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Tolkeassisterede psykologsamtaler

Denne pjece henvender sig til psykolo-

ger, der i deres professionelle arbejde 

har brug for at arbejde med tolk i for-

bindelse med udredning, rådgivning  

eller behandling.  

Pjecen er en faglig vejledning til psy-

kologer i at anvende tolk i det psykolo-

giske arbejde. Vi har tilstræbt at belyse 

alle de aspekter heraf, som er af betyd-

ning for den særlige situation, hvor en 

ekstra person, nemlig en tolk, deltager  

i den psykologiske proces. 

Inden da skal de forhold af mere over-

ordnet karakter fremhæves, som udgør 

rammerne for det psykologiske arbejde 

med borgere, hvor psykologen skønner,  

at der er behov for tolkeassistance.  

Disse rammer er baseret på den dan-

ske grundlov1, som omfatter alle borgere 

i Danmark, samt på Menneskerettig-

hedskonventionen2, der er gældende for 

alle borgere i lande, der som Danmark 

har tiltrådt denne. Hertil kommer lovgiv-

ning inden for konkrete områder som 

f.eks. lovbestemmelser om lige adgang 

til sundhedsydelser3 og social service.4,5.

Psykologer arbejder i stort omfang  

gennem det talte sprog, og i Danmark 

er dansk vores arbejdssprog. Der er 

imidlertid brugere af psykologydelser, 

der ikke i tilstrækkelig grad behersker 

dansk, og hvor der heller ikke er noget 

fælles sprog, som både psykolog og 

borger behersker godt nok til, at det er 

muligt at gennemføre en god samtale, 

undersøgelse eller behandling. Det bli-

ver nødvendigt, at psykologen benyt-

ter sig af en tolk for både at kunne løse 

sin opgave og leve op til kravene om 

lige adgang. Hertil kommer lovgivning, 

principper og retspraksis specifikt ved-

rørende psykologer6,7,8. 

Psykologen9 forventes at kunne ar-

bejde med tolk. Imidlertid opstår der 

mange komplicerede sammenhænge 

og dilemmaer, når der er behov for at 

inddrage en ekstra person i den psyko-

logiske proces. Der er mange forhold at 

1 Grundloven 
2 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention  
3 Sundhedsloven 
4 Retssikkerhedsloven 
5 Serviceloven 
6 Etiske principper for nordiske psykologer, 2018 
7 Psykologloven 
8 Med hensyn til lovgivningsmæssige forhold for psykologer, henviser vi til  

Erik Lohmann-Davidsen: Psykologen og klienten – retligt set, 2017 
9 Psykologen omtales i det følgende som ’hun’, tilsvarende omtales tolken som ’han’

TOLKEASSISTEREDE PSYKOLOGSAMTALER
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tage højde for, dels af mere praktisk art 

som f.eks. fysisk placering og aftaler 

med tolken om, hvilken form tolknin-

gen skal tage, dels spørgsmål af mere 

overordnet karakter, som f.eks. hvordan 

psykologen bevarer ansvaret for og 

styringen af processen, når hun en del 

af tiden ikke sprogligt forstår,  hvad der 

foregår. Hvordan skal psykologen for-

stå og håndtere de relationer, der folder 

sig ud i processen med en tolk som for-

midler? Disse og mange flere forhold 

skal der tages stilling til. 

I denne pjece vil det blive beskrevet, 

hvordan psykologen kan tage højde for 

en anderledes setting med tolk, så det, 

at der er en ekstra person til stede, ikke 

kommer til at forstyrre formålet med mø-

det mellem psykolog og borger, hvordan 

borgeren sikres en værdig behandling på 

lige fod med de borgere, der behersker 

dansk (eller et andet fælles sprog), og 

ikke mindst at psykologen kvalitets-

mæssigt kan stå inde for sit arbejde. 

Der er lidt forskellige rammer og reg-

ler for, hvad psykologen skal foretage 

sig i en situation med en borger, der 

ikke behersker det danske sprog til-

strækkeligt, alt efter hvilket regi psyko-

logen arbejder i. De store områder, psy-

kologer arbejder indenfor, er det kom-

munale område, privat praksis, hospita-

lerne, herunder navnlig psykiatrien, 

men også i andre medicinske specialer 

(regionerne10). Desuden arbejder der 

psykologer inden for det retslige områ-

de, primært Kriminalforsorgen (staten). 

Det er af afgørende betydning for 

korrekt varetagelse af professionen og 

sagsbehandlingen, at psykologens ar-

bejde ikke vanskeliggøres eller forhin-

dres af sproglige misforståelser eller 

barrierer. Psykologers arbejde anven-

des ofte i beslutningsprocesser, der har 

vidtgående betydning for borgerne. 

Psykologers undersøgelser anvendes 

for eksempel i forbindelse med sam-

værs- og forældreretssager, diagnosti-

cering, behandling og domfældelse. Det 

er også af stor etisk betydning, at kon-

takten mellem borger og psykolog ikke 

nødvendigvis altid er efter borgerens 

ønske – der er ind i mellem tale om 

tvang (f.eks. forældrekompetenceun-

dersøgelse, udredning og behandling  

i psykiatrien og mentalundersøgelse  

inden for det retslige område).  

Psykologer kan og skal i alle sammen- 

hænge anvende tolk, når det skønnes 

nødvendigt. I kommunerne, i regioner-

ne (også indbyrdes mellem regionerne), 

i privat praksis og i staten er det for-

skelligt, hvilke muligheder, der er for at 

rekvirere tolk, og hvordan betalings-

10 Sodemann, 2020 
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spørgsmålet af tolken håndteres. Det er 

dog i nogen grad sådan, at betalingen 

lander hos borgeren. Det er forskelligt 

hvilke sprog det er let at rekvirere kvali-

ficerede tolke i, og hvilke sprog, det er 

meget vanskeligt eller umuligt. 

Når anvendelse af tolk bliver en del af 

psykologens arbejde, har hun også som 

udgangspunkt ansvar for denne del.  

Af hensyn til borgerens retssikkerhed 

er det dog sådan, at Psykolognævnet 

fører tilsyn med autoriserede psykolo-

gers anvendelse af tolk i egen praksis, 

mens det for ansatte psykologer gæl-

der, at det er arbejdsgiveren (f.eks. 

kommunen), der er ansvarlig for psyko-

logens arbejde og dermed også for hen-

des brug af tolk. 

