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Syftet med mitt föredrag är att undersöka skillnader och likheter mellan hur en professionell 
översättare och blivande språkexperter (språkstuderande) arbetar och hur de använder hjälpmedel 
när de översätter från svenska (L2) till finska (L1) samt hur resultaten ser ut. Studien är en 
uppföljning av en liknande undersökning från 2008 (Pilke & Puskala 2010, Puskala, 2011). Dess 
resultat bidrar till att explicitgöra den professionella översättarens arbetssätt.  

I presentationen utgår jag från en undervisningssituation där den valda texten kunde vara ett 
autentiskt fackspråkligt översättningsuppdrag. Texten ska också vara relativt kort men ändå 
utgöra en helhet. Därför föll valet på texten Axindustries förvärvar LVD Lastvagnsdelar AB som 
representerar genren pressmeddelande.  

Studentmaterialet har samlats in under en lektion på 90 minuter. Studenterna skulle översätta 
texten och samtidigt bokföra de ord och fraser de sökte i olika källor (s.k. kvalitativ 
protokollundersökning, se Bergenholtz & Tarp 1994: 81–83), på samma sätt som i en 
modellsökning som presenterades för dem innan de satte igång med uppgiften.  

Den professionella översättaren genomförde samma uppgift som studenterna. Det tog henne totalt 
43 minuter att översätta texten och samtidigt bokföra sina sökningar. Man kan således anta att de 
flesta studenter hinner översätta majoriteten av texten (jfr Puskala 2011). 
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