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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker prosessen når utvidete prenominale attributter oversettes fra tysk 

til norsk. Slike konstruksjoner kan i mange tilfeller ikke oversettes direkte, men fordrer en 

restrukturering hvor informasjonen i den tyske kildeteksten settes inn i en ny form i den 

norske målteksten. Dette er en svært omfattende prosess og oversetteren må, bevisst og 

ubevisst, ta hensyn til et høyt antall variabler for å komme fram til en idiomatisk norsk 

løsning. Oppgaven viser hvordan kognitive prosesser, som lesing av kildetekst og produksjon 

av måltekst, med øvelse og erfaring kan gå fra å være kontrollerte til å bli automatiserte og 

dermed senke den samlede kognitive belastningen. På bakgrunn av dette framsettes en 

hypotese om at profesjonelle oversettere, på grunn av sin erfaring, restrukturerer tyske 

prenominale attributter ved hjelp av automatiserte prosesser. En psykolingvistisk 

undersøkelse gjennomføres for å finne ut av hvorvidt hypotesen kan stemme. Tolv personer, 

seks profesjonelle oversettere og seks tyskkyndige studenter, oversetter et kort utdrag fra en 

tysk roman til norsk. Utdraget inneholder fire forskjellige utvidete prenominale attributter. 

Deltakernes øyebevegelser og tastaturaktivitet måles og kvantifiseres. Disse gir indikasjoner 

om graden av automatisert prosessering. Analysen viser at restrukturering av utvidete 

prenominale attributter kan være en besværlig oppgave. Men den viser også at slike 

restruktureringer i visse tilfeller kan komme som et resultat av automatisert prosessering, gitt 

at oversetteren har tilstrekkelig erfaring. 
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1 Innledning 

Nevnes ordet oversettelse, vandrer tankene gjerne til en tekst, til et ferdig produkt. Dette 

produktet, målteksten, kan sammenlignes med originalen, kildeteksten, for å finne ut hvordan 

oversetteren har håndtert de forskjellige utfordringene hun har stått overfor i sitt arbeid. Slike 

utfordringer inkluderer kompliserte setningskonstruksjoner eller kulturspesifikke uttrykk som 

kun finnes i kildespråket uten noen direkte ekvivalent i målspråket. 

Å forstå oversettelsesprosessen, som gjerne havner i skyggen av det ferdige produktet, er 

viktig for å kunne begripe fenomenet oversettelse som sådan. Helt sentralt er, med Hans Peter 

Krings’ ord, å forstå «hvordan og hvorfor en bestemt oversetter til et bestemt tidspunkt under 

bestemte situative betingelser når fram til et bestemt resultat ved oversettelsen av en bestemt 

kildetekst» (Krings 2005: 343, min oversettelse). Hvordan gikk oversetteren fram da hun løste 

de ulike utfordringene? Var det en besværlig eller en uanstrengt prosess? 

Å forske på oversettelsesprosessen gir mangefasettert innsikt. For det første bidrar det til å 

forstå språkbearbeidelsen, det vil si hvordan vi oppfatter og produserer språk. Gjennom 

prosessundersøkelser vil man inngående og systematisk kunne beskrive og forklare hvordan 

denne bearbeidelsen arter seg. Ved å undersøke de kognitive prosessene hos oversettere med 

ulik kompetanse i ulike sammenhenger kan man for det andre finne ut av hvor de språklige 

utfordringene ligger og forme språk- og oversettelsesundervisningen deretter. For det tredje 

bidrar slik forskning til å vise hvilken kompleks øvelse oversettelse faktisk er og at både tid 

og erfaring kreves for å produsere gode oversettelser (ibid. 344). 

1.1 Problemstilling 

Jeg vil i denne oppgaven ta for meg oversettelse av såkalte utvidete prenominale partisipp- og 

adjektivattributter fra tysk til norsk. Slik attributter kan i mange tilfeller ikke oversettes 

direkte fra tysk til norsk, men må restruktureres til en annen form, som innebærer at 

kildetekstens setningsstruktur endres på sin vei til målteksten. Dette fører videre til at 

informasjonen som kildeteksten inneholder, omfordeles innad i måltekstens enkelte 

setningsstrukturer. Det er en omfattende operasjon som må gjennomføres og som 

profesjonelle oversettere av tysk fag- og skjønnlitteratur foretar nær sagt daglig. Kognitive 

prosesser blir raskere med øvelse; jo oftere man har oversatt et bestemt ord eller en bestemt 

konstruksjon, jo lettere blir det neste gang man skal gjøre det samme. En erfaren oversetter 

kommer fram til gode løsninger, men hvor utfordrende er det egentlig for vedkommende når 
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det må foretas omfattende restruktureringer i oversettelsen? Går det mer eller mindre av seg 

selv, eller kreves det noe mer? Jeg kommer fram til følgende hypotese som blir utgangspunkt 

for en psykolingvistisk undersøkelse: Erfarne oversettere har, på grunn av øvelse og 

ekspertise, automatisert restruktureringen av tyske utvidete prenominale attributter i norsk 

oversettelse. 