Pjecen er opbygget således, at der 

først præsenteres forhold vedr. tolk-

ning generelt samt oplysninger om tol-

ke i Danmark, hvorefter en række spe-

cifikke forhold ved tolkeassisterede 

psykologsamtaler belyses:

● Psykologers brug af tolk

● Ansvar for samtalen og styring af  

 processen

● Relationer, identifikationer og alliancer

● Forståelse og misforståelser
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Tolkeassisterede samtaler kalder på an-

dre og flere kompetencer og foregår 

under andre rammer og regler end sam-

taler uden tolk. 

Der findes forskellige former for tolk-

ning, tolken har i situationen særlige 

opgaver og skal efterleve tolkeetiske 

principper, og der eksisterer ret så for-

skelligartede forventninger til tolken. 

Der er derudover stor forskel på tolkes 

uddannelsesmæssige baggrund (se  

nedenstående). Det gælder både med 

hensyn til det sprog, der tolkes til og 

det sprog, der tolkes fra samt tolkens 

indsigt i den kontekst, tolkningen fore-

går i, herunder kendskab til specifikke 

fagtermer og kontekstbestemte udtryk.

TOLKEFORMER 
Simultantolkning 
Ved simultantolkning oversætter tol-

ken, mens han lytter til den næste sæt-

ning. Dette kaldes også konferencetolk-

ning, og her tolkes ofte fra tolkeboks.  

Simultantolkning kan desuden have 

form af hvisketolkning, hvilket kan fore-

gå ved større møder, hvor kun enkelte 

deltagere har behov for tolkning. Her 

11 Rigsrevisionens beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser, 2018, s. 5 
 Gengivelse med tilladelse fra Rigsrevisionen

§

11

PSYKOLOGERS BRUG AF TOLK
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sætter tolken sig ved siden af den eller 

de borgere, der har behov for tolkning 

og hvisker sin oversættelse på et sprog, 

borgeren forstår, samtidig med at der ta-

les på et andet sprog. Dette ses sjældent 

ved tolkeassisterede psykologsamtaler. 

Konsekutiv tolkning 
Ved konsekutiv tolkning eller dialog- 

tolkning hører tolken nogle sætninger 

på et sprog og gengiver herefter ind-

holdet på et andet sprog (der tolkes  

i begge sprogretninger).  

Konsekutiv tolkning i dialogform er 

den mest udbredte form for tolkning in-

den for det medicinske, det psykologi-

ske og det sociale område i Danmark. 

Fjerntolkning 
Telefon- eller videotolkning anvendes 

ved store fysiske afstande til tolk med 

de ønskede sprogkompetencer, eller 

hvis et fysisk møde af en eller anden 

grund ikke kan arrangeres (epidemi  

f.eks.). Den større grad af anonymitet 

kan nogle gange være en fordel, da der  

er sproggrupper, som findes i et lille an-

tal, således at den borger, der skal tol-

kes for, personligt kender de tolke, der 

er til rådighed lokalt. 

TOLKENS OPGAVER OG 
TOLKEPARADOKSET 
Tolkens dilemma, eller tolkeparadokset, 

består af de modstridende krav eller 

ønsker, tolken kan stilles overfor. Det 

drejer sig på den ene side om forvent-

ninger til oversættelsens karakter og 

på den anden side om ønsker om, at tol-

ken kan fungere som kulturformidler.  

Ordret oversættelse, eller måske 
en ord-til-ord-overførsel 
En forestilling om, at en ordret oversæt-

telse altid vil give det optimale udbytte, 

savner forståelse af tolkning som en 

proces, der formidler mening - men en 

ordret oversættelse af f.eks. en ’bekym-

ringssamtale’ vil næppe give mening (se 

mere i afsnittet Forståelse - og misfor-

ståelser). Ønsket om direkte ordret over-

sættelse bygger på en lægmandsfore-

stilling om, at et ord på ét sprog altid 

har en ækvivalent på et andet sprog.

Kulturformidler 
Bag ønsket om, at tolken fungerer som 

kulturformidler, ligger en forventning 

om, at tolken kan gengive betydningen 

af det sagte, og det vil ofte netop være 

tilfældet, at tolkens kulturelle forståel-

se kan bidrage til øget forståelse mel-

lem parterne i kommunikationen. Det 

kræver imidlertid stor kulturel viden 

hos tolken om begge de kulturer, der er 

tale om, således at tolken både kan for-

midle indholdet i kulturspecifikke fæ-

nomener, begreber og udtryk i majori-

tetskulturen og i minoritetskulturen, in 

casu i psykologens og borgerens kultur. 
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TOLKEETISKE PRINCIPPER 
Tavshedspligt 
Tolke er underlagt kravet om tavsheds-

pligt, som gælder alle, der arbejder med 

personsager. Tavshedspligten er lovbe-

stemt. 12  

Habilitet 
Spørgsmålet om habilitet skal overvejes 

af alle, der arbejder med personsager. 

Inhabilitet indebærer, at en fagperson 

er for tæt på en sag på grund af f.eks. 

slægtskabsforhold, egne eller nærtstå-

endes personlige interesser. 13 

For tolke vil personlige relationer 

være en af de vægtigste grunde til ikke 

at påtage sig en opgave, hertil kommer 

modstridende religiøs eller politisk 

overbevisning samt etnisk eller natio-

nalt modsætningsforhold.  

TOLKES FAGLIGE 
KOMPETENCER  
- TOLKEUDDANNELSE 
Tolkeuddannelse 
Translatør og tolk var tidligere velbe-

skrevne uddannelser, som imidlertid er 

nedlagt i Danmark. Der findes dog sta-

dig personer med disse uddannelser. 

En statsautoriseret translatør og tolk 

har en kandidateksamen (cand.ling.merc. 

eller cand.interpret.) fra Aarhus Univer-

sitet (tidligere Aarhus School of Busi-

ness/Handelshøjskolen i Århus) eller 

Copenhagen Business School (tidligere 

Handelshøjskolen i København) eller har 

bestået translatøreksamen og har på 

den baggrund opnået autorisation. 

Den 26. maj 2015 vedtog Folketinget 

at afskaffe lov om translatører og tolke 

med virkning fra 1. januar 2016, hvor-

med muligheden for fremover at opnå 

statsautorisation som translatør og tolk 

forsvinder. 

