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Sammendrag 
 

De arabisktalende landene beskrives som et diglossisamfunn, der valg av ulike strategier ved 

oversettelse og dubbing av utenlandske barneprogrammer påvirkes av denne situasjonen. 

Formålet med denne oppgaven var å se på hvilke språkformer og registre som tas i bruk når 

utenlandske barnefilmer og TV-serier oversettes og dubbes til arabisk. Barneprogrammer blir 

i økende grad dubbet til ’Simplified MSA’ – en forenklet versjon av Modern Standard Arabic 

(MSA), der Egyptian Colloquial Arabic (ECA) tidligere var det dominerende dubbespråket. 

Dubbespråket på ECA har likhetstrekk med nivå fire ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn (’talemål 

for opplyste’), som er ett av de fem språknivåene i Badawīs (1973) oppdeling av språknivåer 

i det egyptiske samfunnet.  

 

Videre ønsket jeg å se i hvilken grad oversettelsen var ’domestiserende’ når det gjelder 

behandling av kulturelle forskjeller mellom kilde- og målkultur. Det vil si at fremmede 

elementer blir redusert ved å tilpasse særskilte ord og uttrykk fra kildespråket til målspråkets 

egne uttrykk. Navn på karakterer i filmene og TV-seriene ble håndtert på ulike måter, der 

enkelte engelske navn ble beholdt, noen oversatt til målspråkets ekvivalent eller erstattet med 

arabiske navn. Strategien er ikke entydig, og forskjellige varianter forekommer uten et 

tydelig, bestemt mønster. Sannsynligvis er valget blant annet bestemt av ønsket om å oppnå 

en god leppesynkronisering. En viktig del av oppgaven, var å se nærmere på hvordan 

slanguttrykk og typisk muntlig tale overføres fra engelsk til både MSA og ECA. Ettersom 

MSA ikke har lavere talte registre, viste det seg å være tap av muntlige konnotasjoner til 

muntlighet i MSA-filmene, mens i de ECA-dubbede filmene ble slanguttrykk og typisk 

muntlig tale i stor grad overført til talemålets ekvivalenter.  

 

Egyptiske barn har ECA som morsmål, og lærer først MSA ved skolestart. MSA er det 

offisielle skriftspråket, som vanligvis kun brukes i formelle sammenhenger, og det var derfor 

interessant å se hvordan barna i intervjuet opplevde bruken av MSA i de dubbede filmene. 

Konklusjonen på dette er at barna hadde en overraskende god forståelse av MSA, og fordi 

ECA er talespråket, var det ikke forventet at de skulle foretrekke MSA som dubbespråk.  
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Transkripsjon 
 

I oppgaven benytter jeg meg av følgende transkripsjonssystem:  

 

 
 
 ʾa/ā ا / أ
 b ب
 t ت

 ṯ ث

 ǧ ج
 ḥ ح

 ḫ خ

 d د

 
 
 ẓ ظ
 ʿ ع
 ġ غ

 f ف

 q ق
 k ك

 l ل

 m م

 

 

Korte vokaler: a, i og u. 

Lange vokaler: ā, ī og ū. 

Diftonger: ay og aw.  

Tāʾ mārbūṭa (ة) skrives -a i pausalform og -at i ʾiḍāfa. 

Navn på personer jeg intervjuet skrives med latinisert skrift, ettersom det er denne 

skriftformen de selv bruker.  

  

 ḏ ذ
 r ر
 z ز

 s س

 š ش

 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط

 n ن
 h ه
 w/ū و

 y/ī ي

 ʾ ء

ُ_/ٌ_ u/un 

ِ_/ٍ_ i/in 

َ_/ً_ a/an 
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1 Innledning 
 

Diglossi – en situasjon der to svært ulike varianter av samme språk eksisterer side ved side i 

samme språksamfunn, karakteriserer de arabisktalende landene. Dette fenomenet har etter 

hvert fanget min interesse, og da jeg studerte i Kairo ble jeg i større grad bevisstgjort på 

diglossisituasjonen, på hvordan standardarabisk og talemål brukes i ulike sammenhenger i det 

egyptiske samfunnet, preget av store kulturelle og økonomiske forskjeller. Valg av 

språkvariant er oftest gitt ut fra situasjonen, men i mange tilfeller representerer det et 

dilemma. På grunn av de overnevnte punktene, ønsket jeg derfor å undersøke nærmere 

hvordan oversettelse av barneprogram til arabisk ved hjelp nyinnspilling av talespor til film 

eller TV (dubbing), påvirkes av diglossisituasjonen. 

 

Grunnene til valget om å undersøke det arabiske dubbespråket i barnefilmer og TV-serier 

hvor engelsk er originalspråket, er bestemt av en rekke forhold. De store amerikanske 

barnefilmene og TV-seriene som vises på kino og på TV i Midtøsten og Nord-Afrika, er 

vanligvis dubbet, til enten standardarabisk eller talemål. Flere barnefilmer og TV-serier 

dubbes i dag til standardarabisk, og i 2013 fastslo The Walt Disney Co. at deres produkter 

skulle dubbes til standardarabisk og ikke lenger til egyptisk talemål, slik det hadde blitt gjort 

tidligere. Språket i dubbede filmer, og da særlig barnefilmer, er preget av korte samtaler og 

replikker i form av muntlig tale med innhold av slang og idiomer fra kildespråket. Det var 

derfor av interesse å se hvordan dette dubbespråket overføres til arabisk for å passe inn i 

målspråket og kulturen, og også hvordan dette lar seg gjøre i selve dubbeprosessen. Det var 

særlig interessant å se hvordan det engelske originalspråket i animasjonsfilmer, som har 

typiske muntlige former, blir overført til standardarabisk, ettersom standardarabisk i 

prinsippet er en skriftlig språkform, som er utviklet for og som i hovedsak brukes i formelle 

sammenhenger. Standardarabisk, til forskjell fra de arabiske talemålene, har ikke lavere talte 

registre. Videre var det interessant å undersøke hvordan egyptiske barn i tidlig skolealder 

mottok og forsto barnefilmer som er dubbet til standardarabisk, ettersom egyptisk talemål er 

morsmålet for egyptiske barn, som lærer standardarabisk først når de starter på skolen.   
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1.1 Mål 
 

Målet med oppgaven er å analysere det arabiske dubbespråket, i form av dubbeprosessen, 

selve dubbespråket og mottakelsen av det arabiske barnepublikum. Jeg ønsker å se nærmere 

på hvordan dubbeprosessen foregår, for å kunne få en innsikt i kriteriene for når den engelske 

originalfilmen velges for dubbing og prosessen videre til den utgis i en arabisk-dubbet 

versjon. Her kommer jeg til å fokusere på oversettelses- og tilpasningsprosessen av det 

engelske manuset, og hvilke retningslinjer som må følges ved dubbing av animerte filmer for 

barn. I analysen av selve dubbespråket i de utvalgte barnefilmene og TV-seriene ønsker jeg å 

se hvilke oversettelsesstrategier som følges, og hvordan kulturelle markører overføres. Jeg er 

også interessert i å se om denne overføringen behandles på ulik måte når det skal dubbes til 

standardarabisk kontra til filmer på egyptisk talemål. Til slutt ønsker jeg å kartlegge om det 

finnes et felles dubbespråk de ulike aktørene opererer med. I denne oppgaven er det også av 

interesse å redegjøre for barns forståelse av MSA-dubbede barnefilmer og TV-serier, hvordan 

barna mottar dem og deres holdninger rundt MSA som dubbespråk.  

 

 

1.2 Problemstilling og metode 
 

I min oppgave har jeg satt fokus på følgende problemstilling:  

1) Hvilke språkformer og registre tas i bruk når utenlandske barnefilmer og TV-serier dubbes 

til arabisk?  

2) I hvilken grad er oversettelsen domestiserende1 der det forekommer kulturelle forskjeller? 

3) Hvor stor er forståelsen blant egyptiske barn av barnefilmer og TV-serier dubbet til 

Modern Standard Arabic (MSA), og hvordan mottar barna dem?  

 

De tre spørsmålene i problemstillingen min vil bli besvart i oppgaven gjennom bruk av ulike 

metoder. De to første spørsmålene blir besvart ved å se nærmere på hvordan dubbeprosessen 

foregår og på analysen av dubbespråket. Under feltarbeidet i Kairo i november og desember 

2013, fikk jeg muligheten til å besøke det egyptiske dubbingselskapet Masreya Media og 

1 Domestisering er en oversettelsesstrategi hvor oversetteren tilpasser teksten til sin egen kultur. Det blir sett på 
som en fri eller kommunikativ oversettelse, hvor ord og uttrykk fra kildeteksten erstattes med egne ord og 
uttrykk som er kjent for leserne av den oversatte teksten.  
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intervjue Aysha Selim, hvor jeg fikk innsikt i hvordan oversettelses- og tilpasningsprosessen 

foregår, og hvilke retningslinjer for oversettelse selskapet følger når dubbespråket dannes. 

Jeg fikk også være med under innspilling og observere hvordan denne delen av prosessen 

foregår. Ved analyse av dubbespråket har jeg sett gjennom et utvalg av engelskspråklige 

originalfilmer og TV-serier for å finne kulturelle markører som navn, slang og typisk muntlig 

tale, idiomer og ordspill, for å se hvordan dette overføres til den arabiske versjonen. For å 

kunne kartlegge hvilket register som anvendes i dubbespråket, har jeg sammenlignet de 

MSA-dubbede barnefilmene og TV-seriene med grammatiske trekk fra språkformen som ble 

lagt til grunn i produksjonen av Iftaḥ yā Simsim2. Da jeg skulle undersøke hvilket register 

som ble brukt i de ECA3-dubbede barnefilmene, tok jeg utgangspunkt i modellen til den 

egyptiske lingvisten Al-Saʿid Muḥammad Badawī, en modell som beskriver de fem språklige 

nivåene i Egypt. Det tredje spørsmålet vil bli besvart gjennom intervju med egyptiske barn i 

alderen 6-10 år, der jeg viste barna en episode fra en av TV-seriene som blir brukt i min 

språkanalyse. Jeg ønsket å intervjue barn i denne aldersgruppen ettersom egyptiske barn stort 

sett har ECA som morsmål, og lærer MSA først når de begynner på skolen, i tillegg til at 

denne aldersgruppen også er målgruppen for de utvalgte barnefilmene og TV-seriene jeg 

bruker i min analyse. Jeg kunne derfor gjennom intervjuene forsøke å kartlegge hvor mye av 

innholdet av MSA-dubbede filmer barn faktisk forstår, og hvilke holdninger de selv har til 

MSA som dubbespråk.  

 

 

 

2 Iftaḥ yā Simsim er den arabiske versjonen av det amerikanske barneprogrammet Sesame Street. 
3 ECA er betegnelsen for ’Egyptian Colloquial Arabic’ (egyptisk talemål). 
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2 Språksituasjonen i Egypt og den arabiske 
verden 

 

Arabisk er offisielt språk som tales i ulike varianter i Midtøsten og Nord-Afrika, i landene 

Irak, Syria, Libanon, Jordan, Kuwait, Bahrain, Forente arabiske emirater, palestinske 

områder, Saudi-Arabia, Jemen, Sudan, Egypt, Libya, Tunisia, Algerie, Marokko og 

Mauritania. I disse landene er det anslagsvis 200 millioner mennesker som har arabisk som 

sitt morsmål (Mejdell, 2009). I arabisk kan man skille mellom to hovedtyper: standardarabisk 

og talemål. Standardarabisk er den felles betegnelsen for klassisk arabisk og moderne 

standardarabisk (MSA). Klassisk arabisk er den språkformen man finner i Koranen og i andre 

eldre tekster, og klassisk arabisk blir ansett som det hellige språket for alle muslimer over 

hele verden, også i de land der arabisk ikke er offisielt skriftspråk. Moderne standardarabisk 

(MSA) er det opprinnelige standardspråket der det har blitt utviklet nye uttrykksmåter og 

moderne vokabular, blant annet gjennom opptagelse av utenlandske uttrykk og lånord. Men 

siden arabiske språkpolitikere er meget restriktive med hensyn til bruk av lånord, har man i 

stor grad skapt tilsvarende arabiske begreper. MSA er det offisielle og felles skriftspråket i de 

arabisktalende landene, og man finner MSA i bøker, aviser, formelle brev og tekster. Både 

klassisk arabisk og moderne standardarabisk blir på arabisk kalt fuṣḥā. Ved siden av fuṣḥā 

har de arabiske landene i Midtøsten og Nord-Afrika egne dialekter, laǧāt, som samlet omtales 

som ʿāmmiyya, med store regionale og nasjonale forskjeller. Disse dialektene er ikke 

kodifiserte eller offisielt anerkjente, men er blitt beskrevet i lærebøker og studier rettet først 

og fremst mot ikke-arabiske studenter (Mejdell, 2004, s. 105). Det er store forskjeller mellom 

standardarabisk og dialektene i fonologi, bøyningsformer og det er også betydelige 

leksikalske forskjeller.  

 

Jeg vil derfor i dette kapittelet redegjøre for språksituasjonen i de arabiske landene, med 

særlig fokus på Egypt. Jeg kommer til å ta for meg diglossi, kodeveksling og de ulike 

registrene og nivåene av arabisk, og dette vil bli brukt i min språkanalyse. 
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2.1 Diglossi 
 

Alle landene der arabisk er det offisielle språket, blir beskrevet som et diglossisamfunn. 

Charles A. Ferguson sin berømte artikkel, Diglossia, fra 1959, har vært et viktig 

utgangspunkt for videre forskning av diglossifenomenet i den arabiske verden. Diglossi kan 

bli definert som en situasjon hvor to svært ulike varianter av samme språk oppstår i et 

samfunn og eksisterer side ved side. De to variantene er beslektet og blir kategorisert som 

’høyspråk’ (high variety) og ’lavspråk’ (low variety) ut fra kriterier som bruksmåte, 

skriftlig/muntlig, og kontekst, formell/uformell (Ferguson, 1959, s. 329). I artikkelen til 

Ferguson diskuteres ulike språksamfunn og forholdet mellom form og funksjon i arabisk, 

moderne gresk, det tysktalende Sveits og i kreolspråket på Haiti. Gjennom studiet av de fire 

språksamfunnene, klassifiserer han begrepet ’diglossi’ ved å analysere egenskaper som er 

felles for de ulike språksamfunnene. Han skiller mellom høyspråk og lavspråk, hvor 

standardspråket betegnes som høyspråk, og de regionale talemålene som lavspråk (Ferguson, 

1959, s. 327). 

 

 

2.1.1 Funksjon og status til høyspråk og lavspråk 
 

I et diglossisamfunn er det interessant å se på hvilke funksjoner høyspråket og lavspråket har 

i samfunnet, og i hvilke situasjoner man velger den ene språkformen fremfor den andre. I 

arabisk kjennetegnes fuṣḥā (klassisk arabisk og moderne standardarabisk) som høyspråket og 

de regionale dialektene som lavspråket, hvor fuṣḥā brukes hovedsakelig til skriftlige formål, 

mens ʿāmmiyya brukes hovedsakelig til muntlige formål. I henhold til Fergusons modell 

brukes det arabiske høyspråket muntlig utelukkende i formelle kontekster, slik som i religiøse 

taler i kirker og moskeer, politiske taler, forelesninger ved universiteter og nyheter på radio 

og TV. Lavspråket tilegnes av alle som morsmål, og det brukes i uformelle sammenhenger, 

slik som i vanlig dagligtale. De fleste barn får inngående kjennskap til høyspråket først ved 

start av skolegangen, og lærer seg denne varianten gjennom grammatiske regler og 

forklaringer. Lavspråket er derfor den varianten som beherskes best, og som også føles mer 

naturlig å bruke. Høyspråket forbindes med utdanning og gir derfor sosial status, og anses for 

å være en mer prestisjefull variant enn lavspråket.  
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I litteraturen brukes fuṣḥā nesten utelukkende, men ʿāmmiyya har også blitt brukt i teater, dikt 

og i prosa (Mejdell, 2006). Teaterstykker i Egypt ble ofte skrevet og fremført på fuṣḥā i 

klassiske stykker, mens ʿāmmiyya ble brukt i humoristiske teaterstykker. I Tawfīq Al-ḥakīms 

teaterstykker fra 1950-tallet, skrev han flere av stykkene i en form som kunne bli lest på 

fuṣḥā og fremført på ʿāmmiyya (Mejdell, 2006, s. 197-198). ʿāmmiyya har ofte blitt brukt i 

dialoger i romaner og noveller. Den egyptiske forfatteren Nagīb Maḥfūẓ, har alltid vært en 

stor motstander av bruk av talemål i litteraturen, og i hans bøker blir også dialogene skrevet 

på fuṣḥā. På den andre siden er forfatteren Yūsuf Idrīs kjent for å bruke både fuṣḥā og 

ʿāmmiyya i sine bøker (Mejdell, 2006, s. 204-206). Likevel har dialekt tradisjonelt sett blitt 

brukt nesten utelukkende i muntlig sammenheng. Nye medier er i midlertid i ferd med å 

endre dette bildet noe, og i økende grad blir dialekt nå også brukt i skrevet form. Dette har 

begynt å gjøre seg gjeldende også i tradisjonelle medier som aviser, magasiner og også 

innenfor litteratur. Størst økning av denne bruken finner man innenfor de såkalte nye medier 

på internett og mobiltelefoni, der bruk av skriftlig dialekt i stor grad finnes på Facebook, 

Twitter og Instagram. Dialekt skrives for det meste med arabisk skrift, men det utviklet seg 

også en arabisk skriftmåte med bruk av latinske bokstaver som har fått navnet ’Latinisert 

Arabisk’ (LA) (Aboelezz, 2009, s. 2). Noen av grunnene til utviklingen av LA, var at det var 

lite utbredt med arabisk tastatur, samtidig som LA-formen var en rask måte å kommunisere 

på. I LA blir enkelte tall brukt som en erstatning for de arabiske bokstavene som ikke kan 

transkriberes med en latinsk bokstav, altså tallene erstatter de arabiske bokstavene som 

representerer lyder som ikke finnes i det engelske språket. LA baserer seg på muntlig arabisk, 

og dermed oppstår det variasjoner i dette skriftspråket. Skriftlig dialekt kan derfor regnes som 

et uoffisielt skriftspråk. 

 

 

2.1.2 Strukturelle ulikheter 
 

Høyspråket og lavspråket skiller seg også fra hverandre når det kommer til den grammatiske 

strukturen, hvor det til tross for mange fellestrekk, forekommer fonologiske, morfologiske, 

syntaktiske og leksikalske ulikheter mellom  fuṣḥā og ʿāmmiyya. De fonologiske ulikhetene 

kommer særlig frem ved uttale av konsonanter i ʿāmmiyya, hvor enkelte konsonanter uttales 

forskjellig avhengig om det er i lånord fra fuṣḥā eller ord som er egne for ʿāmmiyya (se tabell 

1). Bortfall av korte vokaler i åpne, ubetonte stavelser er også en tendens i ʿāmmiyya. 

 6 



Høyspråket har grammatiske kategorier som er manglende i lavspråket, blant annet 

sammenfall av morfologiske former. Dualis faller bort som egen kategori (unntatt i 

substantiv) i verb, pronomen og adjektiv, og omgjøres til flertall. Hunkjønn flertall faller bort 

som egen kategori i flertall av verb, og omgjøres til flertall maskulin. Fuṣḥā har tre 

forskjellige kasus, mens dialektene har ingen (Ferguson, 1959, s. 333). Nektelsessystemet i 

ʿāmmiyya er forenklet fra fuṣḥā, hvor man har nektelsesformene lam/laysa/lan/mā i fuṣḥā, 

mens i ʿāmmiyya brukes kun mā (+š) og miš som nekteord. Det er også syntaktiske ulikheter, 

hvor ordstillingen i de to variantene er forskjellige. Fuṣḥā følger for det meste VSO (verb-

subjekt-objekt),  mens det er i stor utstrekning vanlig å ha SVO (subjekt-verb-objekt) i 

dialektformene. Vokabularet i fuṣḥā og dialektene er delt, men det finnes ord og uttrykk i 

fuṣḥā som ikke brukes i dialektene og omvendt. På fuṣḥā er ordet for ‘bil’ sayyāra, og på 

egyptisk dialekt ʿarabiyya. I Egypt brukes ʿarabiyya i uformelle muntlige samtaler, mens 

sayyāra blir brukt i skriftlige og formelle kontekster. Det er også leksikalske ulikheter 

mellom fuṣḥā og ʿāmmiyya ved spørreord. Under viser tabellen (tabell 1) en oversikt over 

forskjellig uttale av konsonanter på fuṣḥā og ʿāmmiyya.  
 

Arabiske bokstaver Uttale på fuṣḥā Uttale på ʿāmmiyya Lånord fra fuṣḥā 

 ṯ t s ث

 ǧ g g ج

 ḏ d z ذ

 ẓ ḍ ẓ ظ

 q ء q ق
Tabell 1. Uttale av arabiske konsonanter på fuṣḥā og ʿāmmiyya. 
 

 

 

2.2 Kodeveksling 
 

’Kodeveksling’ betegner veksling mellom elementer fra to eller flere lingvistiske systemer, 

enten mellom forskjellige språk eller varianter av ett språk, i samme talehandling (Mejdell, 

Code-Switching, i EALL). I Egypt ser man at muntlig arabisk i mer formelle kontekster ofte 

innebærer kodeveksling mellom fuṣḥā og ʿāmmiyya. I Mejdells artikkel “Switching, mixing – 

Code interaction in spoken Arabic” (1999) viser hun til analyser av muntlige presentasjoner 
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av egyptiske akademikere og forfattere i formelle kontekster. Gjennom hennes studier ser 

man at både fuṣḥā og ʿāmmiyya blir brukt i dialoger og i monologer. Ved bruk av 

kodeveksling mellom de to språkformene markerer ofte taleren sin sosiale status – bevisst 

eller ubevisst. Forskjellige talere vil variere graden av tilnærming til korrekt fuṣḥā avhengig 

av hvor godt de behersker denne språkformen. Ved å veksle mellom fuṣḥā og ʿāmmiyya 

fremtrer man som utdannet og kultivert, og viser at man samtidig er en del av det egyptiske 

samfunnet (Mejdell, 1999, s. 239). Gjennom å veksle mellom fuṣḥā og ʿāmmiyya i muntlig 

arabisk oppstår nye mellomliggende språkformer (se Mejdell, Luġa wusṭā, i EALL). Flere 

forskere, for eksempel Blanc (1960) og Badawī (1973), skiller mellom ulike nivåer basert på 

hvor mye innhold hvert enkelt nivå har av fuṣḥā og ʿāmmiyya, mens andre nøyer seg med å 

se på det samlede repertoaret som et kontinuum mellom polene, og se på interaksjon mellom 

språkvarieteter. 

 

 

2.2.1 Språknivåene i Egypt 
 

Den egyptiske lingvisten Al-Saʿid Muḥammad Badawī har satt opp en modell der han skiller 

mellom fem språklige nivåer i det moderne Egypt, i) fuṣḥā al-turāth, ii) fuṣḥā al-‘aṣr, iii) 

ʿāmmiyyat al-muṯaqqafīn, iv) ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn og v) ʿāmmiyyat al-ummiyyīn 

(Badawī, 1973).4  

i) Fuṣḥā al-turāth (’kulturarvens fuṣḥā’) er tradisjonell fuṣḥā (nesten) uten noe form 

for påvirkning. Denne formen har begrenset bruk i muntlig sammenheng, og 

brukes mest i religiøse og høykulturelle sammenhenger hvor manuset er forberedt 

på forhånd. 

ii)  Fuṣḥā al-‘aṣr (’moderne standardarabisk’) er fuṣḥā med innflytelse fra den 

moderne sivilisasjonen (al-ḥaḍāra). Denne formen forekommer i både nyheter, 

politiske kommentarer, og i vitenskapelige samtaler som er forberedt på forhånd.  

iii) ʿāmmiyyat al-muṯaqqafīn (’talemål for høyt utdannede’) er ʿāmmiyya med 

innflytelse fra både fuṣḥā og den moderne sivilisasjonen. Denne formen brukes 

vanligvis om abstrakte ting, og i diskusjoner mellom intellektuelle om temaer som 

verdensproblemer, politikk, kunst og samfunnsproblemer, og den brukes også i 

debattprogrammer og diskusjoner på radio og TV.  

