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Begreper fra oversettelsesteori: 
dokumentarisk ≠ instrumentell oversettelse

Dokumentarisk 
oversettelse

Tekst som skal informere 
målkulturen om forhold 
knyttet til kildekulturen -
(slags metatekst); teksten 

vil fremstå som en 
oversettelse

Instrumentell oversettelse
Teksten vil oppfattes av 
målkulturlesere som en 

ikke-oversatt tekst; 
avsender henvender seg 

direkte til mottaker i 
målkulturen;

en selvstendig 
språkhandling

2 typer av oversettelse iht. 
funksjonell teori



Begreper fra oversettelsesteori

NB:

Overt og covert translation: House (1997): Begreper som må sies å 
være sammenfallende med skillet dokumentarisk og instrumentell 
oversettelse
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Kandidatens første etappe i 
oversettelsesarbeidet
• «Translation brief» / Oversettelsesoppdraget gitt i oppgaveteksten:

• Oppgitt i boks øverst på oppgavearket med følgende opplysninger:

• Hvem som har skrevet kildeteksten

• Hvor har den vært publisert (hvilken instans er dermed implisitt tekstens primære målgruppe)

• Hvem som bestiller oversettelsen

• Hva skal den brukes til, altså tekstens funksjon og formål

• Mediet (kan legge  føringer på stilistiske valg, sjanger, bruk av/henvisning til bilder, kart o.l.) 

• Ny målgruppe
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Eksempel på translation brief (TB) fra 
hjemmeeksamen høsten 2019
• Val av ei omsetjing heng alltid tett saman med vurderingar knytt til 

det konkrete oppdraget for omsetjinga (Translation brief). Difor
følgjer her presentasjon av eit tenkt oppdrag for omsetjinga av 
utdraget som følgjer henta frå nettsida 
http://www.norgeskirker.no/wiki/voss_kyrkje.

Translation brief: Teksten skal omsetjast til fleire språk og inngå i      
brosjyrar om kyrkjebygg og heilagsstader i Hordaland, berekna på 
turistar. 
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Kulturbundne begreper

• NB! Vi bruker helst ‘begrep’, ikke ‘ord’ når vi omtaler (især) 
fagoversettelse. Begrep er innholdet / betydningen:
• Eksempler på begrep som består av flere ord: ‘videregående skole’ og 

‘obligasjon med fortrinnsrett’ 

• Kulturbundne begreper er begreper som ikke fins i alle kulturer, men 
som er knyttet til en spesifikk kultur.
• Eksempler: Dugnad, dravle, lønningspils, utepils, russetid, rømmegrøt, etc. 
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Eksplisitering

• Hovedregelen er at det skal være innholdsmessig samsvar mellom 
kildeteksten og målteksten. 

• Det kan i noen tilfeller være nødvendig med eksplisitering for 
målgruppen: oversettelse av kulturbundne begreper 

• Eksplisitering fører da til at oversettelsen inneholder mer informasjon 
enn kildeteksten for å få mottaker til å forstå hva enkelte enheter i 
kildeteksten dreier seg om.
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Diskusjonstema

• Inneholder eksamensteksten fra 2019 om Voss kyrkje noen eksempler 
på kulturbundne begreper? Hvis du mener det er tilfelle, hvordan vil 
du oversette disse til ditt målspråk i lys av oppgitt 
oversettelsesoppdrag (translation brief)?

• Hvis dere får tid: 

• Hvordan ville dere oversatt «havets sølv – silda –» og «viddas gull –
multer» (HE2014 Nordnorske mattradisjoner)
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Kulturbundne begreper i HE2019

• Bygd, bygdelag, kultstad og tingstad
• Stedsnavn: Voss / Vossavangen / vessene
• Personnavn: 

• Norske konger (kan antas (noenlunde) kjent for leser av kildeteksten?)
• Magnus Lagabøte
• Håkon IV (den gode)
• Olav Haraldsson (den heilage)