Medlemmer af Translatørforeningen 

og andre foreninger for uddannede tol-

ke udgør ca. 10-15 % af tolkekorpset i 

Danmark. Tallet er faldende, da næsten 

alle tidligere offentlige tolkeuddannel-

ser som sagt er blevet nedlagt. Aarhus 

Universitet er den eneste tilbageværen-

de institution, der stadig udbyder en 

kandidatuddannelse i erhvervssprog, 

hvori der indgår moduler i tolkning. Ud-

dannelsen udbydes dog kun i sprogene 

engelsk, tysk, fransk og spansk, og det 

frygtes, at den helt forsvinder som følge 

af Folketingets dimensioneringsplan og 

translatørautorisationens ophævelse.14

12 Forvaltningsloven § 27 og Straffelovens § 152   
13 Forvaltningsloven §3 
14 Graversen et al., 2015 
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15 Lov nr 166 af 27. februar 2019 om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på  
sundhedsområdet og Bekendtgørelse til loven BEK nr 1225 af 14/08 /2020 

Tolke i den offentlige sektor  
i Danmark 
Tolke, som leverer tolkning til den of-

fentlige sektor, kan inddeles i følgende 

seks kategorier: 

1. Statsautoriserede translatører og 

tolke, hvoraf nogle få ligeledes har 

gennemført en masteruddannelse 

i konferencetolkning

2. Tolke med en cand.mag. i sprog, 

hvoraf nogle få har gennemført den 

førnævnte masteruddannelse i kon-

ferencetolkning, samt tolke med en 

udenlandsk videregående uddan-

nelse (ikke nødvendigvis i sprog)

3. Tolke med en bacheloruddannelse 

i sprog

4. Statsprøvede tolke

5. Tolke, som har bestået første år af 

uddannelsen til statsprøvet tolk

6. Tolke uden tolke- og/eller sprog-

uddannelse

Tolke i kategori 1 er de bedst kvalifice-

rede tolke, kategori 2 de næstbedst 

kvalificerede og så videre. 

Langt de fleste tolke, anslået 85-90%, 

tilhører kategori 6, dvs. de har ingen 

tolke- og/eller sproguddannelse (ibid.). 

Trods tilstedeværelse af relevant lov-

grundlag15  findes der i 2021 ikke en 

certificeret tolkeuddannelse. Det bety-

der, at det er op til hvert enkelt forvalt-

ningsområde at udarbejde retningsliljer 

for, hvilke tolke, der kan anvendes, og 

hermed at der ikke overordnet er nogen 

formel sikkerhed for, at den enkelte tolk 

lever op til relevante krav. Mange for-

valtningsområder har lister over tolke. 

Disse lister bygger ofte på mange års 

erfaring med de anvendte tolke; men 

der ligger ikke nogen statsreguleret 

certicering til grund for optagelse på 

disse lister. 
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En tolkeassisteret psykologsamtale er 

psykologens samtale, og psykologen 

må være opmærksom på de særlige 

forhold, der skal tages hånd om her, 

både inden, under og efter samtalen. 

Det gælder information og aftaler 

med tolken, det særlige ved proces-

sen i en tolkeassisteret samtale samt 

gensidig feedback mellem psykolog 

og tolk.16 

INFORMATION TIL TOLKEN 
FØR SAMTALEN 
Tolken har som formidler af en kommu-

nikation mellem to eller flere parter be-

hov for at vide, hvad samtalen skal dre-

je sig om og om evt. problematiske for-

hold. Psykologen er ansvarlig for, at in-

formation gives inden samtalen, så tol-

ken kan være passende forberedt. For 

tolken kan det f.eks. være meget bela-

stende ikke at vide, om  borgeren er i 

konflikt med nogen af de deltagende 

fagfolk, ikke accepterer samtalen eller 

er utilfreds med, at en tolk deltager.

SAMTALEFORLØBET 
Den fysiske placering 
Tolken skal kunne opfatte både den 

verbale og nonverbale kommunikation 

og medvirke til at skabe tryghed for 

borgerne uden at signalere personlig 

stillingtagen. Psykologen har ligeledes 

behov for at indgå i nonverbal kommu-

nikation og at kunne få øjenkontakt 

med borgerne. Den fysiske placering og 

afstanden mellem tolkesamtalens tre 

parter er derfor vigtig. En placering i en 

trekant med lige stor afstand mellem 

parterne vil bedst facilitere en ligevær-

dig tolkeassisteret samtale - placering 

af tolken ved siden af psykologen kan, 

omend utilsigtet, signalere en relation 

dem imellem over for borgeren, hvor 

signalet, også fysisk, skal være, at tol-

ken er neutral. 

16 De følgende afsnit bygger på artiklen Velkommen til virkeligheden (Glejtrup og Hetmar, i Jessen et al., 
2008), som baserer sig på empiri fra en interviewundersøgelse. Alle kursiverede informantcitater i pje-
cen er fra denne interviewundersøgelse og kan tillige med andre citater fra undersøgelsen findes i 
nævnte artikel, hvilket ligeledes gælder dele af teksten i pjecen. 

 Interviewundersøgelsen blev gennemført med det sigte at sammenfatte erfaringer med tolkeassistere-
de psykologsamtaler hos fagfolk med mange års forskelligartede erfaringer inden for området. I artiklen 
redegøres der for udvælgelse af informanter, interviewmetode og -proces samt for analysemetode, hvor 
der her er tale om en systematisk tematisk analyse, hvor alle udsagn indgår i analysen, herunder ano-
malier, hvilket sikrer mod risikoen for, at empirien fungerer som ’citatpluk’ til bekræftelse af bestemte 
holdninger. Referencer til metodevalg findes i artiklen. 

ANSVAR FOR SAMTALEN 
OG STYRING AF PROCESSEN
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Tal med borgeren, ikke med tolken 
I en tolkeassisteret samtale taler psy-

kologen direkte med borgeren, ikke 

med tolken. Man henvender sig således 

til borgeren:  ”Vil du fortælle mig om…”, 

og ikke til tolken ” Vi du bede ham om 

at fortælle mig om…”, ligesom psykolo-

gen under samtalen ser på borgeren, 

ikke på tolken.  