4 Badawīs materiale til modellen er hentet fra radio. 
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iv) ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn (’talemål for opplyste’) er ʿāmmiyya med innflytelse 

fra den moderne sivilasjonen. Denne formen brukes vanligvis av de som ikke er 

analfabeter ved hverdagslige ting og gjøremål.  

v) ʿāmmiyyat al-ummiyyīn (’talemål for analfabeter’) er ʿāmmiyya uten noe 

påvirkning fra hverken fuṣḥā eller den moderne sivilisasjonen. I mediene finner 

man denne formen i såpeoperaer og i humoristiske programmer, hvor det er stor 

bruk av overdrivelser av typiske stereotyper (Badawī, 1973, s. 89-92).  

Badawīs modell gir en god oversikt over de språklige nivåene i det egyptiske samfunnet, men 

den har likevel noen begrensinger som Holes (2004) poengterer ”One limitation is that the 

data for the study was gathered mainly from the Egyptian media, whose outputs tends to 

underrepresent some parts of the continuum – most obviously the ”plain dialect” style and 

semiformal end of the scale” (s. 346).  

 

 

2.2.1.1 Samspillet mellom de ulike nivåene 

De fem nivåene er ikke isolert eller avgrenset fra hverandre, men brukes i samspill (tafāʿul) 

med hverandre. Badawī hevder at det er spesielt fem viktige felles faktorer (al-ʿawāmil) 

mellom nivåene (Badawī, 1973, s. 92-93):  

i) På tross av ulikhetene mellom nivåene, har de alle samme historiske språklige 

røtter.  

ii) Alle nivåene eksisterer i det egyptiske samfunnet. 

iii) De ulike nivåene representerer forskjellige sosiale roller, og det er ikke alltid de 

kan utfylle hverandre.  

iv) Alle egyptere, bortsett fra analfabeter, behersker mer enn ett nivå.  

v) En person bruker gjerne to eller flere nivåer i samme samtale, og veksler også 

mellom nivåene fra en setning til en annen eller innenfor samme setning.  

 

Badawī ønsker å identifisere likheter og forskjeller mellom de ulike nivåene for å gjøre 

studier av enkeltnivåene hver for seg enklere. Han poengterer at det ikke er klare skiller 

mellom nivåene, og at den jevne overgangen gjør det vanskelig å fastslå hvor skillet mellom 

nivåene egentlig går. Det kan derimot fastlås at midten av nivået er det som karakteriserer 

nivået, og er det som skiller det fra de andre nivåene. Badawī sammenligner denne jevne 

overgangen med fargene i regnbuen, og han mener de forskjellige fargene og de språklige 
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nivåene fungerer på samme måte (Badawī, 1973, s. 94-95). I en regnbues spekter av farger er 

midten av fargen distinkt og klar, men i randsonen er det umulig å skille når overgangen fra 

en farge til en annen begynner eller slutter. Slik er det også med de forskjellige språknivåene 

i Egypt – tydelige i midten og diffuse i overgangene.  

 

2.2.1.2 Prinsipper for å skille mellom nivåene 

Prinsippene (al-qawāʿid) som skiller mellom de fem nivåene kan deles inn i to hovedbaser, 

eller kriterier (al-ʾasās), det språklige kriteriet og det sosiale kriteriet (Badawī, 1973, s. 96-

97). 

 - Det språklige kriteriet er samlingen av egenskaper som tilsvarer hvert nivå i forhold til 

deres morfologi-, vokabular- og grammatikkelementer, og også de forskjellige uttrykkstypene 

som er vanlige innenfor hvert enkelt nivå.  

- Det sosiale kriteriet kan deles inn i to deler, hvor den ene delen består av sosiale omgivelser 

som lar enkelte mennesker i det egyptiske samfunnet oppnå evnen til å bruke flere av de fem 

nivåene. Den andre delen består av sosiale omgivelser som bestemmer personens språk, og 

pålegger personen til å bruke bestemte nivåer i forskjellige situasjoner etter personens egen 

språkkompetanse.   

 

Badawī kommer med en generell regel om hvordan man kan identifisere de fem nivåene ut 

ifra deres språklige egenskaper. Egenskapene kommer fra to hovedkilder, fuṣḥā og ʿāmmiyya, 

og fra sekundærkilder, gamle og moderne fremmedspråk. Figuren under (figur 1) viser 

hvordan de språklige egenskapene er fordelt på de fem nivåene, hvor man kan finne den 

relative andelen av fuṣḥā, ʿāmmiyya og lånord (daḫīl) i hvert nivå. 

 

 
Figur 1. Språkvariasjon og interaksjon i Egypt (Badawi & Hinds, 1986, s. ix). 
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Denne figuren illustrerer Badawīs fem språklige nivåer, hvor de fem nivåene er systematisk 

oppdelt:  

- Linje a-b viser til det høyeste nivået av det litterære språket.  

- Linje c-d viser det laveste nivået av ʿāmmiyya.  

- Linje a-f og b-f viser hvor utbredt fuṣḥā er i de fem forskjellige nivåene.  

- Linje c-e og d-e viser mengden av ʿāmmiyya i de fem nivåene. 

- Området e-g-f-h illustrerer hvor fuṣḥā og ʿāmmiyya overlapper hverandre.  

- I områdene a-g-e og e-h-b finner vi ren fuṣḥā. 

- Områdene c-g-f og f-h-d representerer rene ʿāmmiyya kvaliteter.  

- I områdene a-g-c og b-h-d finner vi den utenlandske innflytelsen (daḫīl) innenfor de 

fem nivåene.  

Dette var en ny måte å tenke på, men mengden av de språklige egenskapene (fuṣḥā, 

ʿāmmiyya og daḫīl) i de forskjellige nivåene gir likevel ikke et helt realistisk bilde.  

 

 

2.3 Iftaḥ yā Simsim og de språklige utfordringene 
 

I Maamouris artikkel, Literacy, (i EALL) hevder han at diglossisituasjonen i de arabiske 

landene og kodevekslingen mellom fuṣḥā og arabiske dialekter i klasserommene, fører til 

pedagogiske problemer som påvirker språkkompetansen hos skoleelever. Grunnen til dette er 

at fuṣḥā er vanskelig å lære og bruke, ettersom det ikke er å betrakte som morsmål. Fuṣḥā 

oppleves som fjerntliggende fra hverdagen, noe som reduserer motivasjonen for å lære seg 

denne formen. Dette kan få negative konsekvenser for utdanning, og kan også lede til 

ulemper på det sosiale planet. Arabiske barn har et ordforråd på mellom to og fem tusen ord 

som de kan bruke for å kommunisere når de starter på skolen. Dette ordforrådet gjelder kun 

den muntlige dialekten, noe som ikke er tilstrekkelig for å kunne lese og forstå fuṣḥā. 

Ettersom tekster normalt er skrevet uten vokaler, leser man vokaliserte tekster bare de første 

skoleårene. Maamouri hevder at den arabiske leseren trenger å forstå for å kunne lese, noe 

som er motsatt av de vanlige normene i andre språk hvor folk leser for å kunne forstå.  
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2.3.1 Språkvalg og utfordringer ved Iftaḥ yā Simsim 
 

I 1977 skulle man lage en arabisk versjon av Sesame Street, der det ble produsert to deler av 

den arabiske versjonen. Den første delen var for barn i alderen tre til seks år og ble vist på TV 

i 1979, og den andre delen var for barn i alderen mellom seks og ni år og ble vist på TV i 

1983 (Abu-Absi, 1990, s. 44-45). Da det skulle velges et språk for den arabiske versjonen, 

Iftaḥ yā Simsim (’åpne sesam’), definerte man tre alternativer. Det første alternativet var å 

bruke en nasjonal eller regional dialekt, sannsynligvis egyptisk ettersom den er mest utbredt 

og kjent i den arabiske regionen. Det andre alternativet var å produsere et program som skulle 

”dubbes” til de fire hoveddialektene (egyptisk, maghribi, levantisk og dialekten på den 

arabiske halvøy). Det tredje alternativet var å bruke en forenklet versjon av moderne 

standardarabisk (MSA).  

 

Det første alternativet om å bruke en nasjonal/regional dialekt ble etter hvert avvist, siden til 

og med noen av de vanligste uttrykkene ikke er felles for de forskjellige dialektene. 

Målgruppen for Iftaḥ yā Simsim var barn i førskolealderen, hvor de fleste ikke ville ha noe 

særlig kjennskap til den valgte dialekten. Konsekvensen av å velge kun en nasjonal/regional 

dialekt, ville muligens vært med på å skape en større språkbarriere for barna når de skulle 

starte med MSA på skolen, resonnerte man. Alternativet om å bruke de fire hoveddialektene 

ble avvist fordi det ikke var økonomisk gjennomførbart, og derfor var bruken av en forenklet 

versjon av MSA det beste alternativet. MSA blir sett på som et språk for utdanning og kultur, 

og som skaper en felles arabisk tilhørighet. Ettersom programmet hadde fokus på å forberede 

barn for skolegangen, var MSA et gunstig valg siden dette er språket – i alle fall i prinsippet – 

som brukes på skolen (Abu-Absi, 1990, s. 35).  

 

Selv om MSA ble ansett for å være det beste alternativet, bød det også på flere utfordringer i 

oppstartsprosessen. Det var stor usikkerhet om hvorvidt førskolebarn forsto MSA eller ikke, 

og hvor unaturlig det ville føles å bruke dette formelle skriftspråket til dagligdagse 

situasjoner. Det var også usikkert om språkkompetansen til skuespillerne, da særlig 

barneskuespillerne, var tilstrekkelige, og om de hadde evnen til å bruke MSA på en korrekt 

og naturlig måte. For å kunne håndtere disse utfordringene, ble det vist to pilotepisoder for å 

teste barns forståelse og de voksnes reaksjon til programmet. Pilotepisodene ble vist til barn 

og voksne i Kairo, Tunis, Amman og Kuwait, ettersom disse stedene representerer de fire 
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hoveddialektene. Resultatene viste at barna hadde god forståelse for innholdet, og at de 

voksne var positive til programmet (Abu-Absi, 1990, s. 35).  

 

 

2.3.2 Språket i Iftaḥ yā Simsim 
 

Språket som er brukt i Iftaḥ yā Simsim er en forenklet versjon av MSA og blir referert til som 

’Simplified MSA’. Abu-Absi kaller den for en egen lingvistisk varietet (variety) som er 

beslektet med MSA (Abu-Absi, 1990, s. 36). Da Iftaḥ yā Simsim skulle produseres, var det 

flere retningslinjer5 for hvilke ord og strukturer som var anbefalt å bruke og hvilke man 

skulle unngå. Retningslinjene baserte seg på felles grammatiske trekk i MSA og ECA som 

kunne anvendes ubegrenset, og særskilte MSA-trekk som ikke hadde en ekvivalent i 

talemålene og som derfor skulle ha et begrenset bruk. Samtidig var det krav til at særskilte 

MSA-trekk ikke skulle fremtre mer enn én gang i samme setning, og det skulle heller ikke 

forekomme for mange tilfeller av det i en enkeltscene i episoden. Retningslinjene ble delt inn 

i tre forskjellige kategorier, etter hvor ofte ulike særskilte MSA-trekk kunne anvendes.  

 

Kategori 1 består av særskilte MSA-trekk som bør brukes jevnlig i programmet til tross for at 

de er fraværende i dialektene, slik som kasusendelse, kjønn og tall. Kategori 2 består av 

særskilte MSA-trekk som kan brukes, men ikke ofte, slik som passive verbformer, og 

kategori 3 er særskilte MSA-trekk som må unngås, slik som prefikset ka-, preposisjonen siwa 

og superlativformen av adjektiv. I dokumentet til Al-Dannāns ble det også fokusert på at 

språket skulle følge kontekst- og pausalformer i MSA (Abu-Absi, 1990, s. 36-38). I tillegg til 

de ulike retningslinjene som måtte følges, var det også nødvendig at språket i Iftaḥ yā Simsim 

brukte leksikalske elementer som er delt av MSA og ECA, og bruk av lånord for å føre 

språket nærmere det hverdagslige talemålet.   

 

Språkformen i Iftaḥ yā Simsim skiller seg fra MSA ved at det unngår bestemte leksikalske 

elementer og grammatiske strukturer, og den er karakteriserende ved bruk av bestemte 

intonasjonsmønstre, interjeksjoner og samtaleformer som bringer språkformen nærmere 

5 I forordet i Al-Dannāns dokument refererte han til fire ulike deler som tok for seg forslag til en ønsket 
språkform i Iftaḥ yā Simsim, basert på språkformens grammatikk, fonologi, vokabular og stil. Abu-Absi hadde 
bare tilgang til den første delen av dokumentet, og det er derfor mulig at det finnes flere retningslinjer som 
skulle følges (Abu-Absi, 1990, s. 36). 
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talemål med hensyn til stil og funksjon. Hensikten bak disse retningslinjene var å gjøre 

språket i Iftaḥ yā Simsim enklere for barn å forstå, hvor forenklingen av språket ble utført på 

en pedagogisk måte. Det forenklede MSA-språket brukt i Iftaḥ yā Simsim, la grunnlaget for at 

flere oversettere av utenlandske barnefilmer og TV-serier som dubbes til arabisk, kunne 

bruke den samme tilnærmingen av MSA.  
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3 Oversettelse 
 

I dette kapittelet ønsker jeg å redegjøre for ulike teorier rundt temaet oversettelse, og hva 

slags utfordringer man kan møte på i oversettelsesprosessen. Oversettelsesstudier 

(Translation Studies) er i de senere tiår blitt et stort felt. Jeg har i stor grad basert meg på 

innføringsbøkene til Munday (2012), Baker (2011) og Dickins, Hervey & Higgins (2002). 

Jeg vil først se på generell oversettelse, og så videre på oversettelse av barnelitteratur hvor 

jeg til slutt trekker inn dubbing. Teorien som diskuteres i dette kapittelet vil være en del av 

grunnlaget for språkanalysen av de utvalgte dubbede barnefilmene og TV-seriene. 

 

 

3.1 Teori om oversettelse 
 

Oversettelsesprosessen kan deles inn i to deler, hvor den første delen består av forståelse av 

kildeteksten og den andre delen av formulering av målteksten. Underveis i denne prosessen 

er det ikke uvanlig at det kan oppstå problemer i formuleringen av målteksten, og man må gå 

tilbake til kildeteksten for å analysere teksten på nytt (Dickins, et al., 2002, s. 7). 

Spørsmålene blir ofte hvilken oversettelsesstrategi skal man følge, hva gjør man med ord som 

er typisk for språket og kulturen til kildeteksten, og hvordan oversetter man ord og uttrykk på 

best mulig måte?  

 

De ulike oversettelseskategoriene er en del av et dynamisk felt som definerer i hvor stor grad 

kildetekst- eller måltekstorientert en oversettelse er, der det er spenning mellom hensyn til 

kildespråket og målspråket. En kildetekstorient oversettelse er en ’adekvat’ (dekkende) 

oversettelse, der man beholder mest mulig av kildeteksten både i form og innhold 

(’foreignization’). En måltekstorientert oversettelse er en ’akseptabel’ oversettelse, der man 

søker seg mye mer opp mot målkulturens tekstnormer (’domestisering’). Oversetteren 

opererer i dette spenningsfeltet hvor idealet for de fleste oversettere, bevisst eller ubevisst, er 

å komme frem til noe som er dekkende, og med mål om å skape en mest mulig godt lesbar 

tekst i forhold til måltekstens språk og kultur. Særlig for barnelitteratur er ønsket om å skape 

en akseptabel oversettelse som er tilpasset leserne og deres forventninger viktig. I både kilde- 
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og målteksten vil man normalt ha et tekstlig innhold som passer inn i de respektive kulturene, 

hvor kulturens moraler og verdier blir respektert.  

 

 

3.1.1 Kategorier 
 

Det er ulike kategorier av oversettelse basert på nivåer av frihet i oversettelsen, med 

kildetekstorientering på den ene siden av skalaen og måltekstorientering på den andre. Ulike 

akademikere har forskjellige definisjoner og begreper på disse kategoriene. I Dickins et al. 

Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English (2002) 

opererer forfatterne med følgende kategorier av oversettelse; i) interlineær oversettelse, ii) 

direkte (literal) oversettelse, iii) fri oversettelse og iv) kommunikativ oversettelse (Dickins et 

al., 2002, s. 15-18).  

i) Interlineær oversettelse: Målteksten bryter gjerne med målspråkets grammatikk, 

men har i stedet en tilsvarende grammatikk til kildespråket. Denne formen for 

oversettelse brukes gjerne når man ønsker å fremheve kildespråkets grammatikk 

og struktur, men den brukes sjelden i litterære oversettelser.  

ii) Direkte oversettelse: Målteksten er tilnærmet lik kildeteksten, men ordene 

oversettes ofte direkte selv om målspråkets grammatikk og setningsstruktur 

følges.  

iii) Fri oversettelse: Kildeteksten har kun et overordnet samsvar mellom de tekstlige 

enhetene i kildespråket og de tekstlige enhetene i målspråket. Denne formen 

oversetter ikke ord for ord, men heller setning for setning. 

iv) Kommunikativ oversettelse: Denne formen er en form av fri oversettelse og brukes 

når uttrykk som er særlig karakteriserende for kildespråket, erstattes med 

ekvivalenter typisk for målspråket og dets kultur.  

 

For å kunne illustrere graden av frihet i oversettelsen, henviser Dickins et al. til Newmarks 

diagram (se under) hvor man kan plassere målteksten i forhold til hvor kildespråkorientert 

(SL bias) eller hvor målspråkorientert (TL bias) oversettelsen er (Dickins et al., 2002, s. 17). 

Begrepene som anvendes i diagrammet er litt forskjellige fra begrepene over.  
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Diagrammet viser det dynamiske feltet som den oversatte teksten kan plasseres i for å 

vurdere hvor måltekst- eller kildetekstorientert oversettelsen er, og Dickins et al. poengterer 

at det ikke finnes noe fullkomment midtpunkt mellom de to ytterpunktene.   

 

 

3.1.2 Begrepene ’ekvivalens’ og ’tap’ (loss) i oversettelsesprosessen 
 

I teorier om oversettelse er det fokus på å skape ’ekvivalens’ mellom funksjoner i kildetekst 

og måltekst. Det fokuseres på hvilke form for ’tap’ (loss) som kan forekomme i 

oversettelsesprosessen, og hvilke metoder man kan ta i bruk for å redusere tap av språklig og 

kulturelt innhold.  

 

3.1.2.1 Ekvivalens  

I Jeremy Mundays bok Introducing Translation Studies. Theories and Applications (2012), 

diskuterer han blant annet ulike teorier om ekvivalens og oversettelse. I oversettelsesteorier 

bruker man begrepet ‘ekvivalens’ om å skape likhet mellom innholdet i kildetekst og 

måltekst. Det er flere definisjoner av ekvivalens, og Munday drar særlig frem Eugene Nidas 

teori om formell og dynamisk ekvivalens, som er en fornyet oppdeling av begrepene ’literal’, 

’free’ og ’faithful’ oversettelse. 

Formell ekvivalens: ”Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both 

form and content […] One is concerned that the message in the receptor language should 

match as closely as possible the different elements in the source language” (Nida, referert i 

Munday, 2012, s. 66).  

Dynamisk ekvivalens: ”Dynamic, later ’functional’, equivalence is based on what Nida calls 

’the principle of equivalent effect’, where the ’relationship between receptor and message 

should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the 

 

SL bias 
 

Literal Faithful Idiomizing Free 

TL bias 
 

  Balanced 
   (SL/TL) 
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message’” (Nida, referert i Munday, 2012, s.67). Nida poengterer at en god oversettelse bør 

være forståelig, formidle originalens budskap, ha en naturlig og enkel form for uttrykk, og 

skape en tilsvarende effekt på leserne av målteksten slik den gjør for leserne av kildeteksten 

(Munday, 2012, s. 67).  

 

Munday diskuterer videre Peter Newmarks teori om oversettelse, og hvilken effekt 

oversettelsen bør ha på leseren. Newmark skiller mellom semantisk oversettelse (semantic 

translation) og kommunikativ oversettelse (communicative translation) (Munday, 2012, s. 

70). Ved semantisk oversettelse forsøker man i stor grad å gjengi den samme kontekstuelle 

betydningen av originalen i stor grad, men samtidig følger man målspråkets syntaks og 

semantikk. Ved kommunikativ oversettelse forsøker man å formidle den samme effekten på 

leserne av oversettelsen som den antas å ha på leserne av originalen. Newmarks beskrivelse 

av semantisk oversettelse har likheter med Nidas formelle ekvivalens, og Newmarks 

kommunikative oversettelse tilsvarer Nidas dynamiske ekvivalens. I motsetning til Nida, 

distanserer Newmark seg fra prinsippet om en fullstendig tilsvarende effekt, men fremholder 

at når den tilsvarende effekten blir overholdt, så er direkte oversettelse den beste metoden.  

 

 

3.1.2.2 Tap (loss) 

Uansett hvor kildetekstorientert en oversetter er, vil det oppstå ’tap’ (loss) i oversettelsen. 

Dette er ikke et tap i selve oversettelsen, men et tap i oversettelsesprosessen (Dickins et al., 

2002, s. 21). I løpet av oversettelsesprosessen vil det i målteksten forekomme tap av språklig 

og kulturelt innhold sammenlignet med kildeteksten. Dette kan vise seg ved at oversetteren 

velger å utelate ord fra kildeteksten eller tilføye ord til målteksten, fordi målspråket kan blant 

annet mangle tilsvarende ord eller uttrykk.  

 

Tap i oversettelsen kan forekomme ved oversettelse av blant annet enkeltord, konnotasjoner, 

setningsstrukturer, diskurs og tap av stilistiske trekk. Arabisk har en tendens til å favorisere 

gjentakelser i både lyd og former, og ved oversettelse fra arabisk til norsk vil derfor et typisk 

språklig ’tap’ opptre der det forekommer rotrepetisjon. Rotrepetisjon er repetisjon av den 

samme nærliggende morfologiske roten i teksten, og arabisk har flere former for 

rotrepetisjon. Eksempler på rotrepetisjon er setningene darasnā hāḏā ad-darsu (’vi studerte 

denne leksjonen’) hvor det er repetisjon av røttene d-r-s i setningens verb og substantiv, og 

kataba kitāban (’han skrev en bok’) med repetisjon av røttene k-t-b. Setningene viser hvordan 

 18 



bruken av rotrepetisjon ikke er forenlig med og dermed går tapt i en norsk oversettelse 

(Dickins et al., 2002, s. 103).  

 

Ved oversettelse vil tap forekomme i større eller mindre grad, og det er vanskelig å unngå. 

Derfor må man velge ulike metoder som reduserer tap av viktige funksjoner i kildeteksten. 

En oversetter må tillate tap som styrker målteksten og som samtidig respekterer kildeteksten, 

og her vil kompensasjon være et viktig virkemiddel i oversettelsesprosessen.  

 

 

3.1.2.3 Kompensasjon  

Kompensasjon brukes som en teknikk for å redusere tap av viktige funksjoner i kildeteksten, 

der en direkte konvensjonell oversettelse vil lede til en uakseptabel og ikke-forståelig 

oversettelse der hovedtekstens intensjon ikke fremkommer i oversettelsen. Betydningen av 

dette tapet blir derfor redusert ved å med hensikt erstatte det opprinnelige tapet med et annet 

tap som anses av oversetteren å være mindre uakseptabelt. Oversettere bruker denne 

kompromissløsningen i stor grad ved å balansere et tap mot et mindre tap, for å fremme det 

som er viktig i teksten. Kompensasjon skal ikke være et middel for å heve det språklige 

innholdet i originalteksten, men skal være en reduksjon av et tap ved hjelp av et klart definert 

middel for å oppnå en mindre ødeleggende oversettelse. En fotnote eller en begrepsforklaring 

i teksten er to mulige måter for å kompensere et forventet tap. Det er flere former av 

kompensasjon, hvor valg av form varierer ut fra kontekst, stil, sjanger, og hensikten til 

kildeteksten og målteksten.  

 

Det er særlig tre former for kompensasjon som Dickins et al. (2002, s. 44-49) vektlegger: 

kompensasjon i form (compensation in kind), kompensasjon ved sted (compensation in 

place) og kompensasjon ved deling (compensation by splitting). Ved kompensasjon i form 

bruker man en annen form av tekstlig effekt i målteksten fra den som brukes i den tilsvarende 

delen av kildeteksten. Dette innebærer nesten alltid ulike ordklasser og syntaktiske strukturer 

enn de som er indikert ved en direkte oversettelse, og kan for eksempel være å erstatte noe 

som er konkret med noe som er abstrakt eller erstatte nominale med verbale strukturer. 