• Norske arkitekter (kan ikke nødvendigvis antas kjent for leser av kildetekst)
• Chr. Christie 
• Arkitekt Møller
• Arkitekt Georg Greve
• Arkitekt Georg Fischer
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Innsendte spørsmål
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Innsendte spørsmål:

Jeg lurte på, hvis en tekst er vagt formulert, skal oversetteren ta ansvar 
for å gjøre den mer konkret? For eksempel i teksten om lakselus hvor 
det refereres til "Det er vist at.." . Det forteller jo ikke noe om hvem 
som har vist eller hvordan, men kildeteksten ønsker antagelig å referere 
til noe troverdig. Så da lurer på hva som er riktigst? At jeg som 
oversetter skriver en like upresis oversettelse, type "It's been shown..", 
eller skal jeg forsøke å liksom slå det mer fast: for eksempel "It's been
made clear". (Jeg synes det høres sikrere ut).

Svar: Man bør opprettholde presisjonsnivået i kildeteksten! 
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Innsendte spørmål:

• Kan dere forklare litt nærmere, med eksempler, hvordan vi skal gå frem  når vi skal 
oversette kulturspesifikke termer som ikke finnes på andre språk? Dere kommer inn på 
problemstillingen i foredragene, men ikke på løsningene og strategiene man kan bruke. 
Takk!

• Svar: Eksplisitere, dvs. du gjør implisitt informasjon eksplisitt, tilgjengelig for leser (jfr. 
snl.no: «Eksplisitt betyr direkte, klart og tydelig formulert. Det motsatte av eksplisitt er 
implisitt») 

• → Eksplisitere betyr med andre ord å få inn informasjon i oversettelsen som for 
kildekulturlesere er implisitt kunnskap, dvs. kunnskap som kan tas for gitt. 
• Eks. Jonas Gahr Støre → den norske statsministeren Jonas Gahr Støre →  the Norwegian Prime 

Minister Jonas Gahr Støre

• NB! Vurder hvor mye eksplisitering som trengs gitt translation brief! Ikke eksplisiter
mer enn nødvendig!

• NB! Ikke bruk fotnoter til eksamen!
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Innsendte spørsmål:

• Når det vises til institusjoner som er kjente for leseren i originalspråket, men 
ikke av den nye målgruppen, er det vel greit å presisere, slik at f. eks "Mount 
Sinai" i en amerikansk artikkel om immunologi blir til "universitetssykehuset 
Mount Sinai i New York" i min oversettelse for Aftenposten Innsikt. Men når 
kildeteksten viser til institusjoner som jeg ikke ville tro er kjent for den 
opprinnelige målgruppen, skal man likevel "hjelpe" sine norske lesere? Eksempel 
fra samme amerikanske artikkel der journalisten siterer en person uten tittel og 
oppgir at hun er fra "the Duke-NUS in Singapore". Da hjelper jeg leseren ved å 
fortelle hva Duke-NUS er. Jeg vet at min redaktør synes det er greit, men hvis jeg 
ikke hadde visst det, hva er da riktig? 

• Svar: Avhengig av translation brief, men generelt sett en god løsning å eksplisitere
slik du har gjort, for målet med en oversettelse er at den skal formidle innholdet i 
kildeteksten til en ny målgruppe som ofte ikke vil ha samme 
bakgrunnsinformasjon som målgruppen for kildeteksten.

• Eksplisiter (dvs. legg til mer informasjon i form av flere ord)!
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Innsendte spørsmål?

• Kan vi på kursdagen få nærmere presisert hvordan en skal skrive 
begrep med eksplisittering i målteksten, når det ikke finnes en god 
oversettelse for begrepet på målspråket? 

• Forslag: såkalt, kursiv, anførselstegn, etc. NB! Ikke fotnote!

Eksempler: 

Jonas Gahr Støre → den norske statsministeren Jonas Gahr Støre

Laksevåg → Laksevåg, en bydel i Bergen,  

Tilslørte bondepiker → den norske desserten Tilslørte bondepiker 
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Strategier for å eksplisitere kulturbundne 
begreper- autentiske eksempler:
• El skrei, el exquisito bacalao del Atlántico noruego, vuelve desde las 

gélidas aguas del mar de Barents hasta su zona de desove natural 
frente a la costa norte noruega. Este heroico viaje hace que el skrei
noruego desarrolle unos músculos fuertes y una carne increíblemente 
tersa con un sabor y una textura insuperables.

