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Innhold

Kort rekapitulasjon:
• Hvilke oversettelsesstrategier?
• Hvilket skille må treffes først og hva er det avhengig av?
• Hvilke utfordringer byr kulturspesifikke begreper på?
• Hvilke oversettelsesstrategier fins 

det ved ikke sammenfallende oversettelsesstrategier?
• Hvilken rolle spiller sjangerkonvensjoner for valget av oversettelsesstrategier?

• Mottatte spørsmål:
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Strategisk kompetanse



Hvilke strategier?
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Makro-strategi

Mikro-strategier



Makrostrategi: 
Begreper fra teorien – dokumentarisk ≠ instrumentell 
oversettelsesmetode

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

2 typer av oversettelse iht 
funksjonell teori
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Nærmest bokstavelig 
(‘literal’, Scarpa 2020) 

oversettelse 

Omskriving av 
kildeteksten 
(‘paraphase’)

Utledes av 
translation 

brief



Mikrostrategi på syntaktisk nivå: 
Sjangerkonvensjoner – jf. vurderingsmatrisen pkt. 
tekstkonvensjoner og idiomatikk

• No/en: ofte korte sideordnete setninger 
/paratakse 

# lengre setningsperioder i andre språk, 
knyttet sammen med 
konnektiver/konjunksjoner (så, eller, 
men …). 
Men: se hen til teksttypen!

• aktiv vs. passivkonstruksjoner 
• …
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Tekstkonvensjoner og idiomatikk
Vurderer i hvilken grad oversettelsen svarer 
til målspråkets generelle tekstkonvensjoner.

Oversettelsen tar tilstrekkelig hensyn til 
typiske kjennetegn ved tekstsjanger på 
målspråket. Dvs. at oversettelsen kan leses 
som om den var skrevet direkte på 
målspråket

Fravær eller få forekomster av 
problematiske og/eller uegnete uttrykk .



Mikrostrategi på tekstuell nivå: Sjangerkonvensjoner – jf. 
vurderingsmatrisen pkt. tekstkonvensjoner og idiomatikk
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Forskjell mellom språktyper KISS (Keep it short and 
simple) og KILC (Keep it long and complicated) = 
leservennlig (reader-oriented) vs. 
forfatterorientert (reader-responsible)



Mikrostrategi på leksikalsk nivå:
Oversettelsesstrategier v/ ikke sammenfallende 
begrepsdekning – jf. vurderingsmatrisen og pkt. budskap 
og betydning

• ingen oversettelse, men bibeholde kildespråkets betegnelse 
/»borrowing» / «Lexementlehnung»

• ‘trust’ (en spes. type stiftelse)
• forklare begrepsinnholdet vha parafrase
• Likestillings- og diskrimineringsnemnda (= 

domstolslignende organ, jf. nemndas engelske navn på 
nettet: The Equality and Anti-Discrimination Tribunal)

• danne neologisme, ev. sammen m/ eksplisitering (= mer 
forklaring i form av flere leksikalske ord eller ord med mer 
semantisk innhold)

• …??
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Oppsummering /«circle of
understanding»

• Oversettelse innebærer alltid et valg "Translation as a 
Decision Process" (Levy 1967)

• Valg betinges av to ting: muligheter og føringer
• Mulighetene og føringene legges av språkene, deres 
forhold til hverandre, teksten og 
oversettelsessituasjonen, inkl. TB

• Strategier velges på bakgrunn av en klar oppfatning
om oversettelsens formål (inkl. målgruppens behov)
og hvordan oversettelsen best kan oppnå dette
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Innsendte spørsmål - eksplisitering

• Eksplisitering = å få inn informasjon i teksten som for kildekultur-
lesere er implisitt kunnskap. Eksempel: Bergen: avhengig av 
konteksten -> f.eks. beliggenheten i Norge, -> Bergen, Norges
neststørste by, ….

• Hvordan skal en eksplisitering skrives i målteksten når det ikke finnes
god oversettelse for begrepet fra målspråket?
Eksempel: salgspant – dersom det ikke finnes

tilsvarende i målkulturen, må det eksplisiteres, f.eks. vha en parafrase, 
eller foranstilt 'såkalt' + ordrett oversettelse

11



Innsendt spørsmål - neologisme

Neologisme = nyord, en ordkonstruksjon som har oppstått med et 
bestemt formål, uten at det er etablert som et oppslag i en ordbok eller 
utgjør en del av ordforrådet i normert språk (SNL)
Vær varsom med å danne neologismer!  -> bruk heller parafrase for å 
gjengi betydningsinnholdet fra enheten i kildeteksten
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Innsendt spørsmål – (4MET +)

Kontekst: teknisk tekst SE nov. 2021
«Sjekkliste for henvisning fastlege eller annen helsetjeneste som 
henviser til utredning: 
• Henvisningen bør inneholde: 

• Høyde 
• Vekt
• Blodtrykk 
• Kardiologisk sykehistorie eller relevant anamnese (4MET +)
[…]»

13


	«Oversettelsesstrategier»
	Innhold
	Slide Number 3
	Hvilke strategier? 
	Makrostrategi: �Begreper fra teorien – dokumentarisk ≠ instrumentell oversettelsesmetode
	Mikrostrategi på syntaktisk nivå: Sjangerkonvensjoner – jf. vurderingsmatrisen pkt. tekstkonvensjoner og idiomatikk
	Mikrostrategi på tekstuell nivå: Sjangerkonvensjoner – jf. vurderingsmatrisen pkt. tekstkonvensjoner og idiomatikk
	Mikrostrategi på leksikalsk nivå:�Oversettelsesstrategier v/ ikke sammenfallende begrepsdekning – jf. vurderingsmatrisen og pkt. budskap og betydning
	Slide Number 9
	Oppsummering /«circle of understanding»
	Innsendte spørsmål - eksplisitering
	Innsendt spørsmål - neologisme
	Innsendt spørsmål – (4MET +)