Kompensasjon ved sted er en metode der man lar en effekt i målteksten foregå på et annet 

sted eller plan, og er et valg som er uavhengig av de andre funksjonene som opptrer sammen 

i målteksten. Dette er en ad hoc løsning som ikke er begrunnet av en grammatisk 

begrensning. Kompensasjon ved deling er en metode der man velger å dele opp et begrep 
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eller handling som finnes i en forholdsvis kortere del av kildeteksten ved å fordele det over 

en relativt lengre forklarende del i målteksten. Dette er også en ad hoc løsning som ikke er 

begrunnet av en grammatisk begrensning. Selv om det er flere former for kompensasjon, 

brukes som oftest flere former samtidig ved kompensering. Kompensasjon er kort og godt et 

valgt middel for å redusere et tap av forståelse eller beskrivelse i oversettelsen.  

 

 

3.1.3 Denotasjon og konnotasjon 
 

Ordet eller setningens denotative og konnotative betydning står sentralt ved oversettelse. 

Denotasjon er oversettelse av ordets direkte betydning, mens konnotasjon er hvilke 

assosiasjoner som ordet eller setningen gir. Når man oversetter den denotative betydningen 

av et ord, er man ute etter å finne ordets synonym i målspråket. Det kan gjerne være flere 

synonymer i målspråket som er forbundet med kildespråkets ord, men konteksten avgjør 

hvilket synonym man velger i oversettelsen. Det kan ofte være vanskelig å finne et passende 

synonym i målspråket, og da oversetter man til ordets hyperonym eller hyponym (Dickins et 

al., 2002, s. 55). Når man oversetter, er det ikke alltid nok å kun se på den direkte 

oversettelsen av ordet, men også på hvilken konnotativ betydning det har.  

 

 

3.1.3.1 Synonymer, hyperonymer og hyponym 

Synonymer er et språklig uttrykk, bestående av enten ord, fraser eller setninger, som har det 

akkurat samme utvalget av denotativ betydning som en av flere andre språklige uttrykk. 

Synonymitet, eller betydningslikhet, er den høyeste graden av semantisk ekvivalens, og ved 

oversettelse fra et språk til et annet ønsker man å finne måltekstens synonym til det ordet 

eller uttrykket som skal oversettes fra kildeteksten (Dickins et al., 2002, s. 242). Der det ikke 

finnes synonymer i målspråket, tar man i bruk hyperonymer eller hyponymer. Hyperonymer 

er ord som har en videre og mindre spesifikk betydning enn det ordet man oversetter. På 

norsk spesifiserer man besteforeldre ut ifra om det er mannen eller kvinnen sine foreldre 

(mormor/farmor og morfar/farfar). På arabisk skiller man ikke mellom hvilken side av 

familien besteforeldrene er fra, men sier ǧidd for begge bestefedrene, og ǧidda for begge 

bestemødrene. Når man oversetter ‘mormor’ fra norsk til arabisk, så vil ǧidda være et 

hyperonym til ‘mormor’. Hvis man oversetter andre veien, fra ǧidda på arabisk til ‘mormor’ 
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på norsk, så vil ‘mormor’ være et hyponym til ǧidda. Hyponymer er ord som har en snevrere 

og mer spesifikk betydning enn det ordet man oversetter fra (Dickins et al., 2002, s. 55). 

 

 

3.1.3.2 Idiomer 

Idiomer er faste uttrykk hvor betydningen av idiomet ikke kan defineres ut ifra den 

denotative betydningen til hvert av ordene som utgjør uttrykket (Dickins et al., 2002, s. 18). 

Ved oversettelse av idiomer kan det by på utfordringer hvis idiomet ikke har noe ekvivalens i 

målspråket, og hvis det samme idiomet finnes i målspråket men brukes på en annen måte enn 

i kildespråket. Idiomer kan gjerne være kulturspesifikke, og kan være vanskelig å oversette. 

Dette skyldes ikke alltid manglende ekvivalens av ordene, men heller at det er vanskelig å 

formidle den samme betydningen som blir assosiert til idiomet i kildespråket.  

 

 

3.1.3.3 Konnotative betydninger  

Konnotativ betydning er den implisitte undertonen til et språklig uttrykk, og hvilke 

assosiasjoner vi har til det eller hvilken tolkning man legger i det. Flere ord kan ha den 

samme denotative betydningen, men skiller seg på den konnotative betydningen ettersom 

hvilken undertone ordet har eller i hvilken kontekst ordet opptrer i (Dickins et al., 2002, s. 

66). Overføring av den konnotative betydningen av ord eller sammensatte ord og uttrykk kan 

derfor være utfordrende ved oversettelse. Det er flere former av konnotativ betydning, og 

Dickins et al. (2002) og Baker (2011) opererer med ulike inndelinger og definisjoner. Jeg vil 

her fokusere på konnotative betydninger av ord ved i) personens holdning og følelser, ii) 

forventet betydning og iii) dialekt og register. 

 

Språklige uttrykk med samme denotasjon kan uttrykkes med begreper med ulik konnotasjon 

basert på personens holdning. Et eksempel på dette er hvordan ’politiet’ og ’purken’ begge 

har samme denotative betydning, men ulik konnotativ betydning. I Dickins et al. (2002) 

defineres denne formen som attitudinal meaning, og affective meaning er uttrykk påvirket av 

personens følelser. ‘Av sted med deg’ og ‘kom deg vekk’ signaliserer begge at senderen 

ønsker mottakeren å forlate stedet, men den siste formen vil ha en mer negativ påvirkning på 

mottakeren. Forskjellen mellom de to formene er at attitudinal meaning beskriver holdningen 

man har til personen eller tingen det refereres til, mens affective meaning innebærer en 

holdning man har til mottakeren. Bakers expressive meaning (2011, s. 11-12) tilsvarer 
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Dickins et al. attitudinal meaning og affective meaning. Den konnotative betydningen av et 

ord angir også hvilke følelser og assosiasjoner man har til det språklige uttrykket, og særlig 

ved lånord kan målspråket og kildespråket ha ulike assosiasjoner til samme ord.  

 

Den konnotative betydningen av et ord kan også relateres til den forventede betydningen av 

sammensatte ord og uttrykk (presupposed meaning), som er en begrensing på hvilke ord man 

forventer å se foran eller etter et bestemt språklig uttrykk (Baker, 2011, s. 12). 

Sammensetningen (collocation) av ord og uttrykk virker ofte ulogisk i forhold til den 

denotative betydningen (Baker, 2011, s. 13), men har over tid utviklet seg til å bli aksepterte 

idiomer (Dickins et al., 2002, s. 71). Når man oversetter, ønsker man å følge målspråkets 

egne sammensetninger for ord og uttrykk. Sammensetninger av ord i forskjellige språk 

varierer, og det arabiske uttrykket ġasala al-asnayn betyr i en direkte oversettelse ‘å vaske 

tennene’, mens vi på norsk sier vi ‘å pusse tennene’.  

 

Den konnotative betydningen avhenger også av variasjoner i språket, slik som dialekt og 

register (Baker, 2011, s. 13). Innenfor dialekter brukes det forskjellige ord som alle har den 

samme denotative betydningen, og dialektformen (med bruk av ulike ord) varierer hvor man 

er fra geografisk, og et eksempel på dette er hvordan en østlending bruker ordet ’kumlokk’ 

mens en bergenser sier ’bekkalokk’ for den samme gjenstanden. Det er også variasjoner 

avhengig av hvilken sosiale klasse man tilhører. Register er stilnivået på språket og dialekten, 

og situasjonen utgjør normalt hvilket register man bruker. I samtale med venner og familie 

bruker man oftest et lavt register av språket, mens ved offentlige taler og der hvor man 

trenger å fremvise sin egen autoritære stilling, bruker man vanligvis et høyere register av 

språket. 

 

 

3.2 Språklige og kulturelle utfordringer 
 

Oversettelse av tekster som inneholder og formidler en høy grad av kulturelle ord og uttrykk, 

kan by på store utfordringer for oversetteren. Hvor mye av den “fremmede” kulturen skal 

man tillate å overføre, og hvor går grensen på tilpasning til egen kultur? Det finnes 

forskjellige grader av kulturell overføring, og bruken av de forskjellige gradene avhenger av 

konteksten og oversetteren selv. Når det kommer til selve oversettelsen finnes det flere 
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strategier ulike oversettere følger, hvor disse strategiene varierer i hvilken grad oversetteren 

ønsker at målteksten skal være tilnærmet målspråket eller kildespråket. 

 

 

3.2.1 ‘Domestisering’ vs. ‘foreignization’ 
 

Munday (2012) diskuterer Venutis teori om invisibility ved ’domestisering’ og 

’foreignization’ som to ulike oversettelsesmetoder. Venuti anser domestisering som 

dominerende for britisk og amerikansk oversettelseskultur, som innebærer å oversette i en 

usynlig (invisible) stil for å redusere fremmede elementer i målteksten. I hvilken grad 

domestiseringen foregår, vil variere av faktorer som tid, samfunn, normer og makt (Oittinen, 

2000, s. 73). Ved foreignization gjøres leseren oppmerksom på de språklige og kulturelle 

forskjellene som finnes i den fremmede teksten, og foreignization bevarer dette i målteksten. 

Oversetteren opptrer som synlig (visible) og bringer leseren nærmere forfatteren og 

kildeteksten, ved å langt på vei følge kildetekstens struktur (Munday, 2012, s. 218-219). 

Domestisering og foreignization anses for å være en del av et kontinuum. Domestisering som 

strategi tilpasser målteksten så den er akseptabel for leseren, mens foreignization som strategi 

ønsker å representere kildeteksten ved å få frem særtrekk ved den.  

 

 

3.2.2 ‘Kulturelle markører’ 
 

Oversettelse handler ikke bare om å transformere en historie fra ett språk til et annet, men 

omfatter også en overføring av verdier fra en kultur til en annen. Kulturelle forskjeller er ofte 

en større utfordring å håndtere enn språklige forskjeller i oversettelsesprosessen (Dickins et 

al., 2002, s. 29). Kulturelle markører er navn, matretter, religiøse betegnelser, ordtak og 

typiske hilsener fra kildespråket. Det er flere metoder som kan brukes ved oversettelse av 

kulturelle markører, og metoden som benyttes, bestemmes av i hvilken grad den kulturelle 

overføringen skal være tilnærmet kildekulturen eller målkulturen. Graden av kulturell 

overføring kan komme til syne gjennom tre ulike metoder: i) beholde kildespråkets ord og 

uttrykk gjennom en direkte oversettelse, kalkering (calque) eller som lånord, ii) oversette 

ordet til det tilsvarende ordet i målspråket og iii) erstatte ord og uttrykk med målspråkets 

egne uttrykk.   
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i) Ved kulturell overføring der man ønsker en oversettelse som i stor grad er tilnærmet 

kildekulturen, kan direkte oversettelse brukes som metode. Et eksempel på dette vil være å 

oversette det arabiske uttrykket maʿ salāma direkte til ‘med fred/trygghet’ i betydningen ’ha 

det bra’. Kalkering (calque) er en strategi som særlig brukes ved overføring av ordtak fra 

kildespråket over til målspråket. Ordtaket overføres ved bruk av ord fra målspråket hvor 

målspråkets syntaks respekteres. Resultatet blir ofte at ordtaket ikke er idiomatisk i 

målspråket, ettersom det oversatte ordtaket er formet etter kildespråkets struktur (Dickins et 

al., 2002, s. 31). Ord og uttrykk kan også beholdes i form av lånord i egen måltekst, og et 

eksempel på dette kan være å beholde det arabiske ordet ‘shisha’ istedenfor å oversette det til 

‘vannpipe’. Her kan oversetteren velge om han/hun skal sette inn en fotnote eller forklaring 

av ordet. Ved hyppigere bruk av slike ord i litteratur og media, har vi fått flere ord som har 

blitt integrert i vårt eget språk. På grunn av mye skriverier og debatter om bruk av ‘hijab’ av 

muslimske kvinner bosatt i Norge, har dette blitt et ord som ikke lenger er nødvendig å 

oversette for at leseren skal forstå begrepet. ’Forente arabiske emirater’ er også et slikt 

eksempel, men her har vi overført det arabiske ordet al-imārāt (’fyrstedømmene’), og lagt til 

den norske flertallsendelsen. Ordet har blitt et integrert lånord med dobbel flertallsendelse. 

Det har altså skjedd en fornorsking av det arabiske ordet, ettersom denne styreformen i 

prinsippet bare forekommer i muslimske land. Det kan likevel være tilfeller av utenlandske 

ord i vårt eget språk som etter hvert skifter betydning fra den originale betydningen i 

kildespråket. Det arabiske ordet ‘yalla’ brukes i muntlig arabisk, og er en oppfordring om 

enten å flytte på seg eller agere i en gitt situasjon. Dette kan tilsvare det norske ordet ‘kom 

igjen’. På norsk slang brukes ‘yalla’ gjerne som adjektiv nedsettende om gjenstander eller 

butikker som selger “billige” produkter som ofte er av lav kvalitet, og ordets opprinnelige 

betydning har derfor fått en ny betydning i norsk kontekst.  

 

ii) I kommunikativ oversettelse, oversetter man ord og uttrykk til et språklig uttrykk med 

tilsvarende betydning i målkulturen, og et eksempel er oversettelsen av det arabiske uttrykket 

mamnūʿu d-duḫūl (forbudt adgang) til ’ingen adgang’ på norsk.  

 

iii) Ved å erstatte ord og uttrykk fra kildespråket med ord som er typiske for målspråket, kan 

man for eksempel erstatte uttrykket dammu ḫafīf  (‘blodet hans er lett’) til ’han har sans for 

humor’, ettersom det arabiske uttrykket brukes som et adjektiv om personer som er verbalt 

morsomme og som har en god replikk.  
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3.3 Oversettelse for barn 
 

Oversettere av barnelitteratur står ovenfor utfordringer som ikke er så ulike de utfordringene 

oversettere av voksenlitteratur møter. Hvilken strategi skal følges, og i hvor stor grad skal 

målteksten ligne på kildeteksten? Når det kommer til voksenlitteratur, ønsker man at 

oversettelsen skal være dekkende med hensyn til kildeteksten. Dette gjelder også i 

oversettelse av barnelitteratur, men fokuset ligger gjerne mer på hva som er forståelig for 

leseren. Barn har mindre kunnskaper om andre land og kulturer, og når en tekst har for mye 

fremmede elementer i seg, kan dette virke forstyrrende, med resultat at teksten ikke fenger 

leseren. Oversettere av barnelitteratur har derfor gjennomgående hatt større frihet til å gjøre 

forandringer i teksten enn hva som ville vært godtatt i en oversettelse av voksenlitteratur.  

 

Mange oversettere har en tendens til å undervurdere barns evne til å forstå relativt komplekse 

tekster. Det er derfor viktig, men samtidig vanskelig, å finne balansepunktet for tilpasning av 

fremmede elementer veid opp mot barns grad av forståelse (O’Sullivan, 2013, s. 453). Det 

kan skilles mellom to forskjellige teorier i forbindelse med oversettelse av barnelitteratur: 

’ekvivalensteorien’ (equivalence theory) og ’formidlingsteorien’ (dialogical theory) 

(Nikolajeva, 2006, s. 279). Ekvivalensteorien, som er representert i Klingbergs studie, 

Children’s Fiction in the Hands of the Translators (1986), går ut på å finne en tilnærmet lik 

oversettelse av målteksten til kildeteksten. En oversettelse bør være tro mot originalen, og 

oversetteren skal ikke ta seg for store friheter i oversettelsen. Nøkkelspørsmålet ved 

oversettelsen er “hva skal oversettes?”. Klingberg ser det som et positivt aspekt at barn 

utsettes for fremmed kulturopplysning gjennom oversatt litteratur. Formidlingsteorien, på den 

annen side, handler om å sette hensynet til publikum av målteksten mer i sentrum når man 

oversetter. Oversettelsen bør ha samme effekt på publikum av målteksten som den har på 

publikum av kildeteksten. Hvis man beholder for mye av de fremmede elementene fra 

kildeteksten, vil leseopplevelsen være ulik for publikum av målteksten. Ved denne teorien 

stiller man spørsmålet “hvem oversetter man for?”. 
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3.3.1 Tilpasning (adaptation) 
 

Oversettelse av barnelitteratur er ofte preget av tilpasning (adaptation) når man oversetter. 

Tilpasning menes her i form av at teksten er tilpasset tekstens målgruppe, hvor oversetteren 

mener det har vært nødvendig med enkelte endringer i oversettelsen. Slike endringer kan 

være å ta bort eller forenkle ord eller deler av teksten som oversetteren mener er vanskelig for 

målgruppen å forstå. Tekst kan renses for ord og uttrykk som av kulturelle, politiske eller 

religiøse grunner ikke lar seg oversette. Tilføyelser til oversettelsesteksten kan gjøres i form 

av fotnote til, og utfyllende forklaringer i teksten. Tilpasning forekommer også ved 

modernisering av en tidligere oversatt tekst. Oversetteren bruker slike tilpasninger for å gjøre 

teksten mer tilgjengelig, basert på hva han/hun mener er i leserens interesse (Nikolajeva, 

2006, s. 280).  

 

I barnebøker og barnefilmer blir ofte navn på personer og geografiske områder oversatt og 

tilpasset for å passe bedre inn i målspråket. Den amerikanske animasjonsserien Spongebob 

Squarepants kalles på norsk ‘Svampebob Firkant’, og de fleste karakterene i serien har fått 

norske navn. I enkelte barnebøker og filmer er konnotasjonen av navnet en viktig del for å få 

frem et ønsket budskap. Når man oversetter navn og steder, er det derfor viktig at man ikke 

mister en eventuell konnotasjon som er ment for navnet. Akademikere er uenige om 

tilpasning er formålstjenlig eller ikke i oversettelse av barnelitteratur, og det er også 

uenigheter om hvorvidt tilpasning kan defineres som en form for oversettelse. Hvis man 

mener at oversettelse er å produsere likhet, vil oversettelse og tilpasning være to ulike 

metoder. Hvis man mener at oversettelse er omskriving, vil det være vanskeligere å skille de 

to begrepene fra hverandre (Oittinen, 2000, s. 74-75).  

 

 

3.3.2 Oversettelse av barnelitteratur til arabisk 
 

Utgivelsen av arabisk barnelitteratur startet på forskjellige tidspunkter rundt om i den 

arabiske verden. Egypt begynte med utgivelse av barnelitteratur mot slutten av 1800-tallet, og 

var foregangslandet i den arabiske verden på dette feltet. I dag er Egypt og Libanon størst på 

dette markedet, og i senere tid har også Forente arabiske emirater hatt stor fokus på utgivelse 

av barnelitteratur. Produksjonen av barnebøker er høyere i vesten enn i de arabiske landene, 
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og det er flere faktorer som kan ha hatt en påvirkning på dette. Politisk uro og konflikter, 

fattigdom og et høyt antall av analfabeter i den arabiske regionen har vært et hinder for 

utvikling av barnelitteratur. Likevel sees en økning i produksjonen av arabiske barnebøker, 

hvor flere forlag nå har egne avdelinger for barnelitteratur, deriblant Arab Institute for 

Research and Publishing i Libanon og Dar al-Sharouk og Nahdet Misr i Egypt (Dünges, 

2011, s. 171). 

 

Arabisk barnelitteratur har en didaktisk funksjon hvor fokuset ligger på å styrke patriotisme, 

islamske verdier, arabisk arv og kultur og det arabiske språket gjennom bøkene. Hva skjer 

når man oversetter utenlandske barnebøker og barnefilmer som ikke inneholder disse 

verdiene? I 1959 ble det første Disney-tegneserieheftet oversatt til arabisk av forlaget Dar Al-

Hilal i Egypt (Zitawi, 2008, s. 153). Disney-tegneseriehefter, bøker, dubbede filmer og TV-

kanalen Disney Channel er blitt ekstremt populære i de arabiske landene. Når et Disney-

tegneseriehefte oversettes til arabisk, er dette en prosess hvor utgiveren, oversetteren og 

redaktøren er opptatte av at oversettelsen skal være språklig korrekt. De oversatte 

tegneserieheftene skal ikke inneholde ideologiske eller moralske verdier som bryter med den 

arabiske kulturen. Eksempler på slik tematikk kan være kulturelle eller religiøse tabubelagte 

temaer, som Gud og guderelaterte referanser, romantikk og seksualitet, menneskekroppen, 

magi og bilder av griser. Andre faktorer som også kan virke støtende er bruk av kristne og 

jødiske symboler som fremhever den vestlige kulturen og ideologien, eller vestens 

stereotyper av arabere. Forlagene som er ansvarlige for oversettelse av Disney-

tegneseriehefter tilpasser derfor innholdet til sitt eget publikum ved å sensurere bilder og 

dialoger. Dialogene som inneholder kulturelle eller religiøse tabubelagte temaer blir gjerne 

omskrevet eller deler av teksten slettes der omskriving ikke er mulig å gjennomføre. 

Forlagene Al-Qabbas (Kuwait) og Al-Futtaim/ITP (Dubai) oversetter og publiserer Disney-

tegneseriehefter i Gulfområdet, og i Syria, Jordan, Libanon, Jemen og Palestina. Deres 

oversettelser inneholder mer modifikasjoner og sletting av tabubelagte temaer enn 

oversettelsene av det egyptiske forlaget Dar Al-Hilal som er på det egyptiske og deler av det 

nord-afrikanske markedet. Her ser vi at oversettelse blir tilpasset etter hva som er passende i 

ulike land og kulturer, selv innenfor den arabiske verden. 
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3.4 Om dubbing 
 

”Dubbing is an example of phonological translation in which SL phonology is replaced by 

equivalent TL phonology” (Catford, referert i, Athamneh & Zitawi, 1999, s. 128), og dubbing 

heter på fagspråket ”post-synchronisation”. Dubbing er en av de eldste metodene av 

audiovisuell oversettelse (audiovisual translation, ’ATV’), og opprinnelsen til dubbing kan 

spores tilbake til slutten av 1920-tallet (Chaume, 2013, s. 288). Dubbing forekom på den 

tiden først og fremst i land som hadde muligheter til å finansiere de relativt høye kostnadene 

forbundet ved dubbing. Dette var vanligvis land der man snakket et av de mest utbredte 

språkene i verden, og der motviljen til å akseptere påvirkning fra andre språk var stor. Det 

finnes flere metoder for audiovisuell oversettelse: leppesynkronisering, ’voice over dialogue’ 

og fortellerrollen. Metoden med leppesynkronisering er den mest avanserte, og fortellerrollen 

er den enkleste formen hvor handlingen blir fortalt av en kommentator parallellt med en 

nedtonet dialog, slik som i filmen Tre nøtter til Askepott som vises på norsk TV. I en ’voice 

over dialogue’ toner man ned originalstemmer og legger ny stemme over, og denne metoden 

brukes ofte i nyhetssendinger eller i intervjusituasjoner.  

 

Dubbing har blitt et globalt utbredt fenomen, hvor TV-serier og filmer for barn dubbes 

uavhengig av språk, religion og kultur. Dubbing betegnes i ATV som en gjeninnspilling av 

det originale stemmesporet (voice track) i målspråket, hvor man bruker stemmer til 

forskjellige skuespillere. Formålet med den dubbede dialogen er at den skal gjenskape den 

samme dynamikken hos originalen, og da særlig ved leppebevegelsene (Pérez Gonzàlez, 

2009, s. 17). ATV og oversettelse for dubbing er et underfelt av oversettelsesstudier og 

samtidig tilhørende kommunikasjons-, media- og filmstudier. I studie av oversettelse for 

dubbing fokuseres det på leppesynkronisering og på kompetansen av å produsere 

kvalitetsdubbing i form av tolkning, vokale prestasjoner og munnartikulasjon (Chaume, 2013, 

s. 289). Dubbespråket, også kjent som dubbese, er den språklige modellen som kjennetegner 

kulturens dubbespråk. Den språklige modellen er tilpasset etter kulturens egne retningslinjer 

som i stor grad er influert av kulturens språkpolitikk (Chaume, 2013, s. 293). Arabisk 

barnelitteratur har som tidligere nevnt (se ”3.3.2 Oversettelse av barnelitteratur til arabisk”) 

en didaktisk funksjon, og ved oversettelse av barnelitteratur til arabisk forekommer det sensur 

av bilder og tekst, der det er innhold av kulturelle eller religiøse tabubelagte temaer. 

Gjeldende arabisk språkpolitikk vil derfor ha påvirkning på det arabiske dubbespråket. 
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3.4.1 Hvorfor dubbing? 
 

