linjen från början av studierna
Jag vet inte ännu om jag vill byta linje

Jag började studera på lärarlinjen (skriv nedan)
Jag började studera på språket i bruk-linjen (skriv nedan)

Om du har bytt linje, varför har du gått över till översättarlinjen? [ ]

9. Hur mycket visste du om de olika linjerna på Nordica när du började dina
studier?

Jag visste att det fanns tre olika linjer och vilken linje jag skulle välja
Jag visste att det fanns tre olika linjer men inte vilken linje jag skulle välja

Jag visste att det fanns olika linjer men inte vilka
Jag visste inte att det fanns olika linjer på institutionen
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C. YRKESINRIKTADE VAL UNDER STUDIETIDEN

10. Vilka är dina biämnen?

1) [ ]
2) [ ]
3) [ ]
4) [ ]

11. Varför har du valt dessa biämnen?

Som stöd för mina studier i översättning på Nordica
        Som stöd för en annan inriktning i mina studier
                            Någon annan orsak (skriv nedan)

Vilken annan orsak? [ ]

12. Hur tror du att dina biämnesval huvudsakligen stöder din sysselsättning efter
studierna?

Jag tror att de hjälper mig att få arbete som översättare
Jag tror att de hjälper mig att få arbete som språkvårdare

Jag tror att de hjälper mig att få arbete som lärare
Jag tror att de hjälper mig att få arbete som forskare

Jag tror att de hjälper mig att få en arbetsplats där jag får arbeta med språk
Jag tror att de hjälper mig att få en arbetsplats där jag får arbeta med kultur

På något annat sätt eller inte alls (skriv nedan)

På vilket annat sätt? [ ]

13. Vilka yrkesorienterande specialkurser har du avlagt/tänker du avlägga (Du
kan välja flera alternativ.)

EU-/Myndighets-/Fackspråk AV-översättning/multimodal översättning
Skönlitterär översättning Översättning från norska/danska/isländska

Kultursemiotik och översättning MonAKO:s kurser
Kurser från de andra linjerna (lärarlinjen/språket i bruk) Några andra kurser (skriv nedan)

Några andra kurser, vilka? [ ]
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14. Hur förhåller sig dina kursval till ditt yrkesval efter studierna?

Jag vill översätta EU-/myndighets-/facktexter i framtiden
Jag vill översätta skönlitteratur i framtiden

Jag vill översätta multimodala texter, tv-program eller filmer i framtiden
Jag vill också översätta från andra nordiska språk än svenska i framtiden

På något annat sätt eller inte alls (skriv nedan)

På vilket annat sätt? [ ]

15. Har du avlagt/tänker du avlägga praktik under din studietid på Nordica?

      Ja, inom översättningsbranschen
Ja, inom någon annan språkbransch (skriv nedan)

Nej
Jag vet inte

Vilken annan språkbransch? [ ]

16. Har du arbetat/tänker du arbeta under studietiden?

                                 Ja, inom översättningsbranschen
Ja, inom språkbranschen (t.ex. som vikariat i skolor)

    Ja, inom någon annan bransch (t.ex. som försäljare)
                                                                                 Nej

Jag vet inte

17. Hur tror du att det arbete/den praktik som du har gjort/tänker göra under
studietiden huvudsakligen stöder din sysselsättning efter studierna?

Jag tror att de hjälper mig att få arbete som översättare
Jag tror att de hjälper mig att få arbete som språkvårdare

Jag tror att de hjälper mig att få arbete som lärare
Jag tror att de hjälper mig att få arbete som forskare

Jag tror att de hjälper mig att få en arbetsplats där jag får arbeta med språk
Jag tror att de hjälper mig att få en arbetsplats där jag får arbeta med kultur

På något annat sätt eller inte alls (skriv nedan)

På vilket annat sätt? [ ]
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D. VÄRDERING AV UTBILDNINGEN MED TANKE PÅ ARBETSLIVET

18. Hur tror du att andelen teori och praktik förhåller sig till varandra i
översättarlinjens studier?

Jag tycker att studierna innehåller mera teori än praktik
Jag tycker att studierna innehåller mera praktik än teori

Jag tycker att andelen teori och praktik är i balans

19. Hur tror du att balansen mellan teori och praktik i översättarlinjens studier
kunde förbättras?

Jag tycker att studierna borde innehålla mera teoretiska teman
Jag tycker att studierna borde innehålla mera praktiska övningar

Jag tycker att kursutbudet är bra som det är nu
Jag har andra synpunkter (skriv nedan)

Vilka andra synpunkter? [ ]

20. Vad förväntar du av översättarlinjens utbildning med tanke på arbetslivet?

Känsla för centrala kunskaper, värden och normer i översättaryrket
Allmänna färdigheter till yrkeslivet

En klar bild av översättarbranschens arbetsmarknad
Färdigheter i att tillämpa det du har lärt dig i praktiken
Färdigheter i att skaffa dig ny kunskap om det behövs

Någonting annat (skriv nedan)

Vad annat? [ ]

21. Vilka färdigheter anser du att din utbildning på översättarlinjen har gett dig
med tanke på översättaryrket? (Du kan välja flera alternativ.)

Teoretisk och metodisk kunskap
Praktisk kunskap i att översätta texter

Kunskap om översättaryrket
Kunskap om översättarens verktyg (ordböcker, dataprogram osv.)

