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FÖRORD 
 
Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet 
vid Vasa universitet (VAKKI) arrangerade sitt 32:a symposium 11–12.2.2012 i Vasa. 
Temat för symposiet var Språk i rörelse. Plenarföredragen hölls av Dr. Katharina 
Brizi  (Austrian Academy of Sciences) och Dr ebnem Susam-Sarajeva (University 
of Edinburg). På symposiet utsågs prof. em. Kari Uusikylä till Årets humanist. Moti-
veringen till priset finns i publikationen. 
 
Brizi  föreläste om ett pågående österrikiskt forskningsprojekt där social ojämlikhet 
som beror på migration betraktas ur ett lingvistiskt perspektiv. I projektet undersöks 
flerspråkiga invandrares individuella och samhälleliga modeller för språkanvändning 
i skolor och hur modellerna påverkar invandrarnas framgång. Som exempel nämnde 
Brizi  kurder och romer i Österrike som ofta är tre- eller till och med fyrspråkiga. Av 
forskningsresultaten framgår att flerspråkighet inte beaktas av de flesta skolväsenden 
i invandrarnas hemländer. Detta kan vara orsaken till att den sociala ojämlikhet som 
invandrare redan upplevt i hemlandet upprepas eller till och med förstärks i invand-
ringsländerna. Detta kan även vara anledningen till att några flerspråkiga elevgrup-
per underpresterar i europeiska skolsystem.  
 
Susam-Sarajeva fäste uppmärksamhet vid översättningar som vi vanligtvis inte upp-
fattar som sådana. Med översättningar avses vanligen texter som översättare, tolkar 
och andra experter producerat på andra språk. Forskning inom området koncentrerar 
sig på huvudriktningarna inom översättningsvetenskap: teknisk översättning, lokali-
sering, konferenstolkning och översättning för media. Enligt Susam-Sarajeva är vi 
omgivna av många osynliga översättningar, som gjorts av t.ex. litteraturforskare, po-
eter, läkare eller till och med av mammor. I sitt föredrag nämnde hon vilka fenomen 
som förblir obemärkta när forskningsintresset begränsas till enbart ekonomiskt och 
institutionellt betingade översättningar. Hon uppmanade publiken att tänka på följ-
derna.  
 
Årets tema inspirerade forskare, lärare och andra experter inom språk- och översätt-
ningsvetenskapens delområden att tänka på sitt eget arbete och sin egen forskning ur 
perspektivet Språk i rörelse. Symposiedeltagarna hade tolkat temat ur ett flertal olika 
synvinklar. Bidragen behandlar allt från inomspråklig variation i olika sammanhang 
(sociala, historiska och geografiska) till människors konkreta förflyttning från en ort 
till en annan. 
  