• Kilde: https://mardenoruega.es/productos-del-mar-de-
noruega/bacalao/

15



Innsendte spørsmål:

• Hva vil være en riktig oversettelse av "havets sølv"? Vil det være riktig 
å oversette med "sild" eller "Sild, som kalles "havets sølv"?

• Svar: se nedenfor.
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Svar på spørsmål:

• HE 2014: Nordnorske mattradisjoner

• I Nord-Norge var torsken og havets sølv – silda – ikke bare mat for 
folket. Fisken var også betalingsmiddel.

• På Finnmarksvidda er det ikke bare reinsdyr. Elvene her er regnet 
blant de beste lakseelvene i landet. Dessuten finner vi viddas gull –
Nord-Norges nasjonalbær – multer.

• Her har vi to eksempler på metaforer (havets sølv og viddas gull) som 
har en ganske klar betydning for folk som bor i Norge, i alle fall når de 
står sammen med substantivene sild og multer.
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Havets sølv – silda og viddas gull - multer 

• Hvordan oversetter vi disse metaforene? Vil en ordrett oversettelse fungere hvis målkulturen ikke 
kjenner til disse metaforene? 

• Viddas gull – multer: En ordrett oversettelse vil sannsynligvis kunne fungere i kombinasjon med 
substantivet MULTE. Nettopp fordi det at noe beskrives som GULL, vil gi positive assosiasjoner, til 
verdi, noe eksklusivt, men for en som ikke har sett et multebær, vil kanskje det med fargen gå 
tapt.

• I refleksjonstekstene diskuterte kandidatene dette. Noen oversatte ord for ord, noen droppet 
«viddas gull» og oversatte kun multer, og det er klart at da mister vi disse positive 
konnotasjonene. Noen skrev noe sånt som: cloudberry, ofte kalt viddas gull på grunn av dets farge 
og gode smak, eller noe lignende. Her må vi ta i betraktning oversettelsesoppdraget og vurdere 
hvor mye vi bør gjøre ut at dette.

• Samme med havets sølv- silda. Også her er substantivet oppgitt rett etter. NRK har en egen 
naturdokumentar som heter havets sølv. Igjen er det snakk om et edelt metall, og sølv vil derfor gi 
positive konnotasjoner eller assosiasjoner. Igjen, sølv pga. fargen og verdien for det norske 
samfunnet opp gjennom tidene.
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Silda – havets sølv
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://www.flickr.com/photos/joachim_s_mueller/4507344048/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Havets sølv

• Silda – havets sølv

• Silda vokser til om lag 40 cm og kan nå en vekt på 700 gram. Den er 
fantastisk strømlinjeformet med sølvglinsende skjell på overkroppen 
som blinker skarpt når lyset treffer skjellene. Silda kan bli mer enn 20 
år gammel. Denne fisken har livnært mange kystsamfunn opp 
gjennom tidene, og bidratt til overlevelsen av våre forfedre. Silda har i 
tidligere tider vært hovedgrunnlaget for bosetninger og etablering av 
byer mange steder langs vår langstrakte kyst fra Lindenes til Kirkenes. 
Ikke rart at silda blir kalt havets sølv.

• Kilde: https://www.nrk.no/kultur/fiskestimer-1.6504605
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Strategier for å eksplisitere kulturbundne 
begreper: autentiske eksempler
• Spansk: 

• La plata de los mares

• El viaje del arenque hacia el interior de los fiordos es tan importante para las personas como para los 
depredadores del reino animal. Para las comunidades costeras de Noruega, la temporada del arenque ha 
sido tradicionalmente un evento mucho más importante que la cosecha. Antaño, las gentes se reunían 
expectantes en los muelles a la espera de la llegada de las capturas. Cuando los botes se aproximaban, se 
oían gritos entusiastas como «¡Ya está aquí el arenque!» que se iban propagando como un himno. Entonces, 
los pobladores llenaban hasta el último cubo, barril y carreta con el resplandeciente pescado.