I en verden der media er altomspennende og hele tiden krysser grenser, gjelder dette også for 

språk. For å unngå barrierene som forskjellige språk setter opp, er det i prinsippet tre måter å 

komme over denne hindringen: lære seg originalspråket, bruke teksting eller dubbe filmer. Å 

lære seg originalspråket er i fleste tilfeller for omfattende, og teksting og dubbing er derfor å 

foretrekke. Den vanligste metoden er å lage undertekster, da dette er den mest 

kostnadseffektive måten. Spesielt i land der språket tales av få, f. eks Norge, vil det ikke være 

økonomisk forsvarlig å dubbe alle programmer da dette er en forholdsvis mer kostbar metode 

enn teksting. Likevel har dubbing som metode i økende grad blitt tatt i bruk ved oversettelse 

av utenlandske barneprogram i Norge.  

 

Dubbing som formidlingsmiddel er en forutsetning for å kunne vise fremmedspråklige serier 

eller filmer for barn som ikke kan lese. I en del land der analfabetisme er utbredt, vil dubbing 

være en nødvendighet, men virker i prinsippet mot sin hensikt. Andre argumenter for å velge 

dubbing, er at innholdet blir mer tilgjengelig og ofte er det avgjørende å få med seg talen for 

å forstå helheten, spesielt for barn. Samtidig er det en forutsetning at det stilles høye krav til 

dubbing. Gode skuespillere, god instruksjon og et godt feltarbeid vil være med på å gi seerne 

en positiv filmopplevelse. Motstandere av dubbing mener at dubbing er ”fordummende”, og 

påpeker at kommersielle hensyn og konkurransen mellom forskjellige TV-kanaler, gjør at 

listen legges på laveste nivå for å oppnå høyest mulig seertall, og man fratar på sett og vis 

seeren mulighet til å øke sine kunnskaper om andre land og kulturer (Ursin, Aursland & 

Ripegutu, 2012). Det er mulig å dubbe ord, men man kan ikke dubbe en kultur.  

 

De fleste språkforskere er enige om at teksting er å foretrekke, fordi med denne metoden får 

seeren en stimuli som øker forståelsen av andre språk. Samtidig lærer for eksempel barn å 

lese bedre, og en annen viktig faktor er at barn ved å bli eksponert for et annet språk, oppnår 

en skriftstimulering i sitt eget språk. Et annet aspekt ved teksting, er at døve og 

hørselshemmede kan få en tilnærmet lik opplevelse som andre.  

 

Historisk sett har beslutningen om å tekste eller dubbe blitt gjort av helt andre grunner. Under 

Mussolinis fascistregime, var utenlandske språk forbudt i Italia med resultat at alt ble dubbet 

til italiensk, og i India har det siden tidlig på 1960-tallet vært ulovlig å dubbe utenlandske 

 29 



filmer til Kannadaspråket, dette for å beskytte den innenlandske filmindustrien. I Portugal ble 

det i 1948 innført forbud mot dubbing, men teksting var tillatt gitt at alle koblinger mot 

kommunisme og kolonisering ble fjernet (The Independent, 2011). Portugal på denne tiden 

hadde et sterkt høyrevridd styresett, og var samtidig en mektig kolonimakt. Ikke alle land 

ønsker en språklig innflytelse fra fremmede land, og i en del arabisktalende land vil man helst 

overse at en film originalt er laget i for eksempel USA.  
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4 Metode 
 

I dette kapittelet skal jeg legge frem hvilke metoder jeg har valgt for datainnsamling og 

feltarbeid. Analysedelen består av tre hoveddeler, der jeg i første del undersøker hvordan 

dubbeprosessen foregår gjennom intervju og observasjon. I andre del analyseres valg av navn 

og trekk ved språkformen i de utvalgte barnefilmene og TV-seriene. I den siste delen prøver 

jeg ut noen egyptiske barns forståelse av barneprogrammer dubbet til MSA.  

 

Jeg var på feltarbeid i Kairo i en seks-ukers periode i november/desember 2013. Gjennom 

kontakter ved AUC, fikk jeg møte Aysha Selim, manager for dubbingselskapet Masreya 

Media, som jeg intervjuet om dubbeprosessen. Under besøket fikk jeg en omvisning i 

studioet, og ble invitert til å overvære en dubbeinnspilling til et barneprogram produsert av 

Walt Disney.  

 

For å kunne undersøke hvordan utenlandske barnefilmer og TV-serier blir dubbet til arabisk, 

fant jeg først fram til et utvalg av barnefilmer og TV-serier som er blitt dubbet henholdsvis til 

MSA og ECA. Jeg har lagt hovedvekt på MSA-dubbede barneprogrammer, da jeg særlig 

ønsket å undersøke barnas forståelse og mottakelse av et MSA-dubbet barneprogram. 

Ettersom ECA har vært det ledende dubbespråket siden oppstarten av dubbing, valgte jeg 

også å se på også animasjonsfilmer på egyptisk for å kunne vurdere hvordan de to 

språkformene skiller seg fra hverandre.  

 

Jeg valgte å bruke intervju som metode for å kunne besvare problemstillingen i oppgaven 

som omhandler egyptiske barns forståelse av arabisk-dubbede barnefilmer og TV-serier. Jeg 

valgte videre å bruke halvstrukturerte intervjuer da jeg anså dette som den beste taktikken i å 

få svar på konkrete spørsmål, men likevel la barna være delaktige i intervjuet og komme med 

egne innspill.  
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4.1 Materialet og fremgangsmåten til språkanalysen 
 

Materialet jeg baserte analysene mine på var episoder fra tegneseriene Spongebob 

Squarepants6 og Phineas and Ferb7, som begge er dubbet til MSA. Animasjonsfilmene jeg 

brukte i min analyse var Bee Movie8 (MSA), Dr. Suess’ Horton Hears A Who!9 (ECA), og 

Finding Nemo10 (ECA). Materialet ble valgt ut ved at jeg først kjøpte inn 18 ulike DVD-er av 

filmer og serier på arabisk i Egypt. Deretter så jeg gjennom DVD-ene for å kartlegge hvilke 

som var dubbet til MSA og hvilke som var dubbet til ECA. Det endelige valget av materialet 

for språkanalysen, ble avgjort av hvilke DVD-er jeg hadde tilgang til både på arabisk og på 

engelsk. Jeg valgte å begrense antallet av barnefilmer og TV-serier til min analyse, for å 

kunne gå mer inn i dybden på hver enkelt av dem. Hovedmålet med denne språkanalysen var 

å kartlegge hvilke språkformer som brukes, hvordan kulturelle markører overføres til arabisk 

og om det er store forskjeller i dubbespråket mellom de enkelte filmene og seriene. På 

grunnlag av dette valgte jeg derfor barnefilmer og TV-serier med to ulike språkvarianter av 

arabisk fra forskjellige filmprodusenter og dubbeselskaper. 

 

I språkanalysen startet jeg med å se på de engelske originalutgavene, for å finne kulturelle 

markører som navn, slanguttrykk og typisk muntlig tale i kildespråket. Deretter identifiserte 

jeg de tilsvarende punktene i både de MSA- og ECA-dubbede versjonene. Dette var for å 

kunne se hvordan de kulturelle markørene ble overført, og hvilke metoder som ble brukt. 

Analysen tar deretter for seg sammenligning av språket i de MSA-dubbede filmene og TV-

seriene med språkvarianten ’Simplified MSA’ brukt i Iftaḥ yā Simsim. I analysen så jeg på 

grammatiske trekk som i) kasusendelse, kjønn og tall, ii) bruk av passiv form, iii) bruk av 

superlativformen for adjektiv, prefikset ka- og preposisjonen siwa og iv) kontekst- og 

pausalformer. Til slutt foretok jeg en vurdering av språket i de ECA-dubbede filmene opp 

mot Badawīs modell fra 1979.  

 

 

6 Produsert av United Plankton Pictures. Nickelodeon Animation Studios, vises på kanalene Nickelodeon Arabia 
og MBC3. 
7 Produsert av Disney Television Animation, Disney Channel Original Products, vises på kanalen Jazeera Child 
Channel. 
8 Produsert av DreamWorks Animation, Paramount Pictures. 
9 Produsert av Blue Sky Studios, Twentieth Century Fox. 
10 Produsert av Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures. 
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4.2 Feltarbeid og intervju av barna 
 

Hovedfokuset for feltarbeidet var å intervjue egyptiske barn, og se på deres forståelse og 

mottakelse av MSA-dubbet barneprogram. Jeg intervjuet åtte barn under oppholdet mitt i 

Kairo, og fikk anledning til å diskutere med egyptisk ungdom og voksne om deres holdninger 

rundt MSA-dubbede barnefilmer og TV-serier.  

 

Da jeg startet med planleggingen av denne oppgaven hadde jeg bestemt meg for å utføre 

intervjuene ved å besøke forskjellige skoleklasser ved private internasjonale språkskoler i 

Kairo. Ettersom jeg har flere venner og bekjente i Kairo der barna deres går på slike skoler, 

så jeg det som en god mulighet til å komme i kontakt med flere barn som kunne delta i 

intervjuene. Etter nøyere vurdering innså jeg at jeg ville stå ovenfor flere hindringer ved å 

intervjue barn i skoletiden. Jeg måtte hatt formell godkjenning av barnas foresatte, lærere, 

rektor og skolens styre. De egyptiske myndighetene ville trolig blitt varslet, og jeg måtte ha 

søkt om forskningstillatelse fra myndighetene, noe som ikke ville være mulig å få til gitt den 

vanskelige og spesielle situasjonen i Egypt. Dette ville da ha vært en unødvendig og 

tidskrevende prosess, ettersom formålet med undersøkelsen ikke var å forske i den grad av å 

være på et lengre feltarbeid med delaktig observasjon som metode. Valget ble derfor å foreta 

intervjuene hjemme hos informantene da jeg anså dette for å være langt enklere og mer 

praktisk. 

 

Informantene jeg valgte ut til intervjurundene var gutter og jenter i alderen 6 til 10 år, som 

jeg kom i kontakt med gjennom venner og bekjente fra studieoppholdet mitt i Kairo høsten 

2010 og skoleåret 2011/2012. Første intervjurunde besto av samtaler med to gutter, 6 og 10 

år, og to jenter, 6 og 9 år. Samtlige gikk på britiske internasjonale skoler. Andre intervjurunde 

besto av samtaler med tre jenter, alle 8 år, som gikk på tysk internasjonal skole. I tredje 

intervjurunde møtte jeg ei 9 år gammel jente som gikk på egyptisk offentlig skole. Jeg ønsket 

informanter i aldersgruppen 5-10 år av to enkle grunner. Den ene grunnen var at barn i denne 

aldersgruppen er i tidlig skolealder og MSA-kunnskapene er ikke fullt utviklet enda. Den 

andre grunnen var at informantene tilhører målgruppen for de barnefilmene og TV-seriene 

jeg tok for meg i språkanalysen. 
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4.2.1 Forberedelser og gjennomføring av intervjuene 
 

Jeg bestemte meg tidlig for å bruke Spongebob Squarepants-episoden ”Chimps Ahoy” under 

intervjuene, og dette av flere grunner. En av grunnene var at det finnes mye innhold av 

særskilte MSA-begreper i den valgte episoden, og jeg så det som en fordel å kunne vise en 

hel episode i stedet for forskjellige klipp fra andre barnefilmer. Ved å vise hele episoden, var 

sannsynligheten større for at barna fikk med seg den fulle historien, og dette kunne være med 

på å unngå misforståelser av innholdet. Jeg hadde i utgangspunktet forberedt to episoder 

barna skulle se, ”Chimps Ahoy” og ”Bummer Vacation”, men fant ut under intervjuene at det 

var nok å kun vise en episode. Før jeg dro til Egypt startet jeg med å forberede intervjuene og 

kartlegge formålet med dem. Jeg ønsket å se på hvordan barna mottok og forsto MSA-dubbet 

barneprogram, og hva som eventuelt var svakhetene til dubbespråket som ble brukt i 

Spongebob Squarepants med tanke på målgruppen. Denne prosessen startet med å se 

episoden ”Chimps Ahoy” på engelsk og på arabisk, for å finne enkelte hendelser i episoden 

jeg ønsket å diskutere nærmere med barna. Før feltarbeidet undersøkte jeg flere metoder som 

omhandlet intervju av barn, hvor jeg tok utgangspunkt i Preston (2005) og Solberg (1994) 

sine studier av barneforskning. Dette var avgjørende for hvilken intervjuform jeg valgte, og 

hvordan jeg etterpå la opp intervjuene. Jeg kontaktet også en tidligere studievenn fra AUC11 

som skulle være med på intervjuene, og fungere som tolk hvis det skulle oppstå problemer i 

kommunikasjonen mellom barna og meg. Jeg hadde også på forhånd tatt kontakt med venner 

i Kairo og forespurt om jeg kunne intervjue barna deres, og om de kunne sette meg i kontakt 

med andre barn. 

 

Halvstrukturerte intervjuer ble valgt som metode, hvor jeg hadde noen konkrete spørsmål jeg 

ønsket å få besvart, og hvor det også var muligheter for barna å komme med egne innspill. 

Intervjuet besto av to deler, hvor jeg i den første delen ønsket å se på barnas helhetlige 

inntrykk og forståelse av episoden, og hvor jeg i den andre delen ønsket å se på den mer 

spesifikke forståelsen av enkelte hendelser i episoden. Før intervjuet startet forklarte jeg 

barna om hvordan intervjuet skulle foregå, og hva som var forventet av dem som deltakere.  

I den første delen av intervjuet viste jeg en episode av Spongebob Squarepants etterfulgt av 

tre generelle spørsmål om episoden. Videre viste jeg syv utvalgte deler av episoden etterfulgt 

av mer spesifikke spørsmål. Intervjuene foregikk på engelsk og egyptisk talemål, bestemt av 

11 The American University in Cairo (AUC). 
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hva informantene selv foretrakk. Jeg valgte å bruke ECA som kommunikasjonsmiddel til 

tross for at episoden jeg viste var på MSA, ettersom jeg ønsket å skape en uformell stemning 

som muliggjorde en naturlig flyt i samtalen, og ikke minst fordi ECA er den språkformen 

både barna og jeg behersker best. Jeg benyttet meg av lydopptaker på telefonen, og tok egne 

notater underveis i intervjuet. Lydopptaker var et viktig verktøy under intervjuene ettersom 

jeg ønsket å søke dialog med barna og for å skape en uformell atmosfære. Lydopptakeren har 

også vært viktig for analysen, noe som gjorde det mulig å gå igjennom barnas svar i ettertid. 

Barna var komfortable med å ha lydopptakeren til stede, og det tydet ikke på at den hadde 

noe påvirkning på barnas deltakelse.  

 

Det første intervjuet med barn fra britiske internasjonale skoler foregikk på engelsk da dette 

var deres eget ønske, og de behersket engelsk meget godt. Barna ble fort fortrolige med meg, 

og var i begynnelsen mer opptatt av meg og landet jeg kom fra, enn å skulle se på Spongebob 

Squarepants-episoden. De var alle positive til å delta i intervjuet da de fikk forklart at de 

hjalp meg med masteravhandlingen min. I det andre intervjuet med barn fra tysk 

internasjonal skole, kommuniserte vi på egyptisk. De tre jentene var litt sjenerte i 

begynnelsen, så jeg måtte forklare dem en ekstra gang at jeg ikke var ute etter riktige og gale 

svar, men at jeg ønsket at de skulle forklare meg hva de så i de forskjellige klippene. 

Ettersom jeg ikke snakker egyptisk helt flytende, trodde først de tre jentene at de skulle 

hjelpe meg å forstå innholdet av episoden, og de startet å oversette hva de forskjellige 

karakterene sa til tysk og engelsk, og forklarte mer detaljert på arabisk der det var ord de ikke 

behersket på engelsk. I det tredje og siste intervjuet kommuniserte vi også på egyptisk. 

Informanten var veldig sjenert i begynnelsen og forstod ikke hvorfor jeg som agnabiyya 

(’utlending’) kunne og ville snakke arabisk med henne. Hun var tydelig utilpass med 

situasjonen, og det var vanskelig å få henne til å snakke, så jeg bestemte meg for å bringe inn 

den egyptiske tolken slik at hun skulle føle seg mer komfortabel. Informanten åpnet seg mer 

opp da tolken var til stede, og etter hvert klarte informanten på et vis å formidle sine tanker 

og meninger.  

 

I etterkant av intervjuene har jeg renskrevet dialogene og tilført egne notater. Funnene i 

intervjuene vil gjøre det mulig for meg å gjøre en nærmere analyse av barns forståelse av 

MSA-dubbet barneprogram, og gjennom språkanalysen vil det være mulig å kartlegge hvilke 

grammatiske strukturer som barn gjerne har vanskeligheter med å forstå. Funnene baserer seg 

på en mindre gruppe barn i det egyptiske samfunnet, og vil derfor ikke være representative 
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for alle barn, men vil likevel kunne gi en pekepinn på konsekvenser ved å dubbe 

barneprogram til MSA.  

 

 

4.3 Etiske dilemmaer  
 

Studiet mitt er gjennomført i samsvar med de forskningsetiske retningslinjene gitt av Den 

nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)12, både ved 

innsamling av data, og ved utførelse av intervjuene. Jeg har fått godkjennelse av Aysha Selim 

til å referere henne ved informasjonen hun delte med meg under intervjuet. Ved innsamling 

av data til språkanalysen min forekommer det ikke noen etiske utfordringer. Jeg bruker data 

fra innkjøpte DVD-er, og barneprogrammene vises på satellitt-TV over hele Midtøsten, og 

jeg referer til alle kildene jeg tar i bruk i analysen. Da jeg skulle intervjue barna var jeg 

forberedt på hvilke etiske utfordringer jeg sto ovenfor. Før jeg foretok intervjuene hadde jeg 

fått samtykke av både barna og deres foreldre.13 Den største utfordringen var hvordan jeg 

ønsket at barna og deres foreldre skulle oppfatte min rolle som intervjuer. Jeg ønsket ikke at 

foreldrene skulle betrakte meg som en selverklært ekspert av det arabiske språket og som var 

der for å vurdere språkkompetansen til barna deres, noe som kunne ha virket støtende. Jeg 

forklarte derfor utdypende om min masteravhandling, og hvorfor jeg ønsket å intervjue barna 

deres. Det er ikke språkkompetansen til barna jeg ønsket å analysere, men formålet med 

intervjuet var å se hvordan det arabiske dubbespråket mottas av egyptiske barn. Ettersom jeg 

ønsket å bruke lydopptaker under intervjuene, måtte jeg forklare hensikten bak bruken av 

lydopptakeren både til barna og foreldrene, hvor jeg måtte få deres samtykke før intervjuene 

startet. Samtlige barn og foreldre var positive til intervjuene, og det oppsto ingen problemer 

hverken før, underveis eller etter intervjuene.  

 

12 De nasjonale forskningsetiske komiteer. (2006, mars). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 
humaniora, juss og teologi. Hentet 26. november, 2013 fra http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-
retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ 
13 De nasjonale forskningsetiske komiteer. (2009, 20. mai). Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, punkt 12. Barns krav på beskyttelse. Hentet 26. november, 2013 
fra http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/B-
Hensyn-til-personer-5---19/12-Barns-krav-pa-beskyttelse/ 
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5 Dubbing til arabisk 
 

Ettersom The Walt Disney Co. konsernet inngikk avtaler som befestet deres stilling som 

ledende aktør innenfor filmindustrien, også i de arabiske landene, vil jeg se på hvilke 

språkformer som nå brukes i dubbing til arabisk. Videre vil jeg beskrive hvordan en typisk 

dubbeprosess foregår hos en av de store aktørene innenfor lyd og media i Egypt.  

 

Basert på informasjonen jeg fikk tilgang på da jeg besøkte Masreya Media under feltarbeidet 

i Kairo, vil jeg gi en introduksjon av dubbingselskapet Masreya Media som står bak 

dubbingproduksjonen av noen av de utvalgte filmene og TV-seriene jeg bruker i min 

språkanalyse. Deretter vil jeg legge frem hvordan dubbeprosessen foregår hos Masreya 

Media, hvor jeg fokuserer på oversettelsesprosessen, valg av stemmer til karakterene, 

språkvalget og hvordan kulturelle markører håndteres. Analysen er utført på bakgrunn av 

informasjonen hentet fra intervjuet med Masreya Media og gjennom egne observasjoner.  

 

 

5.1 The Walt Disney Co. og dubbespråket i den arabiske 

verden 
 

I 1997 åpnet Disney Channel en egen avdeling for Midtøsten og Nord-Afrika. Dubbespråket 

var på MSA, egyptisk og libanesisk. Utvalget av de MSA-dubbede programmene, spente fra 

typiske vitenskaps- og naturprogrammer, til i motsatt ende av skalaen, Mikke Mus & co. 

Egyptisk og libanesisk ble brukt i TV-programmer som var ment for yngre barn, slik som Ole 

Brumm. Trenden med å bruke egyptisk som dubbespråk økte, og karakteriserte etter hvert 

Disneys dubbespråk. Det var likevel ikke enighet blant de arabiske landene om hvilken 

språkform som skulle være dubbespråket for Disney. I både Marokko og Algerie ønsket man 

MSA-dubbede barneprogrammer, ettersom egyptisk dialekt var fremmed for barn i Marokko 

og Algerie. Egyptisk dialekt er svært forskjellig fra deres egne dialekter, og de ønsket derfor 

at barna skulle lære MSA fremfor egyptisk.14  

 

14 Informasjon fra intervjuet av Aysha Selim.  
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Disneyfilmer har i over tretti år blitt dubbet til egyptisk dialekt, men i 2012 ble det bestemt at 

Disneyfilmer skulle dubbes til MSA. Disneyfilmen Brave (2012) hadde i utgangspunktet blitt 

oversatt til egyptisk, da Disney bestemte å endre dubbespråket til MSA for å tilrettelegge 

salget for hele den arabiske regionen. Brave ble derfor oversatt på nytt, og filmen ble lansert i 

Midtøsten og Nord-Afrika med MSA som dubbespråk. Dette valget har skapt mye 

diskusjoner rundt i den arabiske verden, hvor flere Disneytilhengere har kritisert beslutningen 

til The Walt Disney Co. om å heretter kun bruke MSA som dubbespråk for sine filmer og 

serier. Motstanderne av dette valget hevder at MSA vil ødelegge ”Disneymagien” ettersom 

den egyptiske dialekten er karakteriserende for Disneyfilmene, og fordi MSA vil bli oppfattet 

som et kunstig språk for tegne- og animasjonsfilmer. Motstanderne mente at det ville være 

vanskelig å få frem humoristiske karakterer gjennom en språkform som i så stor grad blir 

forbundet med formalitet og politikk.15 Under feltarbeidet benyttet jeg derfor sjansen til å 

spørre egyptere i ulike aldersgrupper om deres holdninger rundt MSA i Disneyfilmer kontra 

bruken av ECA. 

 

I 2013 inngikk The Walt Disney Co. en flerårig avtale med Al Jazeera, hvor barnekanalen til 

Al Jazeera, Al Jazeera Children’s Channel (JCC), fikk rettighetene til å sende flere Disney 

TV-serier og filmer, blant annet TV-serien Phineas and Ferb. Disneys TV-serier og filmer 

ble deretter vist rundt i Midtøsten og Nord-Afrika gjennom JCC med MSA som dubbespråk. 

Det er meget interessant at The Walt Disney Co. tok valget om å innføre MSA som 

dubbespråk året før selskapet inngikk denne avtalen med Al Jazeera. Motivene for dette 

valget er dessverre vanskelig å finne begrunnelse for, men ettersom Qatar og de andre 

landene på den arabiske halvøy favoriserer MSA også som talemål, er det grunn til å tro at 

dette var et vektig argument samtidig som de økonomiske rammene rundt avtalen 

sannsynligvis hadde stor innvirkning på valget som ble tatt. 

 

 

 

 

 

 

15 Flere Facebook-sider og underskriftskampanjer har blitt opprettet i motstand til Disneys valg om å bruke 
MSA som dubbespråk. Se blant annet: http://www.thepetitionsite.com/921/851/420/return-the-egyptian-accent-
to-the-disney-movies/ (Informasjon hentet 2. desember, 2013). 
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5.2 Dubbingselskapet Masreya Media 
 

Masreya Media16 er et egyptisk selskap som ble grunnlagt i 1999 basert på en uttalt mangel 

på profesjonell oversettelseskapasitet i det arabiske markedet. I 2007 startet de for fullt med 

dubbing. Hovedkontoret ligger i Heliopolis i Kairo, hvor 20 ansatte jobber med teksting 

(subtitling) og oversettelse. Dubbingavdelingen ligger i Mohandessin i Kairo med et 

dubbeteam bestående av 15 ansatte, og studioene for innspilling ligger i samme område. 