Färdigheter i att analysera texter
Andra färdigheter (skriv nedan)

Vilka andra färdigheter? [ ]
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22. Vilken slags kompetens anser du att din utbildning på översättarlinjen har gett
dig med tanke på översättaryrket? (Du kan välja flera alternativ.)

Språkkunskaper
Kulturkännedom

Kunskap i att söka och hantera information
Förmåga att bedöma information kritiskt

Kunskaper i informationsteknik
Kännedom om olika inlärningsstilar

Kreativitet i att skapa texter
Känsla för yrkes- och forskningsetik
Förmåga till vetenskapligt tänkande

Förmåga till att fungera som expert på mitt område
Annan kompetens (skriv nedan)

Vilken annan kompetens? [ ]

23. På vilket sätt skulle du beskriva ditt yrkesval/dina framtidsplaner när du
började dina studier på Nordica?

Skriv här: [ ]

24. På vilket sätt skulle du beskriva ditt yrkesval/dina framtidsplaner nu?

Skriv här: [ ]

25. Här kan du skriva ner egna kommentarer. Du kan till exempel tänka på
styrkor, svagheter, möjligheter och eventuella hot som gäller översättarlinjen
(SWOT-analys: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Skriv här: [ ]

TACK FÖR DITT SVAR!
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BILAGA 2

Intervjufrågor till studenter vid översättarutbildningen på Nordica
Materialinsamling för pro gradu-avhandlingen om yrkesorienteringen i Nordicas
översättarutbildning

1) Varför började du studera på Nordica? Vilka framtidsplaner hade du då?

2) I vilket skede i dina studier valde du vilken linje du vill studera på och varför
valde du översättarlinjen?

3) Hur ser du att ditt linjeval kommer att påverka din framtid och ditt arbetsliv efter
studierna?

5) Hurdan uppfattning har du om din sysselsättning i framtiden? Kommer du att
arbeta som översättare?

6) Vilka andra yrken är du intresserad av? Hur tror du att översättarlinjens studier
stöder de yrken?

7) Hurdana redskap för arbetslivet har du fått i/under de linjespecifika studierna?
(pusselbiten!) Vad har du för uppfattning om de krav som man har för en
översättare i arbetslivet?

8) Hur skulle du karakterisera de teoretiska och praktiska studierna under din
studietid när du tänker på att akademiska studier ska innehålla båda
elementerna?

9) Har du gjort arbetspraktik under din studietid eller arbetat med språk annars?
Hur ser du på din praktik med tanke på hjälp med yrkesvalet i framtiden?

10) Hur ser du på ditt yrkesliv efter studierna? Anser du att din bild av framtiden
blivit klarare under studietiden?
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BILAGA 3

Intervjufrågor till utexaminerade från Nordicas översättarutbildning
Materialinsamling för pro gradu-avhandlingen om yrkesorienteringen i Nordicas
översättarutbildning

1) Varför började du studera på Nordica? Vilka framtidsplaner hade du då?

2) I vilket skede i dina studier valde du vilken linje du vill studera på? Varför valde
du översättarlinjen?

3) Hur har linjevalet påverkat din framtid och ditt arbetsliv?

4) Vilka viktiga arbetslivsfärdigheter fick du under studietiden? Vid universitetet,
som praktikant, på någon annan arbetsplats? (pusselbiten!) I vilket skede i
studierna anser du att det är viktigast att ta upp frågor kring arbetslivet?

5) Vilka arbetslivsorienterade teman borde tas upp i översättarutbildningen eller i
den hela akademiska utbildningen som saknades då du studerade?

6) Hur anser du att det skapas arbetslivskontakter under studietiden? Vem
skapar kontakterna, institutionen eller studenterna själva?
7) Hur ser du på balansen mellan teori och praktik i de akademiska studierna?
Motsvarar det arbetslivets behov?

8) Vilka faktorer har varit viktiga när du har sökt arbete på ditt område?
Huvudämne, biämneskombinationer, tidigare arbetserfarenhet?

9) Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete din utbildning?

10) Har du sökt dig till fortbildning efter dina studier på Nordica? Vilken sorts och
varför?
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BILAGA 4

Enkätundersökningen: Svaren på fråga 10, vilka är dina biämnen?

Afrikan-tutkimus
allmän literaturvetenskap
Arctic studies program
arkeologi
Biämneshelheten ledarskap (JOS)
de pedagogiska studierna
engelsk filologi
finska
germaaninen filologia
germansk filologi
isländska
isländska
Kommunikationslära
konsthistoria
käännöstiede (saksa)
käännösviestinnän suomi
Käännösviestinnän suomi
Käännösviestinnän suomi
Käännösviestinnän suomi
Käännösviestinnän suomi
käännösviestinnän suomi
käännöstiede (suomi)
Marknadsföring (JOO-studier på Hanken)
Matkailualan sivuainekoonaisuus
MonAKO
monako
MonAKO
MonAKO
MonAKO
Monako
Monikielinen ammattiviestintä
musikvetenskap
NGR
NLI
Nordiska grannspråk
nordiska grannspråk
nordiska grannspråk
Nordisk litteratur
pedagogiska studier
Redovisning
Skk, Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaalaisille
slöjdvetenskap
sociologi
spansk filologi
Statsvetenskap
Studiehelheten i EU-studier
studier vid Monako
teatervetenskap
Valtio-oppi
Venäjän kieli ja kirjallisuus
Yleinen kielitiede
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