1.2 Om undersøkelsen 

Den psykolingvistiske undersøkelsen besto i at 12 forsøkspersoner med norsk som morsmål 

oversatte et kort utdrag fra Uwe Tellkamps roman Der Turm (2008) til norsk. Halvparten av 

deltakerne var erfarne oversettere med flere års kunnskap fra profesjonelt oversettelsesarbeid, 

mens de resterende seks var studenter med gode tyskkunnskaper. Ved hjelp av verktøyene 

eye-tracking og keylogging ble deltakernes øyebevegelser over skjermen og skriving på 

tastaturet tatt opp og loggført. Just og Carpenters antagelse om at det finnes en direkte 

sammenheng mellom det som øyet fikserer, og det som sinnet prosesserer kognitivt, gjør at en 

analyse av oversetternes blikk gir oss et godt innblikk i oversettelsesprosessen (Just og 

Carpenter 1980: 330). Et ord som fikseres lenge indikerer en oversettelsesutfordring. Ved å 

tillegg finne ut av hvor sammenhengende deltakerne skriver målteksten, får vi et inntrykk av 

hvor kognitivt krevende prosessen er. Hvor besværlig eller uanstrengt oversetterne jobber 

med å restrukturere de utvidete prenominale attributtene som måtte finnes i teksten blir 

dermed klargjort. Jeg sammenligner også de erfarne oversetternes resultater med de uerfarne 

oversetternes for å finne ut av hvilken effekt erfaring har på prosessen. 

1.3 Oppgavens oppbygning 

Ved siden av dette innledningskapittelet består masteroppgaven av ytterligere fire kapitler. 

Kapittel 2 presenterer bruken av prenominale attributter på tysk og norsk og hvordan disse 

kan oversettes. Videre diskuterer jeg hvordan informasjonsstrukturen endres når tyske 

prenominale attributter restruktureres i norsk oversettelse. I kapittel 3 inntar jeg et 

psykolingvistisk perspektiv på hva oversettelse er og hvordan språkene man oversetter til og 

fra gjensidig påvirker hverandre. Jeg drøfter også i hvilken grad innlæring og erfaring fører til 

at tidligere kontrollerte kognitive prosesser går over til å bli automatiserte. Diskusjonen i 

kapittel 2 og 3 fører fram til oppgavens hypotese som jeg redegjør for i delkapittel 3.5. 

Hypotesen leder videre til undersøkelsen, hvis metodologi og gjennomføring jeg beskriver i 

kapittel 4, før jeg analyserer resultatene fra nevnte undersøkelse. Kapittel 5 byr på en 

sammenfattende konklusjon i tillegg til en kort refleksjon om mulig videre forskning. 
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2  Prenominale attributter 

I delkapittel 2.1 gir jeg en beskrivelse av prenominale attributter, og da spesielt utvidete 

prenominale attributter. Jeg viser hvordan disse kan benyttes på norsk og tysk. Det vil komme 

fram at tysk har flere muligheter for hvordan utvidete prenominale attributter kan bygges opp 

og at konstruksjonen er mer i bruk på tysk enn på norsk, framfor alt i skriftspråket. En 

konsekvens av dette er at et utvidet prenominalt attributt i en tysk tekst i flere tilfeller ikke kan 

oversettes direkte til norsk, noe som beskrives i delkapittel 2.2. Oversetteren må omformulere 

den tyske konstruksjonen for å komme fram til en akseptabel norsk tekst. I delkapittel 2.3 

diskuterer jeg hvilke konsekvenser slike omformuleringer vil kunne få, i og med at 

informasjonen i målteksten fordeles på en annen måte enn hva som er tilfelle i kildeteksten. 

2.1 Hva er et prenominalt attributt? 

Et attributt er et adjektivisk ledd som står direkte til et substantiv. I tysk og norsk har man 

mulighet til å bygge ut slike attributter prenominalt gjennom utvidelser til venstre, det vil si 

foran selve adjektivet (ofte et adjektivisk partisipp). Både perfektum partisipp (2-1a) og 

presens partisipp (2-1b) har mulighet til å opptre som attributtets kjerne i denne 

sammenhengen. 

(2-1) 

a. Der schon angekommene Gast 

b. Die schon frühmorgens in der Plantage arbeitenden Eingeborenen […] (Kracht 2012: 154). 