Selskapet dekker flere språk, men spesialiserer seg i arabisk, engelsk, fransk, tysk og persisk. 

De har flere store kunder, blant annet BBC, DreamWorks, National Geographic, Paramount, 

Jazeera Kids (Al Jazeera Children Channel, ’JCC TV’), Fox International Channel, 

Hallmark Channel og The Walt Disney Company. Aysha Selim er leder av 

dubbingavdelingen og medlem av Disney Character Voices International, Inc. (DCVI), en 

del av The Walt Disney Company. I 2008 ble Masreya Media utnevnt som hovedprodusenten 

av DCVI innenfor dubbing til arabisk, og Aysha Selim og hennes team administrerer dette. 

Masreya Media dubber animasjon, dokumentarer, kampanjer, interaktive spill, 

bonusmaterialer, trailere, filmer og TV-serier, hvor dubbespråket er en blanding mellom 

dialekt og moderne standardarabisk.  

 

 

5.3 Dubbeprosessen hos Masreya Media 
 

Oversettelse for dubbing deler noen av de samme kvalitetene og elementene som oversettelse 

av litterære tekster, men oversettelsesprosessene skiller seg likevel på metodebruk, og hvilke 

endringer i oversettelsen som er akseptabelt for sjangeren. Ved oversettelse av både 

filmmanus som skal dubbes og av litterære tekster, fokuserer man på at budskapet i 

kildeteksten kommer frem i den oversatte teksten. Oversetterne tar ulike valg for å tilpasse 

teksten til målspråket. Den essensielle forskjellen mellom de to prosessene er at ved 

oversettelse for dubbing må man tilpasse målteksten til karakterenes leppebevegelser, både i 

lengde og munnartikulasjon. Oversetteren for filmmanus har derfor en begrensning ved 

overføring av budskapet, i motsetning til oversetteren av litterære tekster, som kan forlenge 

eller korte ned på setninger for å formidle det samme budskapet.  

16 Informasjon hentet 4. oktober, 2013 fra http://www.masreyamedia.tv 
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Oversettelsen baseres på muntlig tale, hvor slang og idiomer fra kildespråket skal overføres 

til målspråket. Dette byr særlig på utfordringer når man skal oversette fra engelsk til MSA, 

ettersom MSA ikke har noe lavere talte registre (se mer i ”6.1.2 Slanguttrykk og typisk 

muntlig tale ved MSA-dubbede programmer). Under feltarbeidet mitt i Kairo besøkte jeg 

dubbingavdelingen til Masreya Media i Mohandessin, og fikk snakke med Aysha Selim som 

forklarte hvordan dubbeprosessen deres foregår. Jeg fikk også en omvisning i 

dubbingstudioet hvor jeg fikk være til stede under innspillingen av to episoder til 

Disneyserien Sofia the First. Det viste seg at dubbeprosessen er mer kompleks enn hva jeg 

først hadde antatt.  

 

Dubbing er en omfattende og kostbar prosess som består av fire hovedtrinn: i) innkjøp av 

programmet, ii) beslutningen om hvorvidt programmet skal dubbes, tekstes eller om 

originalversjonen skal bevares slik den er, iii) oversettelse av programmet og iv) justering av 

oversettelsen (Athamneh & Zitawi, 1999, s. 128).  

 

 

5.3.1 Innkjøps- og beslutningsprosessen 
 

I det første trinnet velger selskapet ut programmet som skal dubbes for barn, basert på 

innkjøpsavtaler og betraktninger om programmet passer til målgruppen. I det andre trinnet 

analyseres det innkjøpte programmet for å avgjøre hvordan materialet skal behandles videre. 

Nyere teknologi gjør det mulig å produsere en versjon der både dubbing og undertekster kan 

være inkludert i samme produkt, og produsenten må derfor ta valget basert på kost- og 

nytteeffekt.   

 

 

5.3.2 Oversettelse og tilpasning 
 

Det tredje trinnet består av en oversettelsesprosess, eller nærmere bestemt en 

tilpasningsprosess (adaptation process), der fortellingene blir tilpasset den arabiske kulturen. 

Dette gjøres av en oversetter Masreya Media selv velger ut. Oversetteren får tilsendt 

originalmanuset sammen med filmen, og oversetteren starter med å oversette og tilpasse 
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historien til arabisk. Oversetteren må produsere en oversettelse som er samstemt med bildene 

i filmen, i form av sted og tid, og med tanke på leppesynkroniseringen. På grunnlag av disse 

kriteriene, er det nødvendig for oversetteren å forandre på ord og setninger for at det samme 

budskapet skal komme frem, samtidig som det er synkronisert med karakterenes 

munnbevegelser. I animasjonsfilmer, og særlig der hvor karakterene i filmen er dyr, er ikke 

karakterenes munnartikulasjon reell, og derfor lettes kravet til nøyaktighet med hensyn til 

synkronisering. Oversetteren er ansvarlig for at denne prosessen fører til et produkt der det 

karakteriserende målspråket er klart og forståelig, og at oversetteren har tatt de moralske og 

pedagogiske temaene bak historien i betraktning. 

 

 

5.3.3 Innspilling av den arabiske versjonen 
 

Når den arabiske oversettelsen er ferdig, foretar Masreya Media en endelig kvalitetskontroll 

av manuset. Dette gjennomføres for å kontrollere språket og sørge for at det er grammatisk 

korrekt, og kontrollen utføres i samarbeid med lingvister. Etter gjennomført kvalitetskontroll, 

starter prosessen med å finne de riktige stemmene for hver av karakterene. Masreya Media 

kan ha opp til seks forskjellige stemmer for hver av karakterene, men velger gjerne ut to 

alternativer som de sender til kunden. Kunden velger hvilken stemmeversjon som ønskes, og 

siden valget i mange tilfeller blir gjort av personer som ikke behersker arabisk, blir ofte det 

viktigste kriteriet at valgt versjon er den som ligner mest på originalspråkets stemmer og 

karakter.   

 

Etter at oversettelsen er kontrollert og stemmene valgt, starter selve dubbingen og opptakene 

i studioet. Under opptaket, som er ledet av dubbing-regissøren, brukes mye tid til å påse at 

timingen av stavelser og pustepauser er synkronisert med originalversjonen, og at både 

konsonanter og vokaler med tydelige munnbevegelser synkroniseres. Videre er det viktig 

med samsvar mellom ord og ansiktsuttrykk, og at det er karakteriserende forskjeller i 

talemåte og stemmebruk til skuespillerne av de ulike karakterene (Athamneh & Zitawi, 1999, 

s. 129).  

 

Da jeg var med i studio og fikk sitte i kontrollrommet med regissøren og lydmannen, skulle 

det spilles inn siste del av to episoder fra Disneyserien Sofia the First, hvor hver episode er 

 41 



rundt 20 minutter lang. En slik episode tar opp til 10-12 timer å dubbe og redigere, og en hel 

film tar rundt 100 timer. Under opptaket gjorde regissøren noen endringer i manuset hvor 

enkelte ord ble endret eller tatt helt bort for å få en perfekt leppesynkronisering. Regissøren 

rettet også på skuespillernes uttale av typiske MSA-ord, særlig verb, som enten ikke ble uttalt 

i passiv form eller som hadde en ECA-uttale.17 

 

 

5.4 Valg av språkform og retningslinjer 
 

I og med at Masreya Media vanligvis jobber for The Walt Disney Co. må de følge de 

oversettelsesmessige retningslinjene som oppdragsgiver gir. Derfor oversetter Masreya 

Media filmer og TV-serier til språkformen ’Simplified MSA’, som deler grammatiske trekk 

med språkformen som ble brukt i Iftaḥ yā Simsim. Denne forenklede MSA-formen er 

tilpasset barn og deres språkkompetanse, og gjør det enklere for dem å forstå dialog og 

innhold enn ved bruk av standardformen av MSA. Selv om ’Simplified MSA’ kan være noe 

vanskelig for de aller yngste seerne, vil de etter hvert kunne utvikle en større forståelse for 

denne språkformen. Vanligvis krever enkelte kunder, fordi de ikke behersker arabisk, å få ord 

og setninger ’back-translated’ til originalspråket, for å kunne utføre en kvalitetskontroll av 

det oversatte materialet. Dermed kan oppdragsgiver enklere se hvilke forandringer som er 

blitt gjort, og hvorvidt forandringene er akseptable eller ikke, og at intensjon og handling i 

originalmanuset fremdeles er representert i oversettelsen.  

 

 

5.5 Kulturelle markører og andre utfordringer 
 

Aysha Selim gjorde rede for hvordan kulturelle markører håndteres, og hvilke utfordringer de 

møter på under oversettelse for dubbing ved Masreya Media. Kulturelle markører overføres 

på ulike måter, men erstatning av ord og uttrykk med målspråkets egne uttrykk forekommer i 

stor grad. Navn på personer, steder og matretter tilpasses særlig til det arabiske språket og 

kulturen. I filmen Smurfs 2 (2013) ble de fleste navnene direkte oversatt. Dette var fordi 

17 Jeg fikk selv være med å rette på uttale da en av skuespillerne skulle uttale navnet ”Sven”. Karakteren ”Sven” 
er en sjøhest som prinsesse Sofia møter i en av episodene. 
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navnet på de enkelte smurfene er adjektiv (’Grumpy’, ’Sleepy’, osv.), noe som enkelt kunne 

oversettes til arabisk.  

 

I likhet med oversettelse av barnelitteratur til arabisk, tas ord som har en negativ ladning på 

arabisk eller som krenker den arabiske kulturen helt vekk fra oversettelsen og erstattes med 

ord som er passende. Ordet ’kjærlighet’ er ikke akseptabelt å bruke i en arabisk oversettelse 

for barn, og dette ordet erstattes gjerne med ’vennskap’. Dette er også gjeldende for scener 

som inneholder romanse eller viser karakterer som kysser. Scener kan også bli endret eller 

klippet vekk hvis de inneholder religiøse symboler som forbindes med politikk. Jødiske 

symboler og gjenstander som ellers er typisk for jødisk kultur, tas vekk for å ikke provosere 

seerne. Da invasjonen av Irak foregikk, var man ekstra varsom med å vise scener som 

inneholdt det amerikanske militæret eller amerikansk nasjonalisme i filmer og TV-

programmer.  

 

Religiøse eller vestlige høytider som jul, påske, Thanksgiving Day, Halloween og Valentine’s 

Day blir referert til i det oversatte materialet med egne høytider i den arabiske regionen. 

Dette gjøres ikke av politiske årsaker, men for å tilpasse handlingen til den arabiske kulturen. 

Oversettelsesstrategien til Masreya Media har store likheter med Oittinens definisjon på 

formidlingsteorien, som går ut på at oversettelsen bør ha samme effekt på publikum av 

målteksten som den har på publikum av kildeteksten (Nikolajeva, 2006, s. 279). 
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6 Dubbespråket 
 

I dette kapittelet skal jeg analysere det arabiske dubbespråket i barnefilmene og TV-seriene 

Spongebob Squarepants, Phineas and Ferb, Bee Movie, Dr. Suess’ Horton Hears A Who! og 

Finding Nemo, og analysere hvilke strategier som er blitt brukt ved oversettelsen. 

Språkanalysen vil bestå av tre deler: a) kulturelle markører, b) ’Simplified MSA’ som 

dubbespråk og c) det egyptisk-arabiske dubbespråket. I den første delen kommer jeg til å ta 

for meg kulturelle markører for å se hvordan disse overføres til målspråket og målkulturen. 

Ettersom jeg har undersøkt både MSA- og ECA-dubbede filmer, vil det være interessant å se 

hvordan kulturelle markører håndteres i de ulike språkformene. I den andre delen vil jeg 

avklare om det finnes fellestrekk ved dubbespråket til de ulike aktørene, ved at jeg 

sammenligner MSA-dubbespråket i mitt eget utvalg med de grammatiske trekkene ved 

språket i Iftaḥ yā Simsim. I den siste delen av språkanalysen bruker jeg Badawīs oppdeling av 

språknivåer i det egyptiske samfunnet (se ”2.2.1 Språknivåene i Egypt”), for å se hvilke av 

språknivåene som brukes i det egyptisk-arabiske dubbespråket i mine utvalgte filmer. Til slutt 

vil jeg drøfte oversettelsesstrategiene ved de ulike oversettelsene, for å kartlegge om de er 

tilnærmet ekvivalensteorien eller formidlingsteorien som jeg har diskutert tidligere i omtalen 

av Nikolajeva (se ”3.3 Oversettelse for barn”).  

 

 

6.1 Kulturelle markører 
 

Hvordan overføres kulturelle markører fra kildespråket over til målspråket, og hvor 

domestiserende er denne oversettelsen? Jeg er her interessert i å finne ut hvordan kulturelle 

markører i form av navn på karakterene, slang, typisk muntlig tale, idiomer og ordspill fra 

kildespråket oversettes og overføres til det arabiske språket og kulturen. Jeg vil først 

presentere de MSA-dubbede barnefilmene og TV-seriene, Spongebob Squarepants, Phineas 

and Ferb og Bee Movie, og deretter de ECA-dubbede filmene, Dr. Suess’ Horton Hears A 

Who! og Finding Nemo. Jeg vil til slutt drøfte hvordan religiøse ord og tabubelagte emner 

oversettes når barn er publikum.   
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6.1.1 Navn 
 

Navn kan oversettes på ulike måter, avhengig av i hvilken grad man bruker foreignization 

eller domestisering som strategi. Ved overføring av navn kan man beholde navnet fra 

kildespråket, oversette navnet der det har en synonym betydning i målspråket eller erstatte 

navnet med et eget navn fra målspråket. I motsetning til i bøker og andre skriftlige verk, står 

ikke oversetteren helt fritt ved valg av navn. Navnet på karakterene må nemlig passe inn i 

leppesynkroniseringen, og man må derfor velge et arabisk navn som har noenlunde samme 

lengde og bevegelse i uttalen. I de utvalgte barnefilmene og TV-seriene har navn på 

karakterene blitt håndtert forskjellig. Noen navn har blitt beholdt, noen har blitt oversatt, 

mens andre navn igjen har blitt erstattet med arabiske navn. Jeg vil i denne delen gi en 

oversikt over hvordan navn i de ulike barnefilmene og TV-seriene har blitt overført til 

arabisk, og drøfte mulige grunner til hvorfor den ene metoden har blitt valgt fremfor den 

andre. 

 

 

6.1.1.1 Karakterene i Spongebob Squarepants 

Spongebob Squarepants er en amerikansk animasjonsserie som handler om Spongebob 

Squarepants og vennene hans i ”Bikini Bottom”, en by under vann. Tabellen under (tabell 2) 

viser en oversikt over navn på karakterene i Spongebob Squarepants i de gjeldende episodene 

for oppgaven, på det engelske originalspråket og det arabiske dubbespråket. Tabellen viser 

også hvilken strategi som er blitt brukt ved overføringen, av både fornavn og etternavn18, 

med forkortelsene: EB (engelsk beholdt), O (oversatt) og E (erstattet).  

 

Navn på engelsk Navn på arabisk Navn på arabisk, transkribert Strategi 

Spongebob 

Squarepants 

 sbūnǧ būb skwīr bānts EB سبونج بوب سكویر بانتس

Patrick Star  نجمبسیط  basīṭ naǧm E + O 

Sandy Cheeks ساندي أمور sāndī ʾamūr EB + E 

Squidward Tentacles شفیق جبار šafīq ǧabbār E 

Mr. Krabs مستر سلطع mistar salṭaʿ EB + O 

Professor Percy العالم برسي al-ʿālim birsī O + EB 

18 Det er stort sett fornavnene som brukes i episoden, men enkelte av etternavnene brukes også. 
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Doctor Marmalade  الدكتور مرمالت ad-duktūr marmalāt O + EB 

Lord Reginald  اللورد رینالد al-lūrd rīnāld EB  

Gary  سریع sarīʿ E 
Tabell 2: Navn på karakterene i Spongebob Squarepants. 
 

Spongebob Squarepants 

Karakteren Spongebob Squarepants er en firkantet svamp som bor i et ananasformet hus 

sammen med kjæledyret sitt, sneglen Gary. Navnet ”Spongebob Squarepants” har blitt 

overført til arabisk ved at det engelske originalnavnet har blitt beholdt. Denne strategien har 

trolig blitt valgt som følge av utfordringene ved å erstatte originalnavnet med et arabisk navn 

med samme synkronisert leppebevegelse. Navnet ”Gary” har blitt erstattet og fått navnet sarīʿ 

(‘rask’) i den arabiske versjonen. Her har navnet i originalversjonen og i den dubbede 

versjonen den samme vokalkvaliteten a-i, men den dubbede versjonen får et navn (sarīʿ) som 

egentlig ikke beskriver karakterens egenskap.  

 

Patrick Star 

Karakteren Patrick Star er en sjøstjerne som til tross for sin manglende intelligens, anser seg 

selv som et svært intelligent vesen. Navnet ”Patrick Star” har både blitt erstattet og oversatt i 

den arabiske versjonen. ”Patrick” har blitt erstattet og fått navnet basīṭ, som er et adjektiv 

som kan oversettes til ’enfoldig’. I tillegg til at det arabiske navnet er beskrivende for 

karakterens personlighet, deler også ”Patrick” og basīṭ den samme fonologiske uttalen særlig 

ved navnenes første konsonant og ved vokalene a-i. Etternavnet ”Star” har blitt oversatt til 

naǧm, som er det arabiske ordet for ’stjerne’. Denne oversettelsen har vært mulig ettersom de 

to substantivene ligner fonologisk, og siden karakterene i serien er dyr – letter dette 

synkroniseringen.  

 

Sandy Cheeks 

Karakteren Sandy Cheeks er et ekorn fra Texas med en bred sørstatsdialekt som jobber med 

et forskningsprosjekt i ”Bikini Bottom”. I den arabiske versjonen har de beholdt ”Sandy”, 

mens de har erstattet ”Cheeks” med ʾamūr. Ifølge tolkningene til mine informanter, kan 

ʾamūr ha blitt valgt med tanke på at handlingen foregår under vann og navnet kan minne om 

hāmūr som er en populær fisk man finner i Rødehavet. Navnet kan også komme fra 

overføringen av navnet på ”Bikini Bottom” (se under).  
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Squidward Tentacles 

Karakteren Squidward Tentacles er en sur og arrogant blekksprut, og er både naboen og 

kollegaen til Spongebob. Navnet ”Squidward Tentacles” har blitt erstattet med šafīq ǧabbār i 

den arabiske oversettelsen. Fornavnet šafīq er et arabisk navn og adjektiv som betyr 

’sympatisk’, og etternavnet ǧabbār er et adjektiv som kan oversettes til ’stor’ eller ’mektig’. I 

tillegg til at den arabiske betydningen av både fornavnet og etternavnet er ironiske 

beskrivelser for karakterens personlighet, stemmer heller ikke den lydlige effekten mellom 

navnet ”Squidward Tentacles” og šafīq ǧabbār. Det er derfor vanskelig å konkludere hvorfor 

denne strategien ved overføringen har blitt valgt.  

 

Mr. Krabs 

Karakteren Mr. Krabs er en krabbe som driver restauranten ”Krusty Krab”. Navnet ”Mr. 

Krabs” har blitt overført til mistar salṭaʿ i den arabiske oversettelsen. Tittelen ”Mr.” har blitt 

beholdt i den arabiske versjonen, og ikke oversatt til sayyid, som er den tilsvarende tittelen på 

arabisk. Grunnen til dette kan være at tittelen da passer bedre inn i leppesynkroniseringen. 

”Krab” har blitt oversatt til salṭaʿ som er en forkortelse for salṭaʿūn, som betyr ’krabbe’ på 

arabisk (silṭān i The Concise Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage, 1982). 

”Krusty Krab” har blitt oversatt til muqarmašāti salṭaʿ. muqarmaš kommer fra det egyptiske 

verbet qarmaša ’å spise noe som er tørt eller sprøtt’, og muqarmašāt kan derfor oversettes til 

’sprø’.  

 

Professor Percy, Lord Reginald og Doctor Marmalade 

Karakterene Professor Percy, Lord Reginald og Doctor Marmalade er tre britiske aper som er 

sjefene til Sandy Cheeks. I episoden ”Chimps Ahoy” ankommer de ”Bikini Bottom” for å 

kontrollere Sandys forskning og oppfinnelser. Karakteren ”Professor Percy” har fått navnet 

al-ʿālim birsī i den arabiske versjonen. Tittelen ”Professor” har blitt oversatt til den 

tilsvarende arabiske tittelen al-ʿālim. Denne oversettelsen er interessant, ettersom tittelen 

brūfīsūr (’professor’) også kunne ha blitt brukt i oversettelsen, og det ville ikke ha 

forekommet noe lydlig tap ved leppesynkroniseringen ved bruk av dette ordet. Videre er det 

interessant å se at navnet ”Percy” har blitt beholdt i den arabiske oversettelsen hvor 

karakteren har fått navnet birsī. Konsonanten ’p’ har blitt erstattet med ’b’ ettersom denne 

konsonantlyden er fraværende i det arabiske alfabetet. Karakteren ”Lord Reginald” har fått 

navnet al-lūrd rīnāld på arabisk. Tittelen ”Lord” har blitt beholdt i den arabiske versjonen, 

hvor bestemt artikkel, al, har blitt lagt til. Navnet ”Reginald” har også blitt beholdt, men her 
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har det engelske navnet blitt tilpasset til rīnāld for å gjøre navnet enklere å uttale på arabisk. 

Karakteren ”Doctor Marmalade” har fått navnet ad-duktūr marmalāt. Tittelen ”Doctor” har 

blitt oversatt til den tilsvarende tittelen ad-duktūr på arabisk, mens navnet ”Marmalade” har 

blitt tilpasset til en arabisk flertallsendelse -āt. 

 

Bikini Bottom 

Bikini Bottom er byen Spongebob og vennene hans bor i. Navnet ”Bikini Bottom” har blitt 

overført i en kombinasjon av erstatning og oversettelse (qāʿu l-hāmūr). ”Bikini” har blitt 

erstattet med hāmūr, og som nevnt over er dette navnet på en fisk som lever i Rødehavet, 

mens ”Bottom” har blitt oversatt til qāʿu.  

 

 

6.1.1.2 Karakterene i Phineas and Ferb 

Phineas and Ferb er en amerikansk animasjonsserie som handler om Phineas Flynn og hans 

britiske stebror Ferb Fletcher, og alle deres nye oppfinnelser. Tabellen under (tabell 3) viser 

en oversikt over navn på karakterene i Phineas and Ferb i den gjeldene episoden, på det 

engelske originalspråket og det arabiske dubbespråket. Tabellen viser også hvilken strategi 

som er blitt brukt ved overføringen av navn, med forkortelsene: EB (engelsk beholdt), O 

(oversatt) og E (erstattet).  

Navn på engelsk Navn på arabisk Navn på arabisk, transkribert Strategi 

Phineas Flynn فارس فرید fāris farīd E 

Ferb Fletcher فادي فلیتشر fādī flītšir E + EB 

Candace Flynn سندس فرید sundus farīd E 

Perry (Agent P.) (.عمیل ب) بیري bīrī (ʿamīl b.) EB + O 

Dr. Doofenshmirtz  دكتور ابو األشرار duktūr abū al-ʾašrār O + E 

Major Monogram اللواء منیر al-liwāʾ munīr O + E 

Isabella جمیلة gamīla (uttales /g/, ikke /ǧ/) E 

Buford فؤاد fuʾād E 

Baljeet بخیت biḫīt E 

Jeremy سامي sāmī E 

Stacy زھرة zahra E 

Vanessa فایزة fāyza E 
Tabell 3: Navn på karakterene i Phineas and Ferb.  
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Karakterenes navn i TV-serien Phineas and Ferb har i stor grad blitt erstattet med arabiske 

navn i den dubbede versjonen, der særlig vokalkvalitet av de engelske navnene synes å ha 

oppnådd ekvivalens i de arabiske navnene. Likevel har noen engelske navn blitt beholdt eller 

oversatt. Navnet ”Perry” har blitt beholdt i den arabiske versjonen med konsonanten b som 

erstatning for p, mens tittelen ”Agent” har blitt oversatt til ʿamīl. Titlene i det engelske og 

arabiske språket er relativt like i det lydlige, og en oversettelse av tittelen ”Agent” er derfor 

gjennomførbart for synkronisering av leppebevegelsen. Karakteren ”Dr. Doofenshmirtz” har 

fått navnet duktūr abū al-ʾašrār på arabisk. Tittelen ”Dr.” har blitt oversatt til den arabiske 

ekvivalenten duktūr, mens det tyskinspirerte navnet ”Doofenshmirtz” er blitt erstattet med 

abū al-ʾašrār (’faren av det onde’). Karakteren i den engelske versjonen har en tysk aksent, 

og navnet bærer preg av dette. I den arabiske versjonen har oversetteren valgt å erstatte 

navnet med et arabisk adjektiv som beskriver karakterens personlighet i stedet for geografisk 

tilhørighet. Karakteren ”Ferb Fletcher” har fått navnet fādī flītšir i den dubbede versjonen. 