Nonverbale signaler 
Det forhold, at parterne ikke umiddel-

bart forstår hinandens sprog, øger op-

mærksomheden på kropssproget. At 

dette til dels er kulturelt betinget og 

dermed ofte forskelligt, giver mulighed 

for mange misforståelser og skaber 

usikkerhed. En tolk siger om de samar-

bejdspartnere, der tolkes for:

”Det er en officiel samtale, det glemmer 

de .... man skal ikke lave om på sig selv, 

men klæd dig efter omstændighederne. 

Nogle kommer f.eks. med en åben T-shirt, 

hvor man kan sidde der og kigge, manden 

sidder altså og kigger, og der er overhove-

det ikke nogen samtale her, og konen sid-

der der, det går der meget energi med”. 

Styring af processen 
At psykologen har ansvar for styring af 

processen og en klar linje i samtalen gæl-

der for alle psykologsamtaler. I tolkeassi-

sterede psykologsamtaler består dette 

helt praktisk bl.a. i, at der tales i passen-

de antal sætninger, før der tolkes. Psyko-

loger må selv efter mange års erfaring 

stadig ind i mellem tage sig i at tale for 

længe ad gangen, så tolken må afbryde  

- og det gør mange tolke heldigvis. 

Psykologen har desuden overordnet 

ansvar for en aftale om, hvorledes der 

skal tolkes, herunder om begge samtale-

partnere (hvis det er et forældrepar), både 

kan tale dansk og modersmål på skift, og 

psykologen skal sørge for, at begge parter 

kommer til orde og bliver forstået. Det kan 

være meget vanskeligt for tolken, og des-

uden uklart for borgeren, hvis reglerne 

for tolkningen ikke er afklaret, herunder 

om alt og alle sprog oversættes for del-

tagerne i samtalen – en tolk fortæller: 

”… Hvor konen f.eks. går direkte og 

kommunikerer med psykologen, det er 

et konkret eksempel jeg snakker om, og 

manden så kigger på hende, og hver 

gang jeg siger et eller andet, så træder 

hun til og siger så noget, stadigvæk på 

dansk. Hvis man er klar over det, så bur-

de man faktisk gøre noget ved det, og 

det er altså ikke tolkens samtale, det 

skal vi hele tiden huske på, faktisk det 

er jeres samtale, det er lægens, psykolo-

gens, psykiaterens, det er dem, der ind-

kalder til samtale … der skal sige stop 

lige. Men jeg har oplevet faktisk mange 

gange, hvor jeg siger undskyld, skal jeg 

tolke det ordret det hele, eller skal jeg 

holde pauser for jer, eller hvordan skal 

jeg gøre det. Jeg foretrækker at jeg over-

sætter det hele”. 
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GENSIDIG FEEDBACK 
EFTER SAMTALEN 
Efter samtalen vil gensidig feedback 

være særdeles nyttig, men er desværre 

sjældent fast praksis. En tolk udtrykker 

et ønske om en fast aftale om udveks-

ling med psykologen efter samtalen: 

”… Kan vi ikke lige bruge to minutter 

på det ...Det jeg sagde var sådan og så-

dan. Og så hulkede hun af grin, men det 

var ikke sjovt, altså så kan man sige, ja 

nu skal du høre, hun har ikke forstået 

det. Det var sådan et hysterisk anfald, 

altså hun anede ikke, hvad hun skulle 

sige, så grinede hun så fjollet, hun vid-

ste ikke hvad du snakkede om”.  

Følelsesmæssig belastning  
af tolken 
Udover det indholdsmæssigt nyttige 

for psykologen ved en praksis med ef-

tersamtaler er der også det forhold, at 

tolken kan blive følelsesmæssigt bela-

stet af, hvad han er vidne til som tolk. 

Beretninger om overgreb som tortur, 

voldtægt, incest eller grov børnemis-

handling påvirker tolken, der sjældent 

som psykologen har adgang til super- 

vision. Der findes få arbejdssteder,  

hvor tolke har formaliseret adgang til 

ekstern supervision17; men tolken må  

i de fleste tilfælde selv håndtere bela-

stende oplevelser. 

Hvis en enhed (som fx en fødegang, 

en skoleledelse, et bosted), der har væ-

ret inde over en sag, hvor der efterføl-

gende benyttes internt eller eksternt til-

bud om debriefing eller defusing, kan 

det være relevant, at en tolk, der har 

medvirket i eller overværet det samme 

hændelsesforløb, også deltager. Inddra-

gelse af tolk i defusing eller debriefing 

skal overvejes ud fra tolkens tilknytning 

til den pågældende enhed. Hvis tolken 

har en solid tilknytning til enheden og 

opfattes som en del af teamet, vil dette 

være relevant. Det kan imidlertid være 

uhensigtsmæssigt, hvis der er tale om 

en tolk med en perifær tilknytning.

17 Nielsen, Henning J.: Inde I tolken er der et menneske i Jessen et al.: Samtaler med tolk, 2008 
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Ved en tolkeassisteret psykologsamtale 

fungerer tolken som et formidlende led 

mellem psykolog og borger.

● Feltet mellem borger og tolk

● Feltet mellem psykolog og tolk

● Feltet mellem borger og psykolog

Hertil kommer relationer til evt. yderli-

gere deltagere i samtalen samt relatio-

ner borgerne indbyrdes, hvis flere del-

tager i samtalen, hvilket ofte er tilfæl-

det f.eks. inden for det kommunale om-

råde (samtaler i socialforvaltning, i dag-

institution og skole). 

Relationerne afspejler både struktu-

relle, kulturelle og psykologiske positio-

ner, og samtlige relationer påvirker ud-

byttet af samtalen mellem psykolog og 

borger. 

RELATIONER MELLEM 
BORGER OG TOLK 
I en vellykket tolkeassisteret psykolog- 

samtale er borgeren tryg ved tolken, og 

her er for det første valg af tolk afgø-

rende, idet det må sikres, at tolken ikke 

på grund af sin baggrund kan skabe 

utryghed hos borgeren (f.eks. ved til-

hørsforhold til en modstridende gruppe 

i en konflikt). Derudover kan tryghed i 

høj grad sikres ved aftaler med tolken 

før samtalen. Det drejer sig dels om at 

informere tolken om den situation og 

det indhold, der skal tolkes i og om, dels 

om at aftale med tolken, hvordan der 

skal tolkes, f.eks. ved forskelle i sprog-

færdigheder, hvis flere borgere delta-

ger i samtalen. Disse aftaler bør psyko-

logen præsentere for deltagerne i be-

gyndelsen af samtalen. 

