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KommuniKatortolKning  
virKer

”Både pædagoger, borgere og tolke 
fik udbytte af projektet. Det giver 
mening, at vi samarbejder om at støt
te sprogsvage borgere i deres kom
munikation,” fortæller tegnsprogstolk 
Ulla Madsen, der sammen med to 
tolkekolleger var med i projektet. 

ideen opstod
Baggrunden for projektet var, at 
tolkene på CFD ofte oplevede, at 
de manglede viden om, hvordan de 
bedst kunne målrette tolkeydelser til 
gruppen af borgere, der ikke har et 
fuldt tegnsprog. Tolkene havde erfa
ringer, og de vidste, at de skulle tolke 
”anderledes”. Men ”anderledes” var 
ikke sat i rammer eller beskrevet som 
en egentlig tolkedisciplin.

”Vi har altid haft et lidt vattet begreb, 
der hedder minimaltolkning. Men 
minimal…hvad er det? Hvad er det 
egentlig, vi tolker, for at det er mini
malt? Det er et spørgsmål om, at vi 
har med mennesker at gøre, som af 
den ene eller anden grund ikke har et 

fuldt dansk tegnsprog. Det kan skyl
des kognitive funktionsnedsættelser, 
det kan skyldes psykiske lidelser, det 
kan være fordi, de er flygtninge og 
ikke har dansk tegnsprog – det kan 
være alt muligt. Og vi har altid bok
set lidt med disse tolkninger,” forkla
rer Ulla Madsen.

CFD Tolkebooking besluttede derfor 
at finde ud af, om der var metoder 
eller gode råd, som de kunne følge, 
når de skulle ud og tolke den type 
opgaver.

Og i samarbejde med Støttecenter 
Hovedstaden lavede de et projekt, 
der skulle kaste lys på forhold om
kring tolkning til døve borgere uden 
fuldt tegnsprog og døve med udvik
lingshæmning, som ikke kan benytte 
en traditionel, neutral tolkning.

etisKe overvejelser
En del af uddannelsen til tegnsprogs
tolk handler om etik og overvejelser, 
man bør gøre sig for at udfylde sin 

”Både pædagoger, Borgere 

og tolKe fiK udBytte af 

projeKtet. det giver mening, 

at vi samarBejder om at 

støtte sprogsvage Borgere 

i deres KommuniKation” 

Tilbage i 2012 og 2013 gen-
nemførte CFD Tolkebooking 
og Støttecenter Hovedstaden  
et projekt med fokus på 
tolkning til døve, der ikke har 
et fuldt tegnsprog, og døve 
med udviklingshæmning. 
Kommunikatortolkning blev 
navnet på denne tolkedisci-
plin, som i dag er en vigtig 
vare på hylderne hos CFD 
Tolkebooking.
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rolle som tolk bedst muligt. Men når 
vi taler om kommunikatortolkning, 
gælder andre regler. 

”På studiet lærer de tolkestuderende 
noget om etik, hvordan de bør opføre 
sig, og hvor meget de må fylde. Som 
tolke er vi et hjælpemiddel, og vi skal 
oversætte, hvad de involverede par
ter siger,” forklarer Ulla Madsen. 

Men projektet har vist, at det i situati
oner, hvor tolken er ude som kommu
nikatortolk, er helt andre spilleregler, 
der gælder.

”Det er vigtigt, at vi er meget mere til 
stede som menneske i rummet. Dels 
for at lave en alliance, når vi kommer 
og skabe tryghed, dels fordi vi faktisk 
også har et større ansvar for at gøre 
budskaberne forståelige. Vi skal i høj 
grad ind og markere, hvis noget ikke 
bliver forstået.”

i de situationer kan et samarbejde 
med eksempelvis borgerens kontakt
pædagog vise sig nyttigt. 

Et eksempel på det samarbejde kan 
være, at kontaktpædagogen oplyser 
kommunikatortolken om meget spe
cielle tegn, som borgeren bruger. Det 
kan også være, at tolken på forhånd 
får navnetegn på familiemedlemmer, 
fordi borgeren ikke forholder sig til, 

at tolken ikke kender familiemedlem
merne. i sidste ende afhænger det 
naturligvis af mødets indhold og 
formål.

”Borgerne i for eksempel CFD’s  
Sociale tilbud har ofte ikke den  
refleksionsevne, der skal til for at 
forstå, at tolkene ikke kender til  
deres familieforhold. De er ofte  
ikke vant til at bruge tolk,” forklarer 
Ulla Madsen.

Pædagog lotte knudsen har erfaring 
med at bruge kommunikatortolk i for
bindelse med møder med kommuner, 
som har borgere på et af CFD’s so
ciale tilbud. Hun oplever, at alle parter 
i højere grad tilgodeses ved møderne, 
når der er kommunikatortolk med.

”Jeg deltager ved møderne som  
pædagog – det er min faglighed, og 
det er den, som jeg gerne vil bringe i 
spil. Derfor er det rigtig godt at vide, 
at der er en anden fagperson – tolken 
– som tager sig af den sproglige del i 
forhold til borgeren, og som gør det 
på en måde, så borgeren også får op
timale vilkår for at forstå og deltage,” 
forklarer hun.

lotte knudsen lægger ikke skjul på, 
at det sommetider kræver ekstra 
forberedelse at bruge en kommuni
katortolk. 