Navnet ”Ferb” har blitt erstattet med fādī, som er svært likt når det gjelder lydlig uttale. 

Etternavnet ”Fletcher” er et typisk britisk etternavn, som i den engelske versjonen markerer 

at karakteren er britisk og ikke amerikansk. Strategivalget om å beholde det engelske navnet i 

den arabiske versjonen, kan forstås som at oversetteren ønsker å skape noe fremmed over 

karakteren, for å påpeke at han er fra et annet land enn resten av karakterene. Det arabiske 

navnet på karakteren ”Isabella” har blitt erstattet med gamīla, hvor bokstaven ج uttales som 

g, noe som er et særtrekk ved egyptisk talemål.  

 

 

6.1.1.3 Karakterene i Bee Movie 

Bee Movie er en amerikansk animasjonsfilm fra 2007. Filmen handler om bien Barry Benson, 

og hans kamp om å vinne tilbake bienes honning som selges i New Yorks butikker. I tabellen 

under (tabell 4) gis en oversikt over karakterenes navn i den originale og den arabiske 

versjonen. Tabellen viser også hvilken strategi som er blitt brukt ved overføringen av navn, 

med forkortelsene: EB (engelsk beholdt), O (oversatt) og E (erstattet). 

 

Navn på engelsk Navn på arabisk Navn på arabisk, transkribert Strategi 

Barry Benson بّري بانسن barrī bānsun EB 

Adam Flayman آدم فالیمان ʾadam flaymān EB 

Janet Benson جانت بانسن ǧānit bānsun EB 
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Vanessa Bloom بلوم فانیّسا  fānīssā blūm EB 

Ken كان kān EB 

Mr. Montgomery سید منتجومري sayyid muntgūmrī O + EB 

Dean Buzzwell عمید بزویل ʿamīd buzwīl O + EB 
Tabell 4: Navn på karakterene i Bee Movie.  
 

De engelske navnene i Bee Movie er beholdt i den arabiske versjonen. Det er kun navnet på 

karakterene ”Mr. Montgomery” og ”Dean Buzzwell” som har blitt oversatt noe. Tittelen 

”Mr.” har blitt oversatt til sayyid, og tittelen ”Dean” har blitt oversatt til ʿamīd. Strategien ved 

overføring av navn i Bee Movie skiller seg ut fra resten av utvalget mitt, og det er kun i denne 

filmen at oversetteren har valgt å beholde flertallet av navnene i den dubbede versjonen.  

 

 

6.1.1.4 Karakterene i Dr. Suess’ Horton Hears A Who! 

Dr. Suess’ Horton Hears A Who! er en amerikansk animasjonsfilm fra 2008. Filmen handler 

om elefanten Horton i ”The Jungle of Nool”, som må redde ordføreren Mayor Ned McDood 

og borgerne i landsbyen ”Who-ville”. Tabellen under (tabell 5) gir en oversikt over 

karakterenes navn i originalversjonen og den arabiske dubbede versjonen. Tabellen viser 

også hvilken strategi som er blitt brukt ved overføringen av navn, med forkortelsene: EB 

(engelsk beholdt), O (oversatt) og E (erstattet). 

 

Navn på engelsk Navn på arabisk Navn på arabisk, transkribert Strategi 

Horton ھورتن hūrtun EB 

Mayor Ned McDodd العمدة ماك دود al-ʿumda māk dūd O + EB 

The Kangaroo الكنغر al-kanġar O 

Morton محسن muḥsin E 

Vlad Vladikoff سید شداد sayyid šaddād E 

JoJo جوجو / رامي ǧūǧū / rāmī EB + E 

Sally سالي sālī EB 

Miss Yelp أنسة ذھاب ʾanisa ḏahāb O + E 

Dr. Mary دكتورة مروة duktūra marwa O + E 

Rudy وجدي wagdī E 

Katie نور nūr E 

 50 

http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%AA


Tommy رمزي ramzī E 
Tabell 5: Navn på karakterene i Dr. Suess’ Horton Hears A Who!. 
 

Navnene i Dr. Suess’ Horton Hears A Who! har blitt overført ved bruk av ulike strategier, 

hvor flertallet av navnene har blitt tilpasset målkulturen. Årsaken til at navnene har blitt 

håndtert på ulike måter, synes å være for at leppesynkroniseringen skal være så presis som 

mulig. Det er likevel noen interessante tilfeller ved overføringen av enkelte navn i filmen. 

Navnet på karakteren ”JoJo” forekommer i filmen på to forskjellige måter, hvor det engelske 

navnet både har blitt beholdt som ǧūǧū og også erstattet med det arabiske navnet rāmī. 

Historiefortelleren i filmen referer til karakteren med navnet ǧūǧū, mens filmens karakterer 

bruker navnet rāmī. Denne overføringen er derfor et interessant valg av oversetteren ettersom 

det er bruken av rāmī som er brukt i den visuelle delen av filmen, og det medfører at navnets 

vokalkvalitet ikke synes å ha oppnådd noe særlig ekvivalens. Det er også interessant å se 

hvordan navnet på karakterene ”Katie” og ”Tommy” har blitt erstattet med navnene nūr og 

ramzī, som ikke har noe lydlig likhet med hverandre. I tillegg til navn på karakterene, har 

også stedsnavn blitt overført gjennom ulike strategier. I stedsnavnet ”The Jungle of Nool”, 

har ”Jungle” blitt oversatt til ġābit (’jungel’). ”Nool”, på den andre siden, er beholdt i den 

arabiske versjonen. Grunnen til dette kan være at navnet ikke har noe betydning på engelsk. 

Stedsnavnet ”Who-ville” har blitt beholdt i den arabiske versjonen som hūfīl, men 

konsonanten v har blitt erstattet med f ettersom konsonanten er fraværende i det arabiske 

alfabetet. Ordspillet i stedsnavnet har som konsekvens av denne strategien gått tapt, men 

navnene har de samme lydlige kvalitetene til presis leppesynkronisering, og derfor har 

oversetteren forhindret et større tap.   

 

 

6.1.1.5 Karakterene i Finding Nemo 

Finding Nemo er en amerikansk animasjonsfilm fra 2003. Filmen handler om klovnefisken, 

Nemo, som blir fanget av dykkere og plassert i et akvarium hos en tannlege i Sydney. Nemos 

pappa, Marlin, starter jakten etter sin bortkomne sønn sammen med fisken Dory. Samtidig får 

Nemo hjelp av de andre fiskene i akvariet til å finne en måte å flykte på. I tabellen under 

(Tabell 6) vises en oversikt over navn på karakterene i den engelske originalversjonen og den 

arabiske dubbede versjonen. Tabellen viser også hvilken strategi som er blitt brukt ved 

overføringen av navn, med forkortelsene: EB (engelsk beholdt), O (oversatt) og E (erstattet). 
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Navn på engelsk Navn på arabisk Navn på arabisk, transkribert Strategi 

Marlin مرھف marhif E 

Coral مرجانة murgāna E 

Nemo نیمو nīmū EB 

Dory ضوري ḍūrī EB 

Bruce بشوش bašūš E 

Anchor مرساة marsāh O 

Chum خادن ḫādan O 

Deb (og Flo) (لبّة) لّب libb (og libba) E 

Gill  ّجل ǧill EB 

Bloat مدخن mudḫan E 

Nigel ناجي nāǧī E 

Bubbles بقبق baʾbaʾ O 

Peach خوخة ḫūḫa O 

Jacques جاك ǧāk EB 

Gurgle قرقر ʾarʾar O 

Darla دارل dārla EB 
Tabell 6: Navn på karakterene i Finding Nemo. 
 

Navnene på karakterene i Finding Nemo har blitt overført ved bruk av ulike strategier. 

”Anchor” (marsāh), ”Chum” (ḫādan), ”Bubbles” (baʾbaʾ), ”Peach” (ḫūḫa) og ”Gurgle” 

(ʾarʾar) har alle blitt oversatt fra engelsk til det arabiske synonymet. ”Marlin” (marhif), 

”Carol” (murgāna), ”Bruce” (bašūš), ”Nigel” (nāǧī), ”Deb”/”Flo” (libb/libba) og ”Bloat” 

(mudḫan) er navn som har blitt erstattet med arabiske navn, mens for navnet til karakterene 

”Nemo” (nīmū), ”Dory” (ḍūrī), ”Gill” (ǧill),”Jacques” (ǧāk) og ”Darla” (dārla) har det 

engelske navnet blitt beholdt. Ulike strategier har blitt tatt i bruk, som navnene viser, for å få 

en så presis leppesynkronisering som mulig.  

 

 

6.1.2 Slanguttrykk og typisk muntlig tale ved MSA-dubbede programmer 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg ta for meg hvordan slang og typisk muntlig tale i den 

engelske originalutgaven overføres til den arabiske dubbede versjonen i de utvalgte 
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barnefilmene og TV-seriene. Jeg ønsker å ta utgangspunkt i originalutgaven (OU) der det 

forekommer slanguttrykk og typisk muntlig tale, for å se videre hvordan dette overføres til 

den dubbede utgaven (DU). Til slutt kommer jeg med en back-translation (BT) for å vise til 

hvilke endringer som er blitt gjort. Overføring av slang og typisk muntlig tale er først og 

fremst et problem for MSA, som ikke har lavere talte registre som gir klare skiller for å 

identifisere de ulike sosiale registrene. Jeg vil også her først ta for meg de MSA-dubbede 

barnefilmene og TV-seriene, og deretter de to ECA-dubbede barnefilmene. Overgangen fra 

slang og muntlig tale glir litt over i hverandre, som eksemplene vil vise.  

 

 

6.1.2.1 Utdrag fra Spongebob Squarepants 

Episode: ”Chimps Ahoy” 

1) OU: You know, we shouldn’t keep this all to ourselves.  

    DU: lā yaǧibu ʾan naḥtafiẓa bihā liʾanfusinā. 

    BT: We should not reserve this to ourselves. 

 

2) OU: So, it’s got a few bugs. 

    DU: bihā ʿayūbun basīṭa. 

    BT: It has some defects. 

 

3) OU: What in tarnation? 

    DU: māḏā yaǧrī? 

    BT: What is going on? 

 

4) OU: They’re going bananas for your nutcracker. 

    DU: ʾinnahum munbahirūna bikassārati l-bunduq. 

    BT: They are being dazzled by the nutcracker. 

 

Utdragene fra episoden ”Chimps Ahoy” viser at slang og typisk muntlig tale er vanskelig å 

overføre til MSA. Utdrag 1 viser at det muntlige uttrykket,”you know”, hverken har blitt 

oversatt eller overført til den arabiske versjonen. Nektelsesformer på engelsk blir ofte 

forenklet i muntlig tale, noe som ikke forekommer i MSA, og i utdraget oversettes derfor ”we 

shouldn’t” til ”lā yaǧibu ʾan”. Oversettelsen fører derfor til at det muntlige preget går tapt i 

den arabiske versjonen. I utdrag 2 oversettes uttrykket ”So, it’s got a few bugs” til ”ʿayūbun 
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basīṭa”. ”A few bugs” er typisk muntlig tale, og det engelske uttrykket har ikke et ekvivalent 

uttrykk på MSA. Oversettelsen til ”ʿayūbun basīṭa” fremtrer derfor som mer formell enn 

originaluttrykket.  

 

I utdrag 3 har uttrykket ”What in tarnation?” blitt oversatt til ”māḏā yaǧrī?” som kan 

oversettes tilbake til ”What is going on?”. ’Tarnation’ er en eufisme for ’damnation’19, og er 

en pen omskrivning for å unngå et tabuord. På MSA har ikke uttrykket et tilsvarende 

slanguttrykk. Det har mistet konnotasjonen til uhøytidelig slang i oversettelsen, samtidig som 

den litt frekke konnotasjonen som ligger i det engelske slanguttrykket har gått tapt. I utdrag 4 

bruker karakteren ”Spongebob” uttrykket ”They’re going bananas” da Sandys oppfinnelse 

(nøtteknekkeren) begynner å skrelle en banan. Slanguttrykket ”They’re going bananas” 

oversettes til ”ʾinnahum munbahirūna” som kan oversettes tilbake til ”They are being 

dazzled”. Slanguttrykket har mistet den muntlige konnotasjonen i oversettelsen, og mye av 

ordspillet har også forsvunnet. 

 

 

Episode: ”Bummer Vacation” 

1) OU: Ya just can´t be here. 

    DU: lā tabqā hunā. 

    BT: Do not stay here. 

 

2) OU: Sure thing, ‘ol buddy, ‘ol Squid. 

    DU: ʿala l-fawri yā ṣadīqī šafīq. 

    BT: Right away, my friend, šafīq. 

 

3) OU: Hold it right there, Mr. Workaholic Pants. 

    DU: lā tataḥarrak yā mistar mudmina l-ʿamali bānts. 

    BT: Do not move, Mr. Workaddicted Pants. 

 

 4) OU: Oh, thank Neptune it’s you.  

     DU: li-ḥusni l-ḥaẓẓi hāḏā ʾanta. 

     BT: Fortunately it is you. 

19 Oxford English Dictionary (2014). Hentet 16. mai, 2014 fra 
http://www.oed.com/view/Entry/197866?redirectedFrom=tarnation#eid 
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I utdrag 1 fra episoden ”Bummer Vacation”, forekommer det to tilfeller av markert muntlig 

tale, ordet ’ya’ for ’you’ og ’can’t’ for ’cannot’, og også her mister den muntlige taleformen 

sin funksjon og uttrykk i den arabiske versjonen. I utdrag 2 er det store forskjeller mellom 

originalutgaven og den dubbede utgaven. ”Spongebob” har fått en ordre fra kollegaen 

”Squidward”, hvor første del av replikken har blitt oversatt fra ”Sure thing” til ”ʿala l-fawri”. 

Den arabiske oversettelsen er ikke en direkte oversettelse, men er tilpasset ut ifra konteksten. 

Den andre delen av replikken ”’ol buddy, ’ol Squid” er preget av slang og muntlig tale, i 

tillegg til forkortelse av navn, noe som er fraværende i den arabiske oversettelsen.  

 

I utdrag 3 har idiomet ”Hold it right there” blitt tapt i den arabiske oversettelsen hvor det har 

blitt oversatt til ”lā tataḥarrak” (’do not move’), og i utdrag 4 oversettes uttrykket ”Thank 

Neptune” til ”liḥusni l-ḥaẓẓi” (’fortunately’), som er et vanlig arabisk uttrykk. ”Thank 

Neptune” spiller på uttrykket ”Thank God”, som her kan betraktes som et ordspill, der det 

refereres til Neptun – havets gud, ettersom handlingen foregår under vann. I den arabiske 

oversettelsen har det blitt tap av slanguttrykket da det har blitt overført til et helt vanlig 

arabisk uttrykk. Dette er trolig gjort for å unngå en mulig blasfemisk situasjon i oversettelsen. 

 

 

6.1.2.2 Utdrag fra Phineas and Ferb 

Episode: ”Summer Belongs To You!” 

1) OU: (I believe) You could pull this off. 

    DU: (ʾuṣaddiqu ʾannu) yumkinuka ʾan naǧaḥa fī ḏālik. 

    BT: (I believe that) You can succeed in that.  

 

2) OU: That’s the spirit! 

    DU: hākaḏā yā sundus! 

    BT: Like this, Sundus! 

 

3) OU: So if Phineas and Ferb are up to something bust-worthy. 

    DU: ʾiḏan law ʾanna fāris wa-fādī  yanūyāni šayʾan. 

    BT: Then if Phineas and Ferb are planning/intending something. 

 

4) OU: So Phineas, whatcha doin’…up so early? 
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    DU: ʾiḏan yā fāris, māḏā tafʿal…al-yawma mubakkiran? 

    BT: So/then Phineas, what are you doing…early today? 

 

Utdragene fra ”Summer Belongs To You” illustrerer utfordringene ved å overføre 

slanguttrykk og typisk muntlig tale til MSA. I utdrag 1 av episoden ”Summer Belongs To 

You!” oversettes uttrykket ”pull this off” til ”naǧaḥa fī ḏālik” som betyr ”succeed in that”. 

Det engelske muntlige slanguttrykket har blitt oversatt til et helt vanlig arabisk uttrykk, og det 

er derfor tap av muntlig konnotasjon i oversettelsen. I utdrag 2 oversettes uttrykket ”That’s 

the spirit” til ”hākaḏā yā sundus”, som kan oversettes tilbake til “Like this, Sundus”. I dette 

utdraget har det muntlige slanguttrykket mistet sin verdi, selv også den konnotative 

betydningen.  

 

I utdrag 3 har ”(Phineas and Ferb) are up to something bust-worthy” blitt oversatt til 

”yanūyāni šayʾan” som kan oversettes tilbake til ”(Phineas and Ferb) are planning 

something”, hvor de muntlige uttrykkene, ’(they) are up to something’ og ’bust-worthy’, har 

gått tapt i oversettelsen. I utdrag 4 oversettes slanguttrykket ”watcha doin’” til ”māḏā tafʿal”, 

som kan oversettes tilbake til ”what are you doing”. Den muntlige talen har derfor ikke blitt 

stilistisk oversatt til arabisk.  

 

 

6.1.2.3 Utdrag fra Bee Movie 

1) OU: Hey Artie, growing a mustache?  

    DU: ahlan artī, hal tatruku šāribayka yanmuwāni hākaḏā? 

    BT: Hello Artie, are you leaving your mustache grow like this?  

 

2) OU: So you’ll just work us to death? 

    DU: sataǧʿalūnanā naʿmalu ḥatta l-mawt? 

    BT: You will make us work until death? 

 

3) OU: Oh my.  

    DU: hāḏā muḫīf. 

    BT: This is scary.  

 

4) OU: What do you think, buzzy boy? Are you bee enough? 
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    DU: mā raʾyuka ʾayyuhā ṣ-ṣaġīr? ʾa-ladayka n-nuḥūla l-kāfiya?  

    BT: What do you think, young/small boy? Do you have bee(hood) enough?  

 

I utdragene fra Bee Movie har enkelte tilfeller av slanguttrykk og muntlig tale blitt overført 

med tilsvarende uttrykk på MSA. I utdrag 1 fra Bee Movie oversettes uttrykket ”growing a 

mustache” til ”hal tatruku šāribayka yanmuwāni hākaḏā”. Den engelske sammensetningen 

(collocation) er ikke overført til arabisk, men ettersom uttrykket i originalutgaven er et 

spørsmål, oversettes dette til en lengre setning med spørreordet ”hal” i begynnelsen av 

setningen. Den dubbede utgaven inneholder to verb, tatruku og yanmuwāni, og setningen kan 

oversettes tilbake til ”are you leaving your mustache grow like this”. I utdrag 2 oversettes 

uttrykket ”work us to death” til ”naʿmalu ḥatta l-mawt”. Slanguttrykket har i stor grad blitt 

overført med et tilnærmet slanguttrykk, og kan oversettes tilbake til ”work until death”.  

 

I utdrag 3 har ”Oh my” blitt oversatt til ”hāḏā muḫīf” som kan oversettes tilbake til ”dette er 

skremmende”. I oversettelsen har ikke det arabiske uttrykket den samme denotative 

betydningen, men er det blitt tilpasset ut ifra konteksten. I den første setningen fra utdrag 4 

”What do you think, buzzy boy?” oversettes ”buzzy boy” til ”ʾayyuhā ṣ-ṣaġīr”, og ordspillet 

overføres ikke til den arabiske oversettelsen. ʾayyuhā, som er en vokativ artikkel (i likhet 

med yā), brukes foran ord med bestemt artikkel. Denne formen forekommer kun på MSA, og 

forbindes derfor ikke med muntlig tale. I den andre setningen i utdrag 4 brukes uttrykket 

”Are you bee enough?” som spiller på uttrykket ”Are you man enough?”. Dette har blitt 

oversatt til ”ʾa-ladayka n-nuḥūla l-kāfiya?”, som spiller på det arabiske uttrykket ”ʾa-ladayka 

al-ruǧūla al-kāfiya?”. al-ruǧūla kommer fra ordet raǧul (’mann’) og har i den arabiske 

oversettelsen blitt erstattet med al-nuḥūla. Ifølge mine informanter kommer al-nuḥūla (som 

ikke eksisterer i det arabiske vokabularet) fra ordet naḥla (’bie’). Begge versjonene har egne 

uttrykk tilpasset filmens kontekst som spiller på kjente slangord og muntlig tale. 

 

 

6.1.3 Slanguttrykk og typisk muntlig tale ved ECA-dubbede programmer 
 

I denne delen har jeg laget en oversikt over slanguttrykk og muntlig tale som forekommer i 

den engelske originalutgaven, og hvordan disse oversettes og overføres til ECA. Ettersom 

ECA er et talemål som baserer seg på muntlig tale med innhold av slanguttrykk, vil det finnes 
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muntlige konnotasjoner. Som utdragene i ”6.1.2 Slanguttrykk og typisk muntlig tale ved 

MSA-dubbede programmer” viste, inneholder ikke MSA muntlige konnotasjoner, og denne 

formen står derfor ovenfor flere forventede ’tap’ (loss) enn hva vi kan forvente i ECA-

dubbede filmer. Jeg vil komme med en egen back-translation for å kunne belyse endringer 

som er blitt gjort i den dubbede versjonen, noe som vil være nyttig for analysen. Jeg benytter 

meg av samme forkortelser som over (se ”6.1.2 Slanguttrykk og typisk muntlig tale ved 

MSA-dubbede programmer”), hvor OU står for originalutgave, DU står for dubbet utgave, og 

BT står for back-translation.  

 

 

6.1.3.1 Utdrag fra Dr. Suess’ Horton Hears A Who! 

1) OU: O.K., good chat! 

    DU: māšī igtimāʿ hāyil. 

    BT: O.K, great meeting! 

 

2) OU: I’m taking a bath, right. ’Cause my skin gets kinda dry. 

    DU: ʾanā ʾaḫud ḥamām ʿašān bašratī gāffa šwāya. 

    BT: I take a bath because my skin is a little dry.  

 

3) OU: Let’s break this meeting to order. 

    DU: yibʾa ḫalūnā nnaẓẓam il-igtimāʿ da. 

    BT: So, let us arrange this meeting. 

 

4) OU: (It) Just waste time. 

    DU: wa-biyḍayyaʿ il-waʾt. 

    BT: Wasting the time.  

 

Utdragene fra Dr. Suess’ Horton Hears A Who! viser at overføring av slang og muntlig tale 

til ECA er mindre utfordrende enn til MSA. I utdrag 1 avslutter karakteren ”Mayor Ned 

McDodd” en samtale med sønnen med uttrykket ”O.K., good chat”, som oversettes til ”māšī 

igtimāʿ hāyil”. māšī er et eget talemålsord og tilsvarer det engelske talemålsordet ”O.K.”. Det 

er flere alternativer for en arabisk oversettelse av ”good chat”, og det kan antas at igtimāʿ 

hāyil ble valgt ettersom leppesynkroniseringen er svært lik det engelske uttrykket. I utdrag 2 

har det engelske slangordet ”’cause” (for ’because’) blitt oversatt til ʿašān. På egyptisk 
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talemål bruker man konjunksjonene ʿašān eller ʿalāšān (li-ʾanna på MSA), som derfor gjør 

det mulig å overføre det engelske slangordet til en tilsvarende form i den arabiske versjonen. 

Videre oversettes ”kinda dry” til ”gāffa šwāya”, der slangordet ”kinda” kommer fra ’kind of’. 

šwāya er i likhet med ”kinda” bare brukt i talemål, noe som tyder på at ”gāffa šwāya” derfor 

er en god stilistisk ekvivalens. 