Forhåndsviden, tryghed 
På en fødeafdeling lykønsker tolken 

forældrene med det nye barn - som  

viser sig at være dødfødt. Det var der 

bare ingen, der havde tænkt på at for-

tælle tolken. 

“ ... det der med strategi, når man hilser 

på hinanden, er ikke kun med sprog. Men 

også jeg plejer sådan at sige, jeg kommer 

fra [land] , selvom jeg har været i Dan-

mark i 22 år ...  det er et signal fra mig til 

vedkommende: Er du iraker - jeg er fra 

[land] , jeg har intet med din historie eller 

din baggrund at gøre. Du er fri, du kan 

fortælle hvad du vil, der er ingen censur 

her, og jeg kan ikke være en stikker. Alt-

så så slapper han fuldstændig af”.  

TOLK

PSYKOLOGBORGER

RELATIONER, IDENTIFIKATION OG ALLIANCER
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Forskelle i sprogfærdigheder 
Ved forskelle i danskfærdigheder:

Ved forældresamtaler kan tilbud om 

tolkning af den af forældrene, der har 

god dansk sprogbeherskelse, opleves 

som mangel på anerkendelse, hvilket 

dog ofte uden problemer kan verbali-

seres med en bedre tolkeproces som 

resultat, som denne tolk gør: 

“Jeg ved, at du kan meget, jeg vil over-

hovedet ikke … trampe på dig. Vi vil bare 

have, at din kone også er med”.

Ved forskelle i modersmålsfærdigheder:

Dette vil typisk forekomme, hvis den 

ene af forældrene er født og opvokset i 

Danmark, hvor denne ofte vil slå over i 

dansk. Her kan det nænsomt formidles 

til forældrene, at begge sprog kan bru-

ges, at det er i orden at veksle mellem 

modersmål og dansk - at det vigtige er, 

at alle forstår hinanden, som formule-

ret her af en tolk: 

”… du må godt tale dansk, så bliver det 

oversat … fordi så vil det være pinligt for 

dem … hvis de sidder og taler et dårligt 

arabisk”. 

Nonverbale signaler, øjenkontakt 
I nogle kulturer er øjenkontakt ladet 

med en særlig betydning og derfor ikke 

ønskelig og specifikt ikke mellem køn-

nene, dette i modsætning til i vestlig 

kultur, hvor der netop lægges vægt på 

øjenkontakt som udtryk for god kon-

takt og nærvær i samtalen. 

Nonverbale signaler i øvrigt 
Det er naturligvis ikke kun måder at 

forvalte øjenkontakt på, som påvirker 

relationen - her er en tolks eksempel på 

andre ikkesproglige udtryk som f.eks. 

latter og mimik: 

“…  det er en officiel samtale, og jeg er 

ikke en del, jeg er ikke part of it, altså jeg 

er ikke en del af det, jeg skal hverken gri-

ne eller synes det er sørgeligt, altså jeg 

skal være neutral, men hvis jeg smiler - 

altså psykologen siger et eller andet jeg 

griner til dig først og så oversætter jeg - 

så har jeg signaleret over for forældrene 

at jeg er enig med dig og vi er på linje, og 

det er jeg jo ikke, ikke nødvendigvis, og 

de skal ikke have den forståelse”.  

Tolkens sympati med en af parterne 
I psykologsamtaler er der ofte et in-

tenst emotionelt niveau - og tolkning 

kan vække stærke følelser også i tolken 

selv, som kan opleve at identificere sig 

med en af parterne i samtalen, også 

selvom han skal forholde sig neutralt. 

En tolk fortæller:  

 ”Hvis en sagsbehandler, for eksempel, 

har en god dagsorden, og hun har knok-

let i det ... det går altså i vasken for hende 

på grund af et eller andet, så føler man 

sympati for hendes arbejde. Igen, kan du 

også have sympati for en psykisk syg far 

som er fuldstændig nedbrudt, og der sid-

der en lærer og taler hånligt til ham”.

Psykologen oplever ligeledes, at tol-
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ken påvirkes af det indblik, han får i li-

vet og vilkårene herfor i de familier, 

han tolker for, som beskrevet af psyko-

logen her: 

”.. for det var et rigtig svært forløb, 

hvor [tolken] sådan siger: Jeg må indrøm-

me, at jeg er så gal på den mor. At hun 

gør sådan og sådan, jeg synes det er så 

dårligt, og hendes børn kom ikke i skole ... 

men [tolken] blev mere gal og provokeret 

end jeg gjorde, det var helt tydeligt, for 

jeg forstod godt denne her kone, der hav-

de haft et frygteligt flygtningeliv…”. 

RELATIONER MELLEM 
PSYKOLOG OG TOLK 
I tolkeassisterede psykologsamtaler har 

psykologen ansvar for indhold, tolken 

for formidling, hvilket kræver et tæt 

samarbejde, herunder aftaler om, hvil-

ken form formidlingen skal have. 

Det er vigtigt for samtalen, at psyko-

logen inden samtalen delagtiggør tol-

ken i sine overvejelser angående formål 

og strategi for samtalen; men da der 

netop er tale om en proces, hvor psyko-

logen ikke kan forudse, hvad der vil ske 

og derfor kan ændre strategi undervejs, 

kan tolken i sagens natur ikke informe-

res fuldt ud på forhånd. 

Det er desuden væsentligt, at psykolo-

gen er lydhør over for tolkens kommen-

tarer til og eventuelle kritik af processen; 

men tolken er ikke psykolog og vil ikke 

altid kunne gennemskue psykologens 

ærinde i en konkret situation, f.eks. et 

valg om at være bevidst konfronterende, 

hvilket af tolken kan opleves som ubeha-

geligt eller ligefrem ufølsomt. 

Mulighederne for at udvikle relatio-

nen mellem psykolog og tolk afhænger 

af sagernes art, hvor der vil være stor 

forskel på en enkeltstående samtale 

med en overskuelig problemstilling og 

et længere og et mere komplekst råd-

givnings- og behandlingsforløb. I det 

sidste tilfælde er der mulighed for et 

tættere og mere frugtbart samarbejde 

mellem tolk og psykolog. 

