Anna-Lena Nilsson

Anna-Lena Nilsson gick 6-veckors teckenspråkstolkutbildning på Västanviks folkhögskola 1981, och
sedan Högre tolkutbildning i teckenspråk på Stockholms universitet 1989-1990. Hon har mer än 35 års
erfarenhet av så kallad ”vardagstolkning”, utbildningstolkning och tolkning av nationella och
internationella konferenser och har dessutom undervisat teckenspråkstolkar sedan 1994. Anna-Lena
disputerade 2010 vid Stockholms universitet på en avhandling om (svenskt) teckenspråk, och om
tolkning. Idag är hon professor i tegnspråk og tolking på NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim.
Att vara "en bra tolk" – förr, nu och i framtiden.
Den första utbildningen för teckenspråkstolkar i Sverige gavs 1969, och resulterade bland annat i
bildandet av SDTF – Sveriges dövtolkars förening. Tolkar hade naturligtvis funnits långt innan dess,
men det fanns ingen formell utbildning, tolkning var inte ett avlönat arbete och det fanns inga
anställningsmöjligheter. Så småningom ledde det intressepolitiska arbete som bedrevs av Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) till att en formell tolkutbildning startades. Under de år som gått sedan dess,
och i takt med att utbildningen blivit längre och tolkyrket professionaliserats, har relationen mellan
dövsamhället och tolkarna, liksom relationen mellan SDR och STTF, förändrats. Med den här
föreläsningen vill jag ge en kort överblick av hur den här utvecklingen sett ut. Samtidigt belyser jag
frågor som: Vem bestämmer vem som får bli teckenspråkstolk? Vem bestämmer vad som är "en bra
tolk"? Vem bestämmer vad som är "bra tolkning"? Det är naturligtvis utvecklingen i Sverige som är i
fokus, men vi kommer också att se att det finns paralleller till utvecklingen i andra länder. Sist, men
inte minst, kommer vi att reflektera kring dagsläget och jag kommer att ge min syn på hur jag anser att
tolkyrket – och därmed även tolkutbildningen – bör utvecklas.

Anne-Maj Magnström

Anne-Maj Magnström, lärare i dövblindtolkning vid Västanviks Folkhögskola. Från 2005 började jag
besöka tolkutbildningen, sen blev det bara oftare, mer regelbundet de 5 åren innan jag anställdes
2015.
Dövblindtolkning är förutsättning att uppnå delaktighet i sin omgivning och ute i samhället, genom god
tolkning, tillräcklig syntolkning och säker ledsagning. Varför det är viktigt att kunna olika tolkmetoder
och strategier för uppnå balans i samspelet mellan tolken och personen med dövblindhet.
Syntolkningen som, icke-verbal är viktig del i den verbala kommunikationen som alla vet är bärande i
kommunikation. Om kvalificerad ledsagning genom samspel mellan tolken och personen med
dövblindhet.

Camilla Warnicke

Auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk
Filosofie Doktor
Forskarhandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscenter, affilierad till Örebro
universitet
Tolkutbildare vid Fellingsbro folkhögskola
Tolkning på distans förr, nu och sedan
Genom den tekniska utvecklingen har möjligheten för döva att kommunicera på distans
förändrats radikalt de senaste decennierna. De tekniska innovationerna har även kommit att
påverka tolkar och tolkars arbetssituation vid tolkning mellan talade och tecknade språk.
Såväl i Sverige som i många andra länder påverkas organisationen av tolkar och tolkning till
exempel av de tjänster som tillhandahåller tolkning via bildtelefoni.
Vid denna presentation kommer vi att blicka bakåt för att fundera på hur situationen har sett
ut för döva och tolkar. Vi kommer även göra en gemensam omvärldsinventering och vidare
gemensamt spekulera i framtida utmaningar i och med teknikens möjliggörande för tolkning
på distans.

Minna Forsell

Minna Forsell, leg psykolog med fokus på existentiell och transkulturell psykologi,
författare till boken "Att arbeta med tolk" och aktuell under 2019 med en bok om
transkulturell äldreomsorg.

Jag tänkte prata om tolkning från tolkanvändarens perspektiv - vad är viktigast och
vad är "värst"? Reflektioner kring relationen mellan tolk och tolkanvändare.

Linda Eriksson

Linda Eriksson, pedagog, Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb
Kl 09:15-09:45 Behov & Utmaningar för personer med dövblindhet – Nu & Framtid
Vi presenterar Nkcdb:s uppdrag, vad vi kan bidra med och hur ni kan använda oss samt ta
del av det vi gör.
Vi pratar också om vilka behov och utmaningar vi ser för personer med dövblindhet i både
dagens och framtidens samhälle.
Kl 11:30-12:15 Socialhaptiska signaler – Förr, Nu & Framtid
Idag är socialhaptiska signaler ett viktigt komplement till alla delmoment och alla tolkmetoder
i dövblindtolkning.
Både för att underlätta för tolkanvändare med dövblindhet att bli så delaktiga som möjligt och
för att underlätta tolkarnas arbete.
Hur har socialhaptiska signaler utvecklats och hur kan vi tillsammans fortsätta att utveckla
dem?

Robert and Peter

Role-Space Talk for Swedish Association of Sign Language Interpreters (STTF) Conference
February 2019
Peter Llewellyn-Jones, Sign Languages International, Ltd.
and
Robert G. Lee, University of Central Lancashire
In celebration of the 50 Anniversary of STTF, this talk will look at the development of the
concept of the role of interpreters throughout the professionalisation of Sign Language
Interpreting. We will look at the concept of role and how it has been used (and misused) by
interpreters in trying to explain how they work with Deaf and hearing people in interactions.
The talk will provide an overview of the role-space model (Llewellyn-Jones and Lee 2013,
2014) including the development of the model from research in sociolinguistics and
conversational analysis to the work of researchers in interpreting studies. Examples from the
speakers’ own interpreting practice will be used to highlight and explain the model.
The talk will conclude with example of how the role-space model is being applied in a range
of settings (e.g. educational, legal, designated interpreting, training of interpreters) from a
variety of different countries.
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