 

I utdrag 3 fra Dr. Suess’ Horton Hears A Who! har uttrykket ”Let’s break this meeting to 

order” blitt oversatt til ”yibʾa ḫalūnā nnaẓẓam il-igtimāʿ da”. Det engelske uttrykket og 

sammensetningen av ord er typisk for det engelske språket, og er derfor ikke mulig å 

oversette direkte til arabisk uten tap av den konnotative betydningen. I utdrag 4 oversettes 

uttrykket ”Just waste time” til ”wa-biyḍayyaʿ il-waʾt”, og den dubbede utgaven kan 

oversettes tilbake til ”wasting the time”. Dette er et uttrykk som blir brukt på egyptisk 

talemål, og har på en dekkende måte blitt oversatt både til den denotative og konnotative 

betydningen.  

 

 

6.1.3.2 Utdrag fra Finding Nemo 

1) OU: Hey, Mr. Grumpy Gills. 

    DU: līh yā marhūftī zaʿlān? 

    BT: Why are you sad, my Marhif?  

 

2) OU: An outie. 

    DU: mutašarrid. 

    BT: A homeless.  

 

3) OU: You want a piece of me? 

    DU: ʿāyiz tatḫāniʾ? 

    BT: You want to fight? 

 

4) OU: Alrighty, Mr. Smarty Pants. 

    DU: māšī yā abū n-nabāha 

    BT: O.K., father of the smart.  
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Slang og muntlig tale i utdragene fra Finding Nemo har blitt overført til uttrykkenes 

ekvivalenter på ECA. I utdrag 1 har ”Hey, Mr. Grumpy Gills” blitt oversatt til ”līh yā 

marhūftī zaʿlān?”, som kan oversettes tilbake til ”Why are you sad, my Marhif?”. ”Hey, Mr. 

Grumpy Gills” har ikke blitt oversatt til den samme denotative betydningen på arabisk, men 

oversettelsen har en tilsvarende konnotativ betydning. ”līh yā marhūftī zaʿlān?” er et vanlig 

uttrykk og typisk for muntlig tale på egyptisk, og ifølge mine informanter er uttrykket en 

’kjæleform’ og brukes som en oppmuntring. Det særegne og litt uvanlige med dette uttrykket 

er at man tar i bruk navnet til den personen man tiltaler, for så å vri om på navnet. Vokal til 

rot to er alltid en lang wāw (ū), og med eiendomspronomen i første-person (tī) som endelse. I 

dette uttrykket kommer marhūftī fra marhif, som er det arabiske navnet på karakteren 

“Marlin”, og marhūftī kan derfor grovt oversettes til ”Marhif min”. I utdrag 2 brukes 

slangordet ”an outie” om karakteren ”Nemo”, som på arabisk har blitt oversatt til mutašarrid. 

Det arabiske ordet er et delt MSA- og ECA-ord, og den muntlige effekten av ordet har derfor 

gått tapt i oversettelsen.  

 

I utdrag 3 oversettes uttrykket ”You want a piece of me?” til ”ʿāyiz tatḫāniʾ?”. Her har den 

konnotative betydningen av uttrykket blitt oversatt, da det ikke var mulig å overføre den 

denotative betydningen. Det er en dymanisk ekvivalens av slanguttrykket med samme effekt 

av oversettelsen til ECA. Den arabiske versjonen ”ʿāyiz tatḫāniʾ?” kan oversettes tilbake til 

”You want to fight?”. I utdrag 4 har uttrykket ”Mr. Smarty Pants” blitt oversatt til ”yā abū n-

nabāha”. Ordet ”nabāha” kommer fra nabīh som betyr ’smart’. Uttrykket “abū n-nabāha” kan 

oversettes til ”father of the smart”, et arabisk uttrykk for ”the smartest”. Uttrykket kan brukes 

i flere sammenhenger, der man bruker ”abū š-šaṭāra” fra ordet šāṭir, i beskrivelsen av en 

dyktig student, eller “abū š-šīyāka” fra ordet šīk (lånord fra fransk, chic, som betyr ’elegant’) 

for å bemerke en annen persons nye eiendel. Det engelske uttrykket har ikke blitt oversatt 

direkte, men uttrykket har blitt oversatt til et arabisk uttrykk som tilsvarer den konnotative 

betydningen til originaluttrykket.  

 

 

6.1.4 Oversettelse av religiøse ord og tabubelagte emner 
 

Oversettelse av barnelitteratur blir gjerne tilpasset måltekstens språk og kultur for hva som 

blir ansett som akseptabelt for målspråkets publikum. I arabiske barneprogrammer og 
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barnefilmer, i likhet med barnelitteratur, skal man unngå å bruke ord som forbindes med 

kjærlighet og seksualitet (se ”3.3.2 Oversettelse av barnelitteratur til arabisk”), og Aysha 

Selim ved Masreya Media bekreftet at ifølge retningslinjene skal ikke ordet for ’kjærlighet’ 

(al-ḥubb) opptre i en arabisk oversettelse for barn. I episoden ”Summer Belongs To You!” i 

serien Phineas and Ferb, foregår deler av handlingen i Paris, som i episoden blir beskrevet 

som ’The City of Love’. I den arabiske oversettelsen har dette blitt oversatt til madīnati l-

ḥubb (’the city of love’) til tross for retningslinjene. ’The City of Love’ har da blitt oversatt 

til madīnati l-ḥubb i karakterenes replikker, mens det har blitt oversatt til madīnati n-nūr (’the 

city of light’) i en sang fra episoden. Det er interessant hvordan uttrykket ’The City of Love’ 

oversettes forskjellig i de ulike delene av episoden. En mulig grunn kan være at l-ḥubb er 

svært lik ’love’ lydlig sett i tale, mens ’n-nūr’ er mer lik ’love’ lydlig sett i sang. I sangen blir 

vokalen ’o’ i ordet ’love’ forlenget, og derfor kan valget på ’n-nūr’ ha blitt besluttet ettersom 

ordet har en lang o-lyd. I originalen forekommer ordene ’boyfriend’ og ’girlfriend’, som 

oversettes til ṣadīqī og ṣadīqatī. De arabiske hunkjønns- og hankjønnsordene betyr både 

’vennen min’ og ’kjæresten min’, men ut ifra konteksten forståes nok ordene som ’kjæresten 

min’ for det arabiske publikum. I den engelske originalutgaven brukes slanguttrykkene ”B-

word” (’boyfriend’) og ”G-word” (’girlfriend’), hvor det oversettes til ṣadīqī og ṣadīqatī. 

Slangformen har gått tapt i oversettelsen, men den konnotative betydningen er blitt beholdt. 

Slanguttrykket ”K-word” (’kiss’) oversettes til ʾa-turidīna šayʾan?, når karakteren ”Jeremy” 

spør karakteren ”Candace” om et kyss. Den arabiske oversettelsen kan oversettes til ’do you 

want something’, og her har slanguttrykket blitt tilpasset etter retningslinjene. Et siste tilfelle 

av ord som forbindes med kjærlighet, er ordet ’romance’ som forekommer i originalutgaven. 

Ordet har blitt oversatt til rūmānsiyya i den arabiske versjonen. Flertallet av ord som 

forbindes med kjærlighet og seksualitet, har blitt oversatt med ekvivalensteorien som metode.  

 

 

6.1.5 Oppsummering av kulturelle markører 
 

Navn på karakterene og stedene i de ulike barnefilmene og TV-seriene har blitt håndtert 

forskjellig. I TV-serien Spongebob Squarepants (MSA) og filmen Finding Nemo (ECA) er 

noen navn blitt beholdt, noen oversatt og andre igjen har blitt erstattet med arabiske navn. I 

TV-serien Phineas and Ferb (MSA) og filmen Dr. Suess’ Horton Hears A Who! (ECA) har 

de fleste navnene blitt erstattet med arabiske navn, hvor bare et fåtall har beholdt det engelske 
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navnet. I filmen Bee Movie har samtlige engelske navn blitt beholdt, med unntak av to titler 

(sayyid for ”Mr.” og ʿamīd for ”Dean”), og navnene vil derfor kunne virke fremmed for det 

arabiske publikum. Oversetterne av dette manuskriptet har valgt ’foreignization’ som strategi 

og vært kildetekstorientert ved overføring av navn. Oversetterne av de ulike barnefilmene og 

TV-seriene bruker en blandet strategi, som muligens har blitt gjort som en tilpasning til det 

lydlige. Å overføre kulturelle markører som slang og typisk muntlig tale til MSA kan, som 

utdragene viser, være vanskelig å gjennomføre. MSA klarer ikke å overføre den muntlige 

lettheten ved det engelske originalspråket. I utdragene fra Spongebob Squarepants, Phineas 

and Ferb og Bee Movie har slang og typisk muntlig tale gått tapt i oversettelsen, men 

slanguttrykket ”Are you bee enough” fra Bee Movie, har blitt oversatt til et arabisk uttrykk 

med samme konnotative betydning. Utdragene fra Dr. Suess’ Horton Hears A Who! og 

Finding Nemo viser at gjennom de lavere talte registrene er det mulig å overføre slanguttrykk 

til ECA uten særlig tap. Språket i de to ECA-dubbede filmene har den samme muntlige 

konnotasjonen som språket i originalutgavene, og oversettelsen gir derfor den samme 

effekten. Engelsk slang og muntlig tale har ikke fått direkte oversettelser, men har blitt 

erstattet med slang og muntlig tale i det egyptiske talemålet, der den konnotative betydningen 

har blitt oversatt.  

 

I likhet med slang og typisk muntlig tale, er det vanskelig å overføre idiomer og ordspill fra 

ett språk til et annet. De forskjellige utdragene har blitt håndtert noe forskjellig, og graden av 

kulturell overføring har vært avhengig av uttrykkenes ekvivalenter i målspråket. I utdragene 

fra Spongebob Squarepants, Phineas and Ferb og Bee Movie har idiomer og ordspill gått tapt 

i overføringen, men kompensasjon i form av å erstatte den konnotative betydningen med den 

denotative (compensation in kind) har blitt tatt i bruk for å redusere tap av budskapet. Med 

andre ord har idiomer og ordspill som forekommer i originalutgaven fått en direkte 

oversettelse av den konnotative betydningen. I utdragene fra Dr. Suess’ Horton Hears A 

Who!  og Finding Nemo har også idiomer og ordspill vært utfordrende å oversette, men det 

har likevel vært mulig å erstatte engelske idiomer og ordspill med tilsvarende ekvivalente 

sammensetninger med samme konnotative betydning som finnes i egyptisk talemål.  
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6.2 ’Simplified MSA’ som dubbespråk 
 

I denne delen ønsker jeg å sammenligne dubbespråket i de MSA-dubbede TV-seriene og 

barnefilmene med språket i  Iftaḥ yā Simsim, den arabiske versjonen av Sesame Street. Abu-

Absi (1990) kategoriserer språket i Iftaḥ yā Simsim som ’Simplified MSA’ – en forenklet 

versjon av moderne standardarabisk. Denne språkversjonen er preget av ulike retningslinjer 

som baseres på felles grammatiske trekk i MSA og ECA som kan brukes ubetinget, og 

baserer seg på restriksjoner i bruk av bestemte særskilte MSA-trekk. Retningslinjene for 

særskilte MSA-trekk ble delt opp i tre kategorier etter hvor ofte de ulike grammatiske 

trekkene kunne anvendes i oversettelsen: i) kasusendelse, kjønn og tall, ii) passive 

verbformer og iii) superlativform av adjektiv, prefikset ka- og preposisjonen siwa. I 

dokumentet til Al-Dannāns ble det også fokusert på at språket skulle følge kontekst- og 

pausalformer i MSA (Abu-Absi, 1990, s. 37). I min analyse vil jeg ta utgangspunkt i de tre 

kategoriene og bruken av kontekst- og pausalformer, for å kunne konkludere hvorvidt 

dubbespråket i de utvalgte MSA-dubbede barnefilmene og TV-seriene er tilnærmet 

’Simplified MSA’ eller ikke.  

 

 

6.2.1 Kategori 1: Kasusendelse, kjønn og tall 
 

Kategori 1 består av i) kasusendelse av substantiv og adjektiv ii) kasusendelse av 

dualisformene og iii) samsvar mellom substantiv og adjektiv i dualis og hunkjønn flertall. De 

tre grammatiske trekkene i denne kategorien er særskilte MSA-trekk man mente bør brukes 

jevnlig – til tross for at de er fraværende i dialekt.  

 

Spongebob Squarepants 

I episodene ”Chimps Ahoy” og ”Bummer Vacation” er substantivene ofte vokaliserte, både i 

nominativ, akkusativ og genitiv. Adjektivene har sjeldent en vokalisert kasusendelse, og da 

kun adjektiv i akkusativ. Idafastrukturene har stadig vokalisert kasusendelse. I episodene er 

det ingen tilfeller av dualisformene eller substantiv og verb i hunkjønn flertall, og en analyse 

av de to grammatiske trekkene i kategori 1 lar seg derfor ikke gjøre. 
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Phineas and Ferb 

I episoden ”Summer Belongs To You!” har substantivene en gjennomgående bruk av 

vokaliserte kasusendelser, men det er flere tilfeller av umarkerte kasusendelser i episoden. 

Det var ikke mulig å fastsette et gitt mønster for når substantivene fikk markerte 

kasusendelser eller ikke, og det kan virke som at leppesynkroniseringen har vært avgjørende 

ved enkelte beslutninger. I episoden har adjektivene umarkerte kasusendelser, med unntak av 

adjektiv i akkusativ og adjektiv som gradbøyes til komparativformen. Episoden inneholder 

tre former av dualis, baṭṭatayn (’to ender’), ṯāniyyatayn (’to sekunder’) og marratayn (’to 

ganger’), alle med umarkert kasusendelse. Det var derimot ingen tilfeller av substantiv og 

verb i hunkjønn flertall.  

  

Bee Movie 

I likhet med Spongebob Squarepants og Phineas and Ferb er markerte substantivsendelser 

gjennomgående i episoden, og til tross for et flertall av umarkerte adjektiv, finnes de i alle 

kasusformene: nominativ, akkusativ og genitiv. Dualisformen forekommer i noe grad, der 

kūbayni (’to kopper’) har markert kasusendelse, mens marratayn (’to ganger’) er uten 

markert kasusendelse. I filmen var det ingen tilfeller av substantiv og verb i hunkjønn flertall, 

og da heller ingen adjektiv i hunkjønn flertall som kunne analyseres. 

 

 

6.2.2 Kategori 2: Passive verbformer 
 

Kategori 2 består av passive verbformer i MSA som ikke forekommer i dialekter, ’indre 

passiv’ slik som den passive formen kusira (’ble knust’). Denne passive formen kan, ifølge 

retningslinjene i Abu-Absi sin artikkel (1990), erstattes med den passive partisippen maksūr 

(’har knust’), verbform VII inkasara (’knuste’ eller ’ble knust’) eller den transitive aktive 

verbformen kasara (’knuste’). De tre alternativene er tilgjengelige både i MSA og i dialekt, 

og det er derfor ikke nødvendig å bruke passive verbformer for kommunikasjon. ’Indre’ 

passive verbformer er særskilte MSA-trekk som kan brukes, men ikke ofte, ifølge 

retningslinjene. Passive verbformer forekommer uansett langt mindre enn aktive former, 

ettersom arabisk har en sterkere preferanse for å uttrykke seg aktivt enn passivt sett i forhold 

til både norsk og engelsk.  
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Spongebob Squarepants 

I episodene ”Chimps Ahoy” og ”Bummer Vacation” er det ingen bruk av passive partisipper, 

og passive ’indre’ verb og verb av verbform VII forekommer i liten grad. De passive verbene 

er i verbform I kuntu saʾuṭradu (’jeg ville blitt avfeiet’) og tuṭʿamunī (’den mater meg’), og i 

verbform VIII uḫturiʿa (’ble oppfunnet’). I episodene er det funn av tre verb av verbform VII, 

yanṭabiqu (’anvende’), yunṣarifu (’trekke seg tilbake’) og inṣarafu (’ble trukket tilbake’).  

 

Phineas and Ferb 

I episoden ”Summer Belongs To You!” er det ingen verb av verbform VII, samtidig som det 

er få tilfeller av passive ’indre’ verb. Det er derimot noe bruk av passive partisipper i 

verbform I, hvor noen av de passive partisippene er masʾūla (’ansvarlig’), maṣnūʿa (’laget’), 

mahǧūra (’forlatt’) og maǧnūn (’gal’).  

 

Bee Movie 

I filmen opptrer det passive verbet i yuskab (’blir helt’) i verbform I. Det er flere tilfeller av 

passive partisipper, hvor blant annet maǧnūn (’gal’), maksūra (’har knust’) og maʿqūl 

(’fornuftig’) forekommer i verbform I. Passive partisipper benyttes også i verbform II, der 

muʾakkad (’sikker’), muǧarrad (’bare, kun’) og muǧaddad (’fornyet, avdekket’) er eksempler 

på utvalget i filmen. I verbform IV finner vi den passive partisippen muṣāb (’angrepet, 

såret’).  

 

 

6.2.3 Kategori 3: Superlativform av adjektiv, prefikset ka- og 

preposisjonen siwa  
 

Kategori 3 består av i) superlativformen av adjektiv, ii) prefikset ka- og iii) preposisjonen 

siwa. De tre grammatiske trekkene er særskilte MSA-trekk, som ifølge retningslinjene ikke 

bør brukes. Gradbøying av adjektiv har tre former på MSA: kabīr (’stor’), ʾakbar (’større’) 

og ʾal-akbar (’størst’). Dialektene har kun de to første bøyningsformene, og superlativformen 

er fraværende. For å formidle superlativformen kan dialektene ta i bruk konstruksjonen 

ʾakbar al-kull (’større enn alt’) som en erstatning. Konstruksjonen ʾakbar al-kull finnes både 

på MSA og i dialekter, og denne formen er derfor foretrukket å bruke. Prefikset ka- (’som’) 

og preposisjonen siwa (’unntatt’) forekommer ikke i dialekt, og må erstattes med strukturer 
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som er felles for MSA og dialektene. Prefikset ka- kan erstattes med miṯl (’som’), og 

preposisjonen siwa kan erstattes med ʾilla (’unntatt’).  

 

Spongebob Squarepants 

I episodene ”Chimps Ahoy” og ”Bummer Vacation” er det ingen adjektiv i superlativformen, 

og heller ikke av konstruksjonen ʾakbar al-kull. I originalversjonen av ”Chimps Ahoy” 

brukes adjektivet ’greatest’ i replikken: ”We’ve created the greatest invention the world has 

ever seen”, men adjektivet oversettes til komparativformen ʾaʿẓam på arabisk: ”iḫtaraʿnā 

ʾaʿẓam iḫtirā ʿan fī tārīḫi l-ʿālam”. Prefikset ka- forekommer noe i form av kamā, kaḏālik, 

kabadīl og kaʿamīl  i de to episodene, mens miṯl kun brukes i episoden ”Bummer Vacation”, 

og kun en gang. Preposisjonen siwa brukes ikke i noen av episodene, men ʾilla forekommer 

også kun en gang i episoden ”Bummer Vacation”.  

 

Phineas and Ferb 

I episoden ”Summer Belongs To You!” er det registrert bruk av adjektiv i superlativform, 

blant annet al-ʾakṯaru (’mest’), bil-ʾaṭwali (’lengst’) og al-ʾafḍal (’best’). Det kom ikke frem 

noe bruk av preposisjonen siwa eller ʾilla, men prefikset ka- brukes flere ganger og kun noen 

få forekomster finnes av miṯl. I tilfellene hvor ka- brukes, er det i form av kamā, kaḏālik og 

kahāḏā.  

 

Bee Movie 

I filmen er adjektivene i positiv- og komparativform, og det er ingen tilfeller av 

superlativformen eller konstruksjonen ʾakbar al-kull. Prefikset ka- brukes gjentatte ganger i 

form av kamā, kaḏālik, kahāḏā og kanaḥli (’som en bie’), og miṯl i form av miṯla, miṯlu, 

miṯluhā og miṯluk, men preposisjonene siwa og ʾilla er utelatt i filmen.  

 

 

6.2.4 Kontekst- og pausalformer  
 

Kontekstform har full vokalisering, mens pausalformer har uvokaliserte endelser og opptrer 

før en pause eller ved setningens ende (Abu-Absi, 1990, s. 37). Et eksempel på dette er 

ṣayfun (kontekstform) og ṣayf (pausalform) ’sommer’, der den vokaliserte endelsen -un er 

fraværende i pausalformen. I dokumentet til Al-Dannāns ble det fokusert på at språket i Iftaḥ 

 66 

http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%AA
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://no.wikipedia.org/wiki/%C4%80


yā Simsim skulle følge normene for kontekst- og pausalformer i MSA (Abu-Absi, 1990, s. 

36-38), og jeg vil derfor se om utdragene fra de utvalgte MSA-dubbede filmene og TV-

seriene følger dette. Jeg tok utgangspunkt i hele episoden av ”Chimps Ahoy” og ”Bummer 

Vacation” fra Spongebob Squarepants, og i utdragene i ”6.1.2 Slanguttrykk og typisk muntlig 

tale ved MSA-dubbede programmer” fra Phineas and Ferb og Bee Movie. Jeg kommer til å 

kun ta med de eksemplene hvor kontekst- og pausalformer ikke opptrer i tråd med MSA-

reglene.  

 

Spongebob Squarepants 

a) ”ʾilā manzil šafīq.” og ”ʾilā manzil sāndī.”  (’Til šafīqs hus.’ og ’Til sāndīs hus.’).   

- manzil  har fått pausalform i de to idafastrukturene, og ikke en kontekstform slik det skal 

være.  

 

b) ”saʾarḥal ʿan qāʿi l-hāmūri li-ʾannanī fāšila.” (’Jeg må forlate qāʿi l-hāmūri, ”Bikini 

Bottom”, fordi jeg er en fiasko.’). 

- I dette eksempelet har saʾarḥal fått pausalform der det skulle være kontekstform, ved at 

verbet mangler endelse.  

 

e) ”tuṭʿamunī ḥalwa laḏīḏa.” (’Den mater meg med en nydelig dessert.’). 

- Her har ikke ḥalwa fått kontekstform med vokalisert endelse slik den skulle ha gjort. 

 

 

Phineas and Ferb 

a) ”ʾiḏan yā fāris, māḏā tafʿal…al-yawma mubakkiran?” (’Så, fāris, hva gjør du…i dag så 

tidlig?’).  

- Her har tafʿal fått pausalform ettersom karakteren tar en pause før hun fortsetter videre med 

setningen, og det er derfor tillatt med en pausalform. 

 

 

Bee Movie 

a) ”mā raʾyuka ʾayyuhā ṣ-ṣaġīr? ʾa-ladayka n-nuḥūla l-kāfiya?” (’Hva er din mening, unge 

gutt? Er du bie nok?’). 

- I dette utdraget har n-nuḥūla fått en pausalform der det skulle ha blitt brukt kontekstform.  
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Slik eksemplene viser, er det svært få tilfeller av pausalformer der det skulle vært 

kontekstformer, og dubbespråket i Spongebob Squarepants følger derfor anbefalingen til Al-

Dannāns da språket i Iftaḥ yā Simsim skulle formes. Denne analysen baserer seg på hele de to 

Spongebob Squarepants-episodene, men kun på utdragene fra ”6.1.2 Slanguttrykk og typisk 

muntlig tale ved MSA-dubbede programmer” når det kommer til kontekst- og pausalformer i 

Phineas and Ferb og Bee Movie, men utdragene indikerer at også dubbespråket i de to siste 

følger MSA ved bruk av kontekst- og pausalformer. 

 

 

6.2.5 ’Simplified MSA’ som dubbespråk?  
 

I denne delen av analysen ønsker jeg å avklare om det arabiske dubbespråket i Spongebob 

Squarepants, Phineas and Ferb og Bee Movie som alle er dubbet til MSA, kunne 

kategoriseres som ’Simplified MSA’ i henhold til de kriterier som ble satt i forbindelse med 

Iftaḥ yā Simsim. Dubbespråket i Spongebob Squarepants har flere markerte endelser av 

substantiv som kategori 1 foreslår. Passive verb forekommer sjeldent, men det er flere 

tilfeller av passive partisipper og verb i verbform VII. Dubbespråket er derfor i tråd med 

retningslinjene om bruken av passive verb, og det er ingen bruk av adjektiv i 

superlativformen eller preposisjonen siwa, men det er likevel flere tilfeller av prefikset ka- 

som kategori 3 fraråder.  