Psykologer oplever imidlertid nogle 

gange, især nok ved enkeltstående 

samtaler, at der under samtalen foregår 

noget, som psykologen ikke er en del 

af. Hvis tolken i løbet af samtalen har 

perioder, hvor der tales med borgeren  

i længere passager, før der tolkes, kan 

psykologen føle sig koblet af og dermed 

miste muligheden for at styre samta-

len, som beskrevet af psykologen her:  

“Så kan jeg jo godt mærke, at nogle gan-

ge så kan jeg godt blive irriteret på tolken”. 

Igen kan problemer af denne art i no-

gen grad foregribes ved aftaler med tol-

ken, herunder f.eks. at psykologen øn-

sker alt oversat, og omvendt at tolken 

under samtalen tilkendegiver, at noget 

kræver en længere forklaring, fordi et 

udtryk ikke findes på borgerens mo-

dersmål (eksempelvis ’partshøring’).
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RELATIONER MELLEM 
BORGER OG PSYKOLOG 
Inddragelse af alle i samtalen 
Det er psykologens ansvar at inddrage 

alle parter i samtalen, herunder f.eks. at 

inddrage begge i et forældrepar og få 

en reel dialog med begge, også selvom 

den ene har været længere tid i Dan-

mark og har bedre danskkundskaber 

end sin ægtefælle. En tolk siger: 

”De forskelsbehandler, pædagoger, 

lærere og også psykologer for den sags 

skyld. Altså de taler mest til manden, i 

hvert fald i den arabiske gruppe som jeg 

tolker for, man koncentrerer sig mest om 

manden - men det kunne være godt, 

hvis man kunne koncentrere sig om ko-

nen også, hun er til stede. I mange til-

fælde er det konen faktisk, der har med 

barnet at gøre, altså det ved vi”. 

Identifikation 
Det er lettere for en dansk fagperson at 

identificere sig med en borger, som man 

har nogle fælles referencer med som 

følge af den pågældendes opvækst i 

Danmark, end med en borger med erfa-

ringer fra en kultur, der er fremmed for 

psykologen. For tolken kan det tage sig 

sådan ud: 

” … vi har selvfølgelig … det er meget 

nemt med den unge mor, der har været 

igennem det danske system, den dan-

ske skole. Og så sidder hun og siger: ’ 

”Jeg kan godt huske dengang på turen til 

Bornholm eller dengang mine forældre 

sagde nej til det”. 

”Det er mere alvorligt, hvis det er en 

mand, der er vokset op i Danmark og det 

er konen der er kommet til senere hen, 

for så pjatter man med manden, og så 

sidder moren der, - Sådan er de altså i 

Danmark. Så har hun dannet et forkert 

billede, som man har været med til at 

give hende”. 

Alliancer 
Ved tolkeassisterede psykologsamtaler, 

hvor flere borgere deltager, kan det 

være svært for psykologen helt at und-

gå en stærkere alliance med den af bor-

gerne, der har flest erfaringer med 

danske forhold på bekostning af den 

anden part. Psykologen må derfor 

være i en stadig ransagende position 

for at opnå den bedst mulige forståelse 

af begge parter. En psykolog beskriver 

det således: 

”Det er tydeligt, at moderen ikke var …  

hun var familiesammenført, faderen var 

gift for anden gang med hende. Han var 

opvokset her og var tydeligvis flov over 

sin kone. Det var ikke særlig behageligt. 

Han skulle rigtigt distancere sig … og 

fortælle, at han godt vidste, hvordan 

tingene var…”.
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I alle tolkeassisterede samtaler er der 

fokus på at sikre forståelsen mellem 

samtaleparterne, men også risiko for 

misforståelser. Risikoen kan dels knyt-

te sig til personerne i samtalen, hvor 

der sommetider ses urealistiske fore-

stillinger om tolken som ’oversættel-

sesmaskine’. Dels kan det sproglige ind-

hold i sig selv indebære risiko for mis-

forståelser, f.eks. ved anvendelse af 

fagtermer eller kulturspecifikke begre-

ber, som er vanskelige at oversætte. 

Psykologer er imidlertid også uden 

sprogforskelle trænede i at sikre forstå-

elsen mellem samtalepartnerne. 

TOLKEN SOM  
OVERSÆTTELSESMASKINE 
En tolk er ikke en interaktiv ordbog med 

fagtekniske underkapitler eller en 

ord-til-ord-oversættelsesmaskine. 

Gennemføres en sådan form for tolk-

ning, kan det være yderst vanskeligt at 

vide, hvilket indhold der formidles. 

Risikoen er, at forståelsen helt kan 

glippe eller blive til deciderede misfor-

ståelser, som i dette autentiske eksem-

pel: 

For en del år siden henvender et for-

tvivlet forældrepar sig på Indvandrer-

rådgivningen i København for at få 

hjælp, da de har fået at vide hos lægen, 

at deres barn havde hjernesvind, som 

dog viser sig at være noget mere frede-

ligt, nemlig jern-mangel. Tolken burde 

her have spurgt nærmere ind og have 

sikret sig at have forstået det udtryk, 

lægen anvendte. Det kræver en dygtig, 

veluddannet tolk konstant at være op-

mærksom på den situation og det ind-

hold, der tolkes i og om. Har resten af 

samtalen drejet sig om føde og vitami-

ner, skal man som tolk undre sig over, at 

der pludselig tales om noget så alvorligt 

som ’hjernesvind’ - og spørge. 

Forventningen om at fungere som 

’oversættelsesmaskine’ møder en tolk  

i denne form: 

“ ... jeg tolker for en overlæge, og det 

handler dengang om transplantation af 

knoglemarv ... og jeg gør mit bedste ... og 

så siger jeg ... Undskyld, kan du sige det 

med andre ord?  Så sagde han: Er du tolk, 

så tolk hvad jeg siger. Så bliver jeg tos-

set, så rejste jeg mig op og sagde … Jeg 

prøver at hjælpe dig, men jeg er ikke ud-

lært hverken i biologi eller i medicin. Jeg 

er ikke læge, og det er ikke almindelig 

hudpleje vi snakker om. Vi snakker om 

noget, som er meget, meget kompliceret 

... Kan du ikke sige det med andre ord, så 

jeg kan oversætte i hvert fald nogenlun-

de korrekt, det der bliver sagt. Det blev 

han så tosset over”. 