• Como fuente de alimento para los humanos, el arenque no tiene rival. Es sabroso, nutritivo y su textura es 
muy agradable. Además, puede prepararse a la parrilla, hervido o frito. Por si no fuera suficiente, es también 
especialmente apto para conservarse en vinagre, en sal o ahumado.

• Todo ello hace del modesto arenque un claro candidato al título de «criatura marina más importante de la 
historia de la humanidad». Ningún otro pescado es tan predominante, al menos en términos comerciales, y 
comparte podio con las patatas y el trigo en el ranking de las principales fuentes de alimento para los 
europeos. Por este motivo, y por el fulgurante gris de su piel, se le conoce desde hace mucho tiempo como 
«la plata de los mares».

Kilde: https://mardenoruega.es/productos-del-mar-de-noruega/arenque/
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Viddas gull

• De skinner i gull og smaker enda bedre; noen er så heldige at de 
plukker dem selv, mens andre må kjøpe dem i dyre dommer. 
Nitimekokk Lars Barmen har tips!

• Moltene er viddas dronning og må behandles deretter, mener 
nitimekokk Lars Barmen som dog ikke går av veien for å foreslå 
alternativer til den gode gammeldagse moltekremen.

• Kilde: https://www.nrk.no/kultur/viddas-gull...molter_-1.867470
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Strategier for å eksplisitere kulturbundne 
begreper: autentiske eksempler
• Tilslørte bondepiker (lit. veiled farm girls) is a traditional Scandinavian 

dessert (Wikipedia).

• Nordic apple trifle (tilslørte bondepiker) is a classic Nordic dessert 
(https://nordicdiner.net/nordic-apple-trifle/).

• "Veiled farm girls" is a classic Norwegian apple 
trifle (https://nordicdiner.net/nordic-apple-trifle/).
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Traust

• HE 2016 Dugnaden ble høstferie

• Traust

• Poteten er blitt kalt traust, og den var i alle fall ikke påfallende kjapp i 
steget mot Norge.

• Hvordan oversette traust? 

• Positivt eller negativt ladet (konnotasjoner)?

• Bokmålsordboka: solid, pålitelig, stø

• Adjektivet traust ble tatt opp i de fleste refleksjonstekstene. Ifølge 
ordboken er adjektivet positivt ladet. Men adjektivet oppleves av mange 
som både positivt og litt negativt. I eksamensteksten er en slik negativ 
konnotasjon også til stede. Hvordan gjengi det? 
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Traust

• Østfoldingen kan nok på mange områder beskrives som både traust og sindig, uten at dette nødvendigvis 
må tolkes som noe negativt.

• «Traust – pålitelig, stø, fast, sterk, solid, utholdende; han var traust som et fjeld»

• «Sindig – forstandig, forsiktig, behersket, tankefull; en klok og sindig person»

• Dette er solide verdier som hører hjemme hos østfoldingen og som vi er nødt for å ta vare på og være stolte 
av. I næringsøyemed er dette styrker som vi kan benytte til vårt fortrinn, ved at vi er troverdige og nøyaktige 
både som samarbeidsaktør og/eller leverandør. I tillegg er vår kompakte geografi, samt den sentrale 
beliggenheten med porten til både Europa og resten av Norge, store muligheter for oss. Det er dermed korte 
avstander til både kunder, leverandører og samarbeidspartnere i en tid hvor leveransetid bare blir viktigere 
og viktigere.

• Disse verdiene var også noe Erik Solér la vekt på om østfoldingen i sitt foredrag under årskonferansen i Indre 
Østfold forrige uke. Han dro parallellen til den unike fotball-legenden Ole Gunnar Solskjær som godt kan 
beskrives som både traust og sindig. Det å lykkes henger da også ofte sammen med positiv psykologi og å 
finne noe å strekke seg etter, som man samtidig trives med.