 

Dubbespråket i Phineas and Ferb følger også anbefalingene om stadig bruk av de 

grammatiske trekkene i kategori 1, men språket inneholder samtidig nok avvik til at det ikke 

er en fullstendig overensstemmelse. Det er få tilfeller av passive verb, og dubbespråket 

respekterer derfor kriteriene til kategori 2 svært bra. I episoden er det ingen tilfeller av 

preposisjonen siwa, men det er et hyppig bruk av prefikset ka-. Phineas and Ferb er alene om 

bruk av adjektiv i superlativformen, og som funnene viser bryter dubbespråket derfor flere 

krav i den siste kategorien.  

 

Dubbespråket i Bee Movie har i likhet med Spongebob Squarepants og Phineas and Ferb 

grammatiske trekk som følger anbefalingene i kategori 1. I Bee Movie er det få tilfeller av 

passive verb, men passive partisipper går igjen oftere. Dubbespråket i filmen følger derfor 

kravene til kategori 2 svært godt. Videre er det ingen bruk av adjektiv i superlativformen eller 
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preposisjonen siwa. Det er likevel et stort bruk av prefikset ka-, slik som i Spongebob 

Squarepants og Phineas and Ferb, og heller ikke i Bee Movie fylles kravene om fravær av 

prefikset. Det er ingen av de utvalgte barnefilmene og TV-seriene som følger samtlige 

kriterier i retningslinjene til ’Simplified MSA’, hvor avvik i kategori 3 er særlig utpreget. 

Likevel er dubbespråket i de tre barnefilmene og TV-seriene en forenklet utgave av MSA, 

som er tilpasset barn og deres språklige kompetanse. Dubbespråket i Bee Movie er nærmest 

en tilnærming av språkformen ’Simplified MSA’, og jeg vil påstå at dubbespråket i 

Spongebob Squarepants, Phineas and Ferb og Bee Movie følger de angitte kriteriene i stor 

nok grad til å kunne anses som ’Simplified MSA’, tatt i betraktning at heller ikke språket i 

Iftaḥ yā Simsim hadde en fullstendig overensstemmelse med kriteriene som ble fremmet.  

 

 

6.3 Det egyptisk-arabiske dubbespråket 
 

I barnefilmene Dr. Suess’ Horton Hears A Who! og Finding Nemo er dubbespråket på 

egyptisk. Nivået på dubbespråket har likhetstrekk med nivå fire ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn 

(’talemål for opplyste’), som er ett av de fem språknivåene i Badawīs (1973) oppdeling av 

språknivåer i det egyptiske samfunnet. ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn er ʿāmmiyya med 

innflytelse fra den moderne sivilisasjonen, og som brukes ved hverdagslige ting og gjøremål. 

Badwaī hevder at det ikke finnes klare skiller mellom de ulike nivåene, og det er følgelig 

vanskelig å gi en endelig kategorisering av dubbespråket i de to filmene. Dubbespråket er 

likevel tilpasset barn som publikum, og dubbespråket passer derfor best til beskrivelsen av 

ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn. 

 

 

6.4 Oversettelsesstrategier i de dubbede barnefilmene og 

TV-seriene 
 

I barnefilmene og TV-seriene jeg valgte ut til min analyse, er det gjennomgående bruk av 

erstatning med arabiske ord i oversettelsen som er brukt som strategi. De ulike oversettelsene 

har elementer som er lik formidlingsteorien, hvor det er publikum av målteksten som står i 

sentrum. Oversettelsen har i stor grad samme effekt på måltekstens publikum slik den har for 
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kildetekstens publikum. Barnefilmene og TV-seriene har som regel korte replikker og lite 

innhold av kulturelle innslag, men der det forekommer bruk av fremmede elementer, følges 

Venutis teori om ’domestisering’ som oversettelsesmetode. Fremmede elementer har blitt 

redusert ved å tilpasse ord og uttrykk til målspråkets egne uttrykk. Det er likevel flere tilfeller 

hvor slang og idiomer i kildespråket har blitt overført til arabiske ekvivalenter, og dette 

forekommer spesielt i ECA-utvalget. Enkelte karakterer i originalutgaven av Spongebob 

Squarepants har ulike aksenter, men dette har blitt overført i svært liten grad i den arabiske 

utgaven. Karakteren ”Sandy Cheeks” har en bred sørstatsdialekt, som ikke kommer frem i 

den arabiske versjonen. Sjefene til ”Sandy”, tre aper med britisk aksent, har heller ikke fått en 

annerledes aksent i den arabiske utgaven, men de tre apene bruker flere ord som er særskilte 

MSA-ord for å markere deres autoritære stilling og sosiale klasse. Overføringen til arabisk 

har også i stor grad vært preget av ord og setninger som skal passe inn i det lydlige, altså 

enkelte valg har blitt besluttet for å skape en så presis leppesynkronisering som mulig. 
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7 Intervju av barna 
 

I dette kapittelet har jeg til hensikt å analysere materialet fra intervjuene jeg foretok under 

feltarbeidet mitt i Kairo i november og desember 2013. Jeg vil først ta for meg utvelgelsen av 

informanter, og videre skal jeg redegjøre for intervjurundene der jeg ser på hvordan barna 

mottok og forsto innholdet av det utvalgte underlaget. Til slutt vil jeg analysere resultatene 

fra de ulike intervjuene, for å kunne dra en konklusjon på hvorvidt dubbespråket, som er 

tilnærmet ’Simplified MSA’ fra Iftaḥ yā Simsim, er passende for egyptiske barn i tidlig 

skolealder, også tatt i betraktning av barnas egne holdninger til dubbespråket.  

 

 

7.1 Informantene 
 

To egyptiske familier jeg kjenner godt fra mitt studieopphold i Kairo (høsten 2010 og 

skoleåret 2011/2012), satte meg i kontakt med informanter i alderen 6-10 år, og jeg møtte 

dem fordelt over tre intervjurunder. I det første intervjuet, hadde jeg en samtale med fire 

barn, to gutter på 6 og 10 år og to jenter på 6 og 9 år. Barna gikk på britiske internasjonale 

skoler i Kairo. I den andre intervjurunden møtte jeg tre jenter i alderen 8 år, som gikk på 

samme tyske internasjonale skole i Kairo. Det siste intervjuet hadde jeg med ei jente på 9 år, 

som gikk på en egyptisk offentlig skole, også i Kairo. Jeg ønsket å ha informanter fra både 

privat og offentlig skolevesen, for å kunne få et representativt utvalg. Det var planlagt og 

avtalt intervjuer med flere barn fra offentlige skoler, men dessverre ble barna forhindret fra å 

møte til intervju. Utvalget av informanter var ment for å kunne prøve å dra en konklusjon på 

hvordan egyptiske barn mottar og forstår MSA-dubbede barneprogrammer. Selv om 

undersøkelsen ble gjort med et relativt lite antall informanter, vil resultatene fra intervjuene 

forhåpentligvis likevel kunne gi en pekepinn på hvordan enkelte egyptiske barn i tidlig 

skolealder oppfatter og opplever barneprogrammer dubbet til MSA.  
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7.2 Kort om episoden og dubbespråket 
 

I ”Chimps Ahoy”, som har blitt oversatt til al-iḫtirāʿ (’oppfinnelsen’) på arabisk, venter 

Sandy besøk av de tre styremedlemmene av ”Tree Dome Enterprises Limited”, apene 

Professor Percy, Lord Reginald og Doctor Marmalade. De tre britiske apene finansierer 

forskningssenteret i ”Bikini Bottom”, og Sandy frykter full stopp av forskningsstøtten 

ettersom hun ikke har noen gode oppfinnelser å fremvise, men kan kun vise til en robot som 

fungerer som en nøtteknekker. For å forhindre at forskningsstøtten trekkes, bestemmer 

Spongebob og Patrick seg for å utvikle et produkt slik at Sandy kan fortsette med forskningen 

i ”Bikini Bottom”. Da apene ankommer ”Bikini Bottom” tar Spongebob og Patrick imot dem, 

og presenterer oppfinnelsen. Oppfinnelsen går i stykker, og som følge av dette bestemmer 

apene seg for å stenge forskningssenteret i  ”Bikini Bottom”. Idet apene gjør seg klar til å 

forlate ”Bikini Bottom” begynner Sandys robot (nøtteknekkeren) å skrelle bananen til Doctor 

Marmalade. Apene blir så begeistret av denne oppfinnelsen at de bestemmer seg for å 

beholde Sandy og fortsette videre finansiering av forskningssenteret.  

 

I episoden har det vært vanskelig å overføre slang og idiomer med arabiske ekvivalenter. 

Idiomet ”they’re going bananas” har blitt oversatt til ʾinnahum munbahirūna (’de er 

overveldet’), som er et eksempel som illustrerer hvordan engelske idiomer går tapt i 

oversettelse. Basert på funnene i min språkanalyse (se ”6.2.5 ’Simplified MSA’ som 

dubbespråk?”) deler dubbespråket i Spongebob Squarepants flere grammatiske trekk med 

språket i Iftaḥ yā Simsim. Dubbespråket i episoden ”Chimps Ahoy” kan derfor betraktes som 

en forenklet versjon av MSA. Målet med disse intervjuene var å finne ut om den forenklede 

formen av MSA var forståelig for egyptiske barn i TV-seriens målgruppe, og om hvilke 

holdninger barna hadde til denne språkformen.  

 

 

7.3 Intervjurundene 
 

Jeg startet intervjuene med å forklare barna hva som skulle skje, og at jeg trengte deres hjelp 

til å gjenfortelle enkelte hendelser fra episoden. Intervjuet ble delt inn i to deler, hvor jeg i 

den første delen viste barna hele episoden, for så og stille tre generelle spørsmål om episoden 

og karakterene vi så. I den andre delen av intervjuet hadde jeg valgt ut syv ulike deler av 
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episoden, etterfulgt av spesifikke spørsmål til hver av delene for å kunne fokusere på barnas 

forståelse av enkelte samtaler og hendelser. Jeg så denne inndelingen som en nyttig teknikk 

for å unngå at barna måtte forholde seg til for mye informasjon om gangen, og jeg ville også 

ha mulighet til å få mer konkrete og relevante svar. Jeg kommer til å referere til det første 

intervjuet som M1, det andre intervjuet som M2 og det tredje intervjuet som M3.  

 

 

7.3.1 Førsteinntrykket av episoden 
 

Samtlige informanter hadde kjennskap til TV-serien Spongebob Squarepants, men ingen 

hadde sett den utvalgte episoden tidligere. Jeg valgte å ikke fortelle noe om episodens 

innhold og startet med å vise hele episoden først, ettersom jeg ønsket at barna skulle danne 

sitt eget inntrykk på samme måte som de ville ha gjort om de hadde sett den på TV. Etter at 

barna hadde sett episoden, stilte jeg tre generelle spørsmål som omhandlet i) episodens 

handling, ii) karakterenes navn og iii) karakterenes egenskaper.   

 

i) Episodens handling 

Allerede her var det forskjeller i barnas svar fra de ulike intervjuene som kunne indikere hvor 

mye av innholdet de hadde oppfattet. I M1 og M2 hadde informantene forstått at Spongebob 

og Patrick laget en oppfinnelse, men mye relevant informasjon om episoden ble utelatt. 

Informantene hadde blant annet ikke registrert at Spongebob og Patrick arbeidet med 

oppfinnelsen for å forhindre at Sandy mistet jobben. I M3 måtte jeg hjelpe informanten i 

gang, og jeg skjønte tidlig at informanten hadde hatt vanskeligheter med å få med seg 

essensielle deler av episoden.  

 

ii) Karakterens navn 

Informantene i M1 brukte de engelske navnene i beskrivelsen av karakterene, fordi de kjente 

til TV-serien gjennom den engelske versjonen. Informantene gjenga kun hovedkarakterenes 

navn (Spongebob, Patrick og Sandy), ettersom Sandys sjefer er sjeldent med i TV-seriens 

mange episoder. Informantene i M2 gjenga hovedkarakternes navn i tillegg til navnet på 

karakteren Doctor Marmalade (ad-duktūr marmalāt), men refererte til karakteren som 

brūfīsūr marmalāt, mens informanten i M3 også gjenga kun hovedkarakterenes navn.  
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iii) Karakterenes egenskaper 

I alle tilfellene var det gode beskrivelser av karakterenes egenskaper som kom frem i 

episoden. Informantene i M2 ga en god beskrivelse som utmerket seg noe i forhold til de 

andre, i tillegg til at denne gruppen var den eneste som beskrev egenskapene til de tre apene.  

 

 

7.3.2 Fokusering på enkelte hendelser 
 

Informantene hadde jevnt over en god forståelse av innholdet av episoden, men det var 

likevel enkelte deler av episoden som informantene feiltolket noe. Jeg vil derfor bruke denne 

delen til å se på hva disse feiltolkningene var, og også vurdere de tilfellene hvor det var store 

forskjeller i informantenes svar. Strukturen jeg har valgt for denne sammenligningen, er å 

fremlegge spørsmålene, det korrekte svaret og de ulike intervjugruppenes svar. Jeg har 

oversatt spørsmål og svar til norsk, men jeg har valgt å beholde de engelske navnene.  

 

i) Hvor kommer apene fra, og hvorfor kommer de til ”Bikini Bottom”? 

(Svar: Apene kommer fra ”Tree Dome Enterprises Limited”, og ankommer ”Bikini Bottom” 

for å kontrollere Sandys nyeste oppfinnelser). 

M1: Apene er Sandys sjefer som er boblepresidentene, og de spør etter Sandy. 

M2: Apene kommer fra ”Tree Dome Enterprises Limited” for å se Sandys maskin, slik at de 

kan bestemme seg for om de vil beholde henne eller la henne gå.  

M3: Vet ikke. (Jeg viste klippet to ganger, men informanten kunne ikke svare på spørsmålet. 

Da jeg forklarte henne hvorfor apene var kommet til ”Bikini Bottom” var hun enig, og 

tilføyde at dette var grunnen til at Spongebob og Patrick viste dem oppfinnelsen deres). 

 

ii) Hvordan reagerte apene da de så oppfinnelsen (”The Automatic Back Scratcher, Hair 

Comber, Nose Picker and Ukulele Tuner 9000”) til Spongebob og Patrick? Likte de 

oppfinnelsen før de prøvde den?  

(Svar: Apene er skeptiske til oppfinnelsen, både fordi den ikke virker noe særlig imponerende, 

og også fordi de ikke har troen på at den skal virke).  

M1: De ønsket å prøve ut oppfinnelsen. 

M2: De var redd i begynnelsen. 

M3: De var ivrige. 
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iii) Hva sier Professor Percy til Sandy etter at oppfinnelsen går i stykker?  

(Svar: Professor Percy sier at de skal begynne med nedleggelsen av Sandys forskningssenter 

umiddelbart). 

M1: Etter at mannen slo seg sa han til Sandy at roboten hennes ikke virket noe særlig bra. 

M2: Han sa at de ikke ville beholde henne der. 

M3: De vil starte prosedyrene20 på grunn av Sandys dårlige oppfinnelse.  

 

Ved spørsmålet i) Hvor kommer apene fra og hvorfor kommer de til ”Bikini Bottom”?, har 

informantene i M1 registrert at Sandy får besøk, men ikke hensikten bak besøket. 

Informantene i M2 hadde en god forståelse av hvor apene kom fra og formålet med besøket, 

mens informanten i M3 klarte ikke å hente opp denne informasjonen. I spørsmålet ii) 

Hvordan reagerte apene da de så oppfinnelsen (”The Automatic Back Scratcher, Hair 

Comber, Nose Picker and Ukulele Tuner 9000”) til Spongebob og Patrick? Likte de 

oppfinnelsen før de prøvde den?, har både informantene i M1 og informanten i M3 mistolket 

scenen, og det er kun M2 som har registrert apenes skepsis til oppfinnelsen. Til slutt i 

spørsmålet iii) Hva sier Professor Percy til Sandy etter at oppfinnelsen går i stykker? har 

samtlige informanter registrert at apene ikke er tilfredse med oppfinnelsen, men informantene 

i M1 har ikke registrert at apene ønsker å nedlegge forskningssenteret til Sandy. Informanten 

i M3 har en veldig presis beskrivelse av konsekvensene.   

 

 

7.4 Resultat 
 

Formålet med intervjuene var ikke å kartlegge barnas MSA-kunnskaper, men heller å ha 

fokus på om dubbespråket i Spongebob Squarepants blir forstått av TV-seriens bestemte 

målgruppe. Det var langt færre mistolkninger av replikker og deler av innholdet enn hva jeg 

først hadde antatt skulle forekomme. Det var, som eksemplene over viser, forskjeller på 

svarene til informantene i de ulike intervjuene, men det var også forskjeller innad i gruppen 

som jeg vil ta for meg her.  

 

20 Prosedyrene for nedleggelsen av Sandys forskningssenter. 
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Første intervjuet (M1): Informantene i dette intervjuet var to gutter i alderen 6 og 10 år, og to 

jenter på 6 og 9 år, og intervjuet foregikk på engelsk. Under intervjuet så jeg en betydelig 

forskjell på forståelsen til de to eldste informantene i forhold til de to yngste. I den første 

delen av intervjuet hvor jeg stilte tre generelle spørsmål, var alle informantene aktive og det 

ble fort til at de snakket i munnen på hverandre. I den andre delen der jeg stilte mer konkrete 

spørsmål, ble det en vending i intervjuet hvor det var kun de to eldste informantene som 

besvarte spørsmålene. Jeg startet derfor bevisst å stille spørsmål til de yngste informantene, 

hvor jeg også stilte spørsmålene på arabisk i tilfelle det var engelskkunnskapene deres som 

ikke var tilstrekkelige. Jeg oppdaget fort at det var mangelen på forståelse av episodens 

innhold som gjorde at de lengre ikke kunne svare.  

 

Andre intervjuet (M2): Informantene i dette intervjuet var tre jenter på 8 år, og intervjuet 

foregikk på egyptisk. Informantene hadde en god forståelse av innholdet i episoden, og det 

var kun noen svært få og ubetydelige mistolkninger. To av informantene syntes å være mer 

aktive, men dette var ikke på grunnlag av forståelse av innholdet, men fordi den tredje 

informanten var mer sjenert. Da jeg valgte å stille spørsmålene direkte til denne informanten, 

fikk jeg bekreftet dette. Selv om dette intervjuet foregikk på egyptisk, avga en av 

informantene noen av svarene på engelsk ettersom hun behersker engelsk og tysk i stor grad 

ved siden av arabisk.  

 

Tredje intervjuet (M3): Informanten i dette intervjuet var ei jente på 9, og intervjuet foregikk 

på egyptisk. Som tidligere nevnt, var det vanskelig å få i gang en dialog med informanten 

ettersom hun ikke var helt komfortabel med situasjonen. Da jeg hentet inn den egyptiske 

tolken, bedret situasjonen seg. Informanten hadde problemer med å forstå enkelte hendelser i 

episoden, men hun presiserte likevel at det var forskjell på hvordan Spongebob og Patrick 

snakket i forhold til de tre apene (sjefene til Sandy), der apene snakket med et høyere 

register. Denne informanten var den eneste som la merke til denne viktige forskjellen. Det er 

grunn til å tro at fordi informanten ikke var like komfortabel med situasjonen som de andre, 

så kan dette ha hatt en påvirkning på svarene som ble gitt. Det er mulig at informanten forsto 

mer av MSA enn hva som fremkom under intervjuet.   

 

På grunnlag av intervjuene jeg foretok, kan det konkluderes med at informantene forsto store 

deler av episoden, men at det var enkelte hendelser hvor informantene mistolket handlingen. 

Det var også noe forskjeller mellom informantene og deres forståelse, hvor det kan virke som 

 76 



alder og bakgrunn kan ha vært noen av faktorene. Dubbespråket i Spongebob Squarepants er 

derfor godt egnet for målgruppen, men kan være noe mer vanskelig for de aller yngste barna. 

Informantene jeg intervjuet var alle positive til å ha MSA som dubbespråk fremfor egyptisk 

talemål. Dette begrunnet de med at de anså MSA som den ”ekte” formen for arabisk, og også 

siden MSA er den formen de lærer på skolen. De reagerte ikke på at MSA, som i 

utgangspunktet er et skriftspråk, kunne virke i overkanten formelt i muntlig form. Det lar seg 

ikke gjøre å komme med en endelig konklusjon basert på funnene fra intervjuene. Antallet 

informanter var begrenset, og det er derfor mulig at mine funn ikke er representative for 

egyptiske barn generelt sett.  
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8 Konklusjon 
 

1) Hvilke språkformer og registre tas i bruk når utenlandske barnefilmer og TV-serier 

dubbes til arabisk? 

2) I hvilken grad er oversettelsen domestiserende der det forekommer kulturelle 

forskjeller? 

3) Hvor stor er forståelsen blant egyptiske barn av barnefilmer og TV-serier dubbet til 

Modern Standard Arabic (MSA), og hvordan mottar barna dem? 

 

I min masteravhandling har jeg fokusert på de overnevnte spørsmålene som beskrevet i punkt 

”1.2 Problemstilling og metode” og som har vært utgangspunktet for oppgavens analyse. 

Gjennom min analyse har jeg vist at dubbespråket i de MSA-dubbede barnefilmene og TV-

seriene har store likheter med ’Simplified MSA’ – språket som ble utviklet da det skulle lages 

en arabisk versjon av Sesame Street i 1977. De ECA-dubbede barnefilmene kan ut ifra 

Badawīs oppdeling av de fem språknivåene i det egyptiske samfunnet identifiseres i nivå 

ʿāmmiyyat al-mutanawwirīn. Underlaget som er gjennomgått, viste at overføring av 

slanguttrykk, idiomer og typisk muntlig tale var lettere å overføre til ECA enn til MSA. Dette 

fordi ECA er et talemål i likhet med det engelske språket i originalfilmene. MSA derimot, er 

en skriftlig form som vanskeliggjør gjengivelse fra muntlig tale. Min konklusjon er kun 

basert på et begrenset utvalg av filmer, og det kan derfor ikke fastslås med sikkerhet at 

konklusjonen er gjeldende for samtlige barnefilmer og TV-serier som dubbes til MSA og 

ECA. Aysha Selim i Masreya Media bekreftet at deres dubbespråk representerer en forenklet 

utgave av MSA og som hun refererte til som ’Simplified MSA’. Tatt i betraktning at Masreya 

Media er et av de ledende dubbingselskapene i den arabiske regionen, skal man ikke se bort 

ifra at trenden med å bruke ’Simplified MSA’ som språkform vil fortsette.   

 

I problemstillingens andre spørsmål ønsket jeg å kartlegge i hvilken grad oversettelsen er 

domestiserende der det forekommer kulturelle markører som navn, slang, typisk muntlig tale, 

idiomer og ordspill. Analysen av dubbespråket viste at det er en gjennomgående bruk av 

tilpasning i oversettelsen, der typiske kulturelle markører erstattes med egne ord og uttrykk 

typisk for målkulturen. Det var ingen fastslått strategi i kreative løsninger på navn, og de 

forskjellige barnefilmene og TV-seriene benyttet seg av ulike strategier, også innenfor 

samme film. Oversettelse av filmmanus for dubbing tilsvarer Oittinens formidlingsteori hvor 
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man har publikum i fokus under oversettelsesprosessen, og der oversetteren ønsker å skape 

den samme opplevelsen for målpublikum slik som originalen ble mottatt av sitt opprinnelige 

publikum.  

 

Ettersom MSA ikke har lavere talte registre, og fordi flere barnefilmer og TV-serier i dag 

dubbes nettopp til denne språkformen, ønsket jeg å intervjue barn for å se hvordan de mottok 

og forsto MSA-dubbede barnefilmer og TV-serier. Samtidig ønsket jeg å få et innblikk i 

deres holdninger til dubbespråket. Barna jeg intervjuet forsto innholdet av episoden i stor 

grad, men som analysen viser, var det noe forskjell mellom informantene og deres ulike 

MSA-kompetanse. Barna var positive til MSA som dubbespråk, og det var også språkformen 

de sa de foretrakk. Dette var nokså overraskende i forhold til hva jeg hadde antatt, ettersom 

egyptiske ungdommer og voksne jeg har snakket med foretrakk animasjonsfilmer dubbet til 

egyptisk talemål. Det må også nevnes at barna jeg intervjuet representerer kun et lite antall og 

utvalg av barn i Egypt, men ut ifra intervjuene tyder det på at barn har god kjennskap til og 

forstår MSA godt, men at de yngste barna har litt større utfordringer fordi deres kunnskaper i 

MSA ennå ikke er tilstrekkelig utviklet. Jeg kunne tenke meg å jobbe mer med barn og deres 

språkforståelse i et språksamfunn med diglossi. 
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