Det er generelt overordentligt vigtigt 

at vide, at ingen mennesker behersker 

FORSTÅELSE - OG MISFORSTÅELSER
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’det fulde ordforråd’ i deres modersmål. 

For eksempel har en glarmester nogle 

fagudtryk, en psykolog har andre, og 

de kender sjældent hinandens. Hertil 

kommer f.eks. dialekter, sociolekter, 

ungdoms- og regionalsprog, slang samt 

ældre udtryk (vissevasse, kålhøgen, 

vaks ved havelågen). 

FAGTERMER 
Vi tilpasser generelt vores sprog til den, 

vi taler med, og psykologer er vant til at 

vælge sproglig kode, herunder især 

ordforråd, for at sikre forståelsen i sam-

talen. Ordvalg og formuleringer skifter 

alt efter samtalepartnerens alder, bag-

grund mv. Psykologen taler ikke om ’so-

cial interaktion’ med et barn (men f.eks. 

’hvem leger du med?’) - og bruger ikke 

begreber som ’visuel perception’ til an-

dre end fagfæller.  

I tolkeassisterede samtaler er det af 

særlig betydning for psykologen at 

være ekstra opmærksom på sit ordvalg, 

og den gensidige forståelse afhænger 

her af et tæt samarbejde med tolken. 

For at sikre forståelsen er det vigtigt, 

inden samtalen, at afklare måden, der 

tolkes på. Det kan f.eks. aftales, at tol-

ken ved specifikke fagudtryk under 

samtalen kan opfordre psykologen til  

at udtrykke sig med andre ord. En tolk 

beskriver problemet her: 

“ ... stimulation, altså ordet stimulation. 

Jeg kan sige ... stimulation på arabisk ...  

og jeg ved inde i mit hjerte og i mit ho-

ved, at [moderen] forstår det ikke. Jeg 

kan vælge at sige stimulation og lade 

som ingenting eller sige: Kan du sige det 

med andre ord, og så må psykologen bli-

ve tosset på mig - jeg kan godt bære det 

- for at forklare hvad det er, vi snakker 

om”. 

 “ … om det går godt eller ...  Du kan se 

det i øjnene. De er tomme - så kan du 

godt se, at de ikke … Du siger f. eks: Dit 

barn mangler lidt stimulation, og fade-

ren smiler. Så ved jeg, at faderen ikke 

forstår. Hvis han forstår det, så skal han 

ikke smile, og det er sådan et lille tegn”. 

SÆRLIGE PROBLEMER VED  
PSYKOLOGISKE FAGTERMER 
Hos lægen ved både læge og patient, at 

patienten ikke kender alle lægens fag-

udtryk. 

Hos psykologen kan man derimod  

risikere, at begge parter tror at vide, 

hvad de øvrige taler om. Her kan psy-

kologen søge at sikre forståelsen ved at 

være konkret og give eksempler på det, 

der tales om, som en psykolog gør her: 

“Men nu gør jeg altså ikke meget i at 

sidde og snakke prøver, jeg snakker mest 

netop om beskrivelse af adfærd, eller 

selvfølgelig er der nogle begreber, altså 

selvfølgelig med selvstændighed eller 

sådan nogle ting, det er jo hamrende 

svært, ikke. [Interviewer: Hvad med 

selvhjulpenhed?] ... Men der tror jeg al-
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tid jeg vil sige for eksempel: Er han god 

til at tage tøj på og tage en tallerken ud”.  

Kommunikationen i tolkeassisterede 

samtaler er således meget sårbar, idet 

der er større risiko for manglende gen-

sidig forståelse eller deciderede misfor-

ståelser end ved samtaler, hvor parter-

ne deler modersmål. Psykologer er 

imidlertid vant til og trænede i at arbej-

de med at sikre forståelsen i en samtale 

- det særlige ved tolkeassisterede sam-

taler er, at der her er flere faldgruber, 

og psykologen må derfor under samta-

len være ekstra lydhør og reagere på 

enhver oplevelse af, at man evt. misfor-

står hinanden. Igen er tolkens funktion 

helt central, hvortil kommer at psykolo-

gen kan sørge for at give konkrete ek-

sempler på det, der tales om. 

UDTRYK, DER FOREKOMMER 
DAGLIGDAGS, MEN SOM ER 
FAGTERMER 
Mange psykologiske fagudtryk indgår  

i dagligsproget, men har en særlig be-

tydning i en psykologisk kontekst,  

f.eks. begreber som ’udvikling’ eller 

’grænser’. Risikoen for manglende for-

ståelse er stor her, da problemet ofte 

kan være uerkendt/usynligt for psyko-

logen - de fleste med dansk baggrund 

vil f.eks. vide, at når man taler om børn 

og grænser, drejer det sig ikke om 

grænser mellem lande. Her er et par  

eksempler fra en tolk:

“ ... ’udvikling’, sådan nogle ord, som I 

bruger enormt meget … jeg siger udvik-

ling [på arabisk]. Så kigger [moderen] på 

mig, som var jeg en idiot. Selv hvis man 

havde en ordbog, så havde man stadig-

væk - for ordbogen er lavet og skrevet 

til dem, der kan læse og skrive”.  

“ ... Barnet mangler grænser ... græn-

ser i Kurdistan? Eller hvad er det, vi 

snakker om? Skal jeg bare oversætte  

ord for ord, for så kan jeg godt gøre det. 

Men så kan vi bare pakke sammen, der 

er ikke nogen samtale. Ord, det er ikke 

bare ord”.  

KULTURSPECIFIKKE  
BEGREBER, SOM ER VANSKE-
LIGE AT OVERSÆTTE 
Ord og begreber kan ved direkte over-

sættelse referere til vidt forskellige kul-

turelle normer og erfaringer, f.eks. et 

begreb som ’velopdragen’, der vil om-

fatte vidt forskellige krav til adfærd i 

forskellige kulturelle sammenhænge. 

Nogle fænomener er kulturspecifikke 

på den måde, at de kun forekommer i 

én af de repræsenterede kulturer, og 

formidling af betydningen kræver ofte 

en længere forklaring. 