Kilde: https://www.f-b.no/traust-og-sindig-solide-verdier-a-bygge-pa-for-ostfoldingen/o/5-59-1398374
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Traust

• Dette ordet har blitt et lite moteord; søk i Atekst-arkivet viser at bruken av ordet i media har økt 
kraftig de siste par årene. Men svært ofte blir det brukt helt feil, med en tydelig negativ klang. 
Noen eksempler fra media den siste uka:

• Ole Martin Årst i Fotballxtra:

• «Det er noe traust og kjedelig over Rosenborg. De viser ikke det helt store, og det må du kunne ta 
fram i de store kampene»

• Plateanmeldelse i VG:

• «Rent søppel er duoens sjette selvsagt ikke, til det er både gutta og folka rundt dem for dyktige, 
men til og med aldrende Paul Oakenfolds «In My Head»-remiks er bare trist og traust. »

• I begge eksemplene brukes ordet som om det skulle være bety noe i likhet med 'kjedelig' eller 
'stusslig'. Det gjør det ikke. Traust er et positivt ladet adjektiv som betyr 'solid' og 'pålitelig'. En 
traust person er en man kan stole på. 

• Kilde: https://vgd.no/samfunn/spraak/tema/1772560/tittel/traust
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Hvordan oversette ordet «døgnvill» til andre 
språk? 
• Døgnvill = en som ikke vet hvilken tid det er på døgnet

• Dagvill= en som ikke vet hvilken dag det er

• Språkrådet anbefaler at en erstatter det engelske ordet «jetlag» med 
jet(t)syke eller døgnvillhet.

• På Helsenorge sine nettsider er det en artikkel om Jetlag – døgnvillhet ved 
flyreiser: Flyreiser kan gjøre deg døgnvill og ødelegge de første dagene av 
ferien eller forretningsreisen (kilde: 
https://www.helsenorge.no/sovnproblemer/jetlag/)
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Betyr døgnvill det samme som jetlag?

• «Døgnvill er ikke det samme som jetlag. Man kan bli døgnvill av å feste mye, 
og/eller befinne seg i Nord-Norge i den mørke eller lyse årstiden, for eksempel. 
Jetlag refererer spesifikt til å være ute av døgnrytme når man har reist raskt over 
flere tidssoner, altså med jetfly. Finn gjerne på et norsk ord, men døgnvill dekker 
ikke».

• «Jo, døgnvill og jetlag er akkurat det same. Døgnvill dekker veldig godt fenomenet 
med at kroppen kjem ut av rytmen ved å reise på tvers av lengdegradene. Jetlag 
er berre eit importert ord for det å vera døgnvill».

• «Noen kan mene at man kan bruke døgnvillhet for å beskrive jetlag, men man kan 
uansett ikke bruke jetlag for å beskrive alle former for døgnvillhet. Derfor er det 
ikke akkurat det samme, nei».

• (Kilde: https://vgd.no/t/Spr%C3%A5k/1387139/replies?page=1&sort=oldest) 
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Vurderingsmatrise for 
oversettelsen (hjemmeeksamen)
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MÅLET for oversetterens tekstproduksjon: 

• Målet for oversettelsen er en IDIOMATISK tekst («naturalness»), som i 
tillegg formidler BUDSKAPET korrekt, med tilpasninger i målteksten 
slik at målgruppen forstår budskapet.

• I vurderingsmatrisen har vi identifisert fem ulike vurderingskriterier, 
som sammen, vurderer i hvor stor grad kandidatene lykkes med det 
målet hva angår gjengivelse av budskap og at teksten er en idiomatisk 
tekst som lar seg lese som om den var skrevet på målspråket. Det vil 
nødvendigvis være en viss overlapp mellom de ulike kriteriene.
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Oversikt over vurderingskriterier som utgjør 
vurderingsmatrisen (gjelder oversettelsen)
• Tekstens funksjon og formål (oversettelsesoppdrag/translation brief)

• Budskap og betydning

• Tekstkonvensjoner og idiomatikk

• Grammatikk og rettskriving

• Vokabular
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Tekstens funksjon og formål 
(oversettelsesoppdrag / translation brief)
• Vurderer i hvilken grad kandidaten tar hensyn til formål og målgruppe 

teksten skal brukes til i målspråket.
• Oversettelsen tar tilstrekkelig hensyn til tekstens funksjon (informativ, 

appellativ, ekspressiv)

• Oversettelsen tar tilstrekkelig hensyn til tekstens formål og tiltenkt 
målgruppe, herunder kulturelle referanser.
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Budskap og betydning

• Vurderer i hvilken grad oversettelsen gjengir budskapet i kildeteksten 
på en korrekt eller tilnærmet korrekt måte.