”Borgerne i for 

eKsempel Cfd’s soCiale 

tilBud har ofte iKKe den 

refleKsionsevne, der 

sKal til for at forstå, at 

tolKene iKKe Kender til 

deres familieforhold. de 

er ofte iKKe vant til at 

Bruge tolK”



”Borgeren skal forstå de forskel
lige roller, og det skal kommunen jo 
sådan set også. Ofte kender tolken 
til borgeren, men hvis det ikke er 
tilfældet, så snakker vi lidt før mødet 
om relevante ting og tegn i forhold til 
det møde, som vi skal ind til. Så det 
kræver lidt mere forberedelse, men 
resultatet er også bare bedre. kom
munikationen bliver mere ligevær
dig,” fastslår hun og peger samtidig 
på, at hun som døv medarbejder 
også får mulighed for i højere grad at 
fokusere på sin egen tolk.

rollerne
Jane Hjorth, der er socialrådgiver 
på CFD, oplever også møderne med 
kommunikatortolk som mere givende 
for alle parter. 

Hun har et særligt fokus på, hvor
dan de forskellige mennesker sidder 
fysisk placeret. Hun beskriver den 
optimale placering ved møder, hvor 
eksterne parter deltager, og hvor 
borgeren har en døv kontaktpæda
gog, som naturligvis har sin egen tolk 
med:

”Borgeren sidder med den alminde
lige tolk ved sin side og med kommu
nikatortolken overfor sig. Ved siden 
af kommunikatortolken sidder den 
døve kontaktpædagog. Og så prøver 
vi at få den eksterne part til at sidde, 
så vedkommende kan se borgeren,” 
forklarer Jane Hjorth.
 
Hun peger på vigtigheden af, at sags
behandleren kan se, hvordan samspil
let er, og om borgeren forstår, hvad 
der foregår

”Jeg synes, at det fungerer rigtig 
godt, når de sidder sådan. Den døve 
kontaktpædagog sidder ved siden af 
kommunikatortolken og kan hjælpe, 
hvis borgeren er svær at aflæse. Det 
er optimalt for deres eventuelle sam
arbejde.”

På den måde bliver det tydeligt, hvad 
det er for forskellige roller, de har 
hver især.

Jane Hjorth oplever, at borgeren  
får mere ud af møderne, fordi han/
hun får mere indsigt i diskussioner 
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”så det Kræver lidt 

mere forBeredelse,  

men resultatet er også  

Bare Bedre. KommuniKa-

tionen Bliver mere 

ligeværdig.”

Optimal placering når der kun er en kommunikatortolk til stede.
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pointer om ord og tegn

det er meget vigtigt at vælge den rigtige sprogKode i 

KommuniKatortolKninger og samtidig få synliggjort 

tolKens arBejdsmetoder for den hørende part for at  

få KommuniKationen til at fungere.

det er Bl.a. vigtigt, at den hørende Bruger Bliver Klar 

over, hvornår de Bruger et BegreB, som Borgeren iKKe 

forstår, og som tolKen derfor er nødt til at forKlare 

for, at BudsKaBet Bliver forstået.

tolKen Kan sætte stemme på egne tegn for at gøre  

opmærKsom på, at der Kræves en eKstra forKlaring. 

ordet SamTyKKeerKlæring tolKes eKsempelvis til ”det, du 

giver dem lov til, er, at de må få oplysninger fra andre, 

der Kender dig på døvesKolen.”

og spørgsmål. Samtidig oplever hun 
også, at den eksterne part, som alt 
andet lige har et begrænset kend
skab til borgeren, ofte tilpasser sin 
kommunikation og omformulerer 
sine spørgsmål. Det skyldes, at kom
munikatortolken giver et retvisende 
billede af borgeren i sin tolkning.

det virKer!
når kommunikatortolkningerne fun
gerer optimalt, påvirker det således 
alle parter i samtalen. i projektet og 
ved efterfølgende tolkninger har det 
vist sig, at den eksterne part – en 
sagsbehandler fra kommunen, en 
læge eller en helt tredje – kommer 
til at indgå i en dialog, som er mere 
ligeværdig. 

Det er Ulla Madsen, lotte knudsen 
og Jane Hjorth, enige om.

Jane Hjorth har siddet til et opfølg
ningsmøde med en kommune, hvor 
den eksterne sagsbehandler for 
første gang oplevede kommunikator
tolkning og efter mødet meget forun
dret sagde, at hun nu havde et meget 
tydeligere billede af, hvad det var for 
et menneske, hun sad overfor.  

”Det var det, der var så frustrerende 
tidligere! Vi sad og tolkede ud fra de 
spilleregler, som vi er skolet til. Og de 
eksterne nåede aldrig rigtig at forstå, 
hvad det var for et menneske, som 
de sad overfor. Men fordi vi kommu
nikatortolker, ser de borgeren meget 
mere tydeligt, og så skruer de auto
matisk selv på deres kommunikation. 
Det bliver mere ligeværdigt,” fastslår 
Ulla Madsen. 