’Dukkekrog’ og ’puderum’ hører f.eks. 

til dansk børnehavekultur, og det er 

vanskeligt at forestille sig, hvilken for-

ståelse en direkte oversættelse vil kun-

ne formidle. På samme måde er ’Vi fik 

kiks til frugt i dag’ meningsløs for folk, 
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der ikke kender til måltiderne i en 

dansk daginstitution - herunder også 

nogle danske bedsteforældre. 

Det kan således være vanskeligt at 

formidle betydningen af mange fæno-

mener i en dansk børnehverdag, idet 

der her skal formidles mellem kulturer 

og ikke blot ord, så at sige. Og kultur- 

specifikke fænomener findes naturligvis 

inden for alle områder: ’projektarbejde’ 

og ’mussamtale’ for bare at nævne nogle.  

Metaforer 
Sprogbilleder eller metaforer kan volde 

særlige vanskeligheder. Alle der har 

lært et nyt sprog kender til problemer-

ne med udtryk som at ’tage benene på 

nakken’, ’feje noget ind under gulvtæp-

pet’, ’vælte nogen af pinden’ mv. Prøver 

man at oversætte sådanne vendinger 

direkte, går det oftest galt. Nogle sprog, 

f.eks. arabisk og tyrkisk er meget billed-

rige og anvender mange metaforer. Så 

møder psykologen i oversat form ud-

tryk som ’jeg får kræft i hjertet’ taler 

borgeren ikke om somatisk sygdom, 

men om at være meget ked af det. 

’Kræft i hjertet’ er blot et forstærkende 

sprogligt udtryk - og her har vi faktisk 

på dansk en parallel i udtrykket ’kraf-

tedme’, som jo betyder ’må kræften 

æde mig’ (lige som ’for pokker’ drejer sig 

om sygdommen kopper’).

I tolkeassisterede psykologsamtaler 

kan brug af metaforer imidlertid bevir-

ke misforståelser med helt utilsigtede 

konsekvenser. I en artikel om brug af 

tolke i psykiatrien gennemgås en case 

om en patient med tyrkisk baggrund. 

Patienten har et meget billedrigt sprog. 

Hun opfattes som vanskelig at forstå, 

usammenhængende og psykotisk. Ef-

ter et mellemliggende forløb, hvor en 

speciallæge i psykiatri med tyrkisk bag-

grund taler med patienten og ikke vur-

derer hende som usammenhængende, 

skiftes til en anden tolk, som er mere 

fortrolig med den udstrakte brug af me-

taforer i tyrkisk, og kommunikationen 

lettes. Metaforerne giver mening for 

denne tolk, som herefter kan formidle 

indholdet i det, patienten udtrykker. 

Samtalen mellem patient og behandler 

bliver nu flydende og forståelig for be-

handleren - patienten opfattes ikke 

længere som psykotisk, og den planlag-

te antipsykotiske behandling iværk-

sættes ikke.18

18 Skammeritz et al, 2019 
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En vellykket tolkeassisteret psykologs-

amtale kræver kompetencer hos såvel 

psykolog som tolk - og der er behov for 

opkvalificering inden for området. 

For tolke har der uddannelsesmæs-

sigt været få muligheder i de senere år. 

Som nævnt ovenfor eksisterer der 

imidlertid nu sådanne muligheder i 

form af lovgivning (2019) og bekendt-

gørelse (2020) om etablering af en cer-

tificeret tolkeuddannelse, hvilket frem-

adrettet vil kunne sikre kvaliteten af 

tolkeydelser. 

For psykologer, der har behov for at 

anvende tolk i arbejdet, har Selskab for 

Interkulturel Psykologi i Dansk Psyko-

logforening gennem en årrække taget 

forskellige initiativer: I 2008 udkom bo-

gen Samtaler med tolk, selskabet af-

holdt i 2019 kurset Psykologarbejde 

med tolk og i 2021 foreligger denne pje-

ce. Selskabet vil også fremadrettet ud-

byde kurset Psykologarbejde med tolk. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
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Tolkeassisterede psykologsamtaler

Uddannelse og professionserfaring hos 

både og psykolog og tolk er afgørende 

for en vellykket tolkeassisteret psyko-

logsamtale, som igen er betinget af og 

påvirket af mange forhold. På denne 

baggrund følger her de vigtigste anbe-

falinger.

● At være opmærksom på betydning-

en af valg af tolk, hvad angår bag-

grund (uddannelse, køn, dialekt mv.) 

samt erfaringer inden for området

● At være opmærksom på at sætte 

nogle hensigtsmæssige rammer for 

samarbejdet såsom klare aftaler for 

tidsrammen med tid til før- og efter-

samtale med tolken

● At det er vigtigt, at tolk og psykolog 

har tilstrækkelig forhåndsinformati-

on om hinanden, og at tolken er in-

formeret om det, der skal foregå, 

samt om hvordan der skal tolkes

● At psykologen i begyndelsen af  

samtalen præsenterer for borgeren, 

hvordan der vil blive tolket (flere 

sprog, alt bliver oversat mv.)

● At begrundelsen for brug af tolk for-

midles klart til deltagerne i samtalen, 

at deres accept af en tolks tilstede-

værelse er sikret, og at spillereglerne 

for tolkning af samtalen er aftalt

● At psykologen har ansvaret for pro-

cessen og bevarer styringen i samtalen

● At være opmærksom på, at den non-

verbale kommunikation er mindst 

lige så vigtig som den verbale - her-

under den fysiske placering af delta-

gerne

● At kvaliteten af et samtaleforløb 

øges, når tolk og psykolog har kend-

skab til hinanden og har erfaringer, 

de kan reflektere over sammen

● At psykologen er opmærksom på sit 

samspil med alle deltagere i samta-

len, herunder kønsrollemæssige 

aspekter

● At psykolog og tolk er særligt op-

mærksomme på risikoen for at indgå 

i alliancer med en eller flere deltage-

re i samtalen

● At en god kontakt mellem parterne 

afhænger af psykologens og tolkens 

evne til at mærke efter og sikre, at 

kommunikationen fungerer, og at 

der er en reel dialog

● At psykologen gør sig forståelig, 

også når det drejer sig om fagudtryk 

eller mere kulturelt betingede begre-

ber med et kritisk blik for eventuelle 

misforståelser

ANBEFALINGER
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