• Tyder oversettelsen på at kandidaten har forstått kildeteksten?

• Er det betydningsendringer i oversettelsen som skyldes utelatelser eller 
tilføyelser som ikke er motivert av oversettelsesoppdraget?

• NB! Markering av utelatelser i kildeteksten, som regel i hakeparentes ([…]), 
skal gjengis i målteksten!
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Tekstkonvensjoner og idiomatikk

• Vurderer hvorvidt oversettelsen svarer til målspråkets generelle 
tekstkonvensjoner (dvs. måte å strukturere eller utforme en tekst på, f. eks. 
en lovtekst).
• Budskapet skal formidles i tråd med gjeldende språkbruksregler og 

tekstkonvensjoner i målspråket!
• Fotnoter bør unngås i oversettelsen!

• Idiomatikk: Kan oversettelsen leses som om den var skrevet på 
målspråket? Er det korrekt eller stort sett korrekt bruk av kollokasjoner?

• Tips! Vær begrepsorientert, ikke oversett faste uttrykk ord for ord! Eks: 
røde hunder, tilslørte bondepiker, å gjøre noen en bjørnetjeneste
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Grammatikk og rettskriving

• Vurderer i hvilken grad oversettelsen følger målspråkets regler 
angående grammatikk og rettskriving.

• NB! Det forventes at kandidater til autorisasjonsprøven i oversettelse 
behersker målspråkets grammatikk og rettskrivingsregler!

• NB! Les nøye korrektur, slik at du unngår unødvendige språkfeil 
(grammatikkfeil, rettskrivingsfeil, tegnsettingsfeil, gjentatte slurvefeil)! 
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Vokabular

• I hvilken grad oversetter kandidaten vokabular 
korrekt?
• Feiloversettelse av sentralt vokabular i en tekst kan føre 

til at målteksten IKKE gjengir kildetekstens budskap.
eks. varetekt / forvaring, feil modalverb i en lovtekst

•NB! Det er ikke mulig å oppgi alternative 
oversettelsesforslag! Du må velge én løsning!!

eks. kontrakt/avtale, «le patron»: 
arbeidsgiver/skytshelgen
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Innsendte spørsmål:

• Spørsmål til punkt 2. Av videoen så fremgår det at vi skal velge én 
løsning for oversettelse av et begrep. Men dersom det er snakk om 
synonymer (f. eks. kontrakt/avtale), vil det ikke være nødvendig å 
bruke begge for å skape god flyt i teksten? Det kan bli litt kunstig å 
kun bruke ordet «avtale», i en tekst som omhandler avtaletolkning i 
norsk rett.

• Svar: Her refererer vi til følgende i opptaket: 
• NB! Det er ikke mulig å oppgi alternative oversettelsesforslag! Du må velge én 

løsning! → Dvs. dere skal ikke oppgi ulike synonymer eller alternative 
løsninger  ved å bruke skråstrek eller lignende når dere skal oversette et ord, 
som f. eks. woman = kvinne/dame.

38



Avtale / kontrakt

En kontrakt er en avtale eller overenskomst mellom to eller flere parter 
som går ut på å stifte rett og plikt for dem (kilde: snl.no).

Jon Gisles Jusleksikon (2007):

Avtale: kontrakt, overenskomst mellom to eller flere parter som stifter 
rettigheter og plikter for dem.

Kontrakt: det samme som avtale. I praksis brukes ordet kontrakt først 
og fremst om avtaler som tillegges rettsvirkninger, og særlig om 
skriftlige avtaler.
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