Informasjonsfordelingen i nominalfrasen (2-1a) lar seg overføre direkte til norsk. «Den 

allerede ankomne gjesten» er en mulig, om enn noe stiv uttrykksmåte på norsk. Eksempel (2-

1b), hentet fra Christian Krachts roman Imperium, byr på større problemer. «De allerede 

grytidlig i plantasjen arbeidende innfødte» er en type struktur man ikke støter på i moderne 

norsk,1 og en oversetter blir nødt til å foreta strukturelle forandringer for å kunne konstruere 

en idiomatisk norsk setning. Sverre Dahl kom fram til følgende løsning i sin oversettelse av 

Krachts roman: «De innfødte som allerede tidlig på morgenen arbeider på plantasjen […]» 

(Kracht 2013: 159). Informasjonen som ligger i det tyske attributtet trekkes ut og danner en 

norsk relativsetning. Denne informasjonen kommer da før substantivet (Eingeborenen) i 

                                                
1 Man kan finne slike strukturer i eldre tekster. Aug. Western oppgir i sin Norsk riksmåls-grammatikk for 

studerende og lesende (1921) et slående eksempel fra en av Jonas Lies romaner: «Istedenfor den paa Søskjæl 

temmelig ensformigt fattige Strand hernede» (Western 1921: 558). Ifølge Western er dette «efterligning av tysk 

ordstilling og bør undgåes i norsk» (ibid. 558). Karl Ove Knausgård benytter seg interessant nok likevel av 

denne typen konstruksjoner i Min kamp, noe man ellers knapt ser i norske tekster av nyere dato: «Jeg […] fulgte 

det av snø tildekte bekkefaret kanskje tyve meter oppover» (Knausgård 2009a: 50, min kursivering). 
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originalteksten, mens den kommer etter substantivet (innfødte) i oversettelsen. Oversetteren 

ser seg med andre ord nødt til å foreta en omrokkering, eller restrukturering, av 

informasjonsfordelingen.  

Når alt kommer til alt er det oversetteren som bestemmer hvordan målteksten skal se ut, men, 

som det kommer fram av eksempel (2-1b), finnes det  strukturelle forskjeller mellom norsk og 

tysk. I tysk har man ganske enkelt flere muligheter for å utvide prenominale partisipp- og 

adjektivattributter til venstre. Men hva er det egentlig som bestemmer at den tyske 

nominalfrasen i eksempel (2-1a) kan gjengis ordrett på norsk, mens så ikke er tilfelle for 

eksempel (2-1b)?  

2.1.1 Prenominale attributter på norsk 

Ifølge Faarlund m. fl. (2002) vil det for de fleste utvidelsene på norsk være snakk om 

graderende adverb, som for eksempel: svært, veldig, aldeles, helt eller litt (ibid. 394-5). Det 

finnes også nominalfraser av typen en tanke eller en smule som kan stå i samme posisjon som 

og vil tilsvare adverbet lite (ibid. 399). Det er videre mulighet for beskrivende adverb som 

angir perspektiv, slik faglig gjør i «en faglig svært dyktig person» (ibid. 401). Med andre ord 

er det i første rekke ulike adverbialer som brukes til å bygge ut prenominale attributter på 

norsk, slik tidligere gjør det i «en tidligere aktuell forfatter». Merk at disse adverbialene også 

kan opptre i form av en preposisjonsfrase, ofte med temporal betydning: «en for øyeblikket 

aktuell forfatter». I eksempel (2-1) opptrer nettopp et adverb, schon, som attributtets 

utvidelse, noe som forklarer hvorfor denne konstruksjonen lar seg direkte overføre til norsk.   

Den konstruksjonen jeg, inspirert av tysk terminologi, omtaler som utvidet prenominalt 

attributt inkluderer det som gjerne kalles attributiv sperring av norske grammatikere. Både 

Lødrup (1989) og Faarlund m.fl. (2002) beskriver ulike forhold som er med på å bestemme 

når en slik konstruksjon kan bli brukt på norsk. Attributiv sperring forekommer når en 

preposisjonsfrase står som del av det prenominale attributtet (Faarlund m.fl. 2002: 250). Den 

samme preposisjonsfrasen «fungerer som adverbial i en tilsvarende relativsetning» (ibid. 

250), noe som er tilfelle med eksemplene i (2-2). 

(2-2) 

a. et i sin tid svært moderne hus 

 et hus som var svært moderne i sin tid 

b. et av Stortinget vedtatt forslag 

 et forslag som er vedtatt av Stortinget 

(ibid. 250) 
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Slike foranstilte konstruksjoner gir et komprimert og formelt preg til teksten de opptrer i. De 

«brukes særlig i offentlig og administrativt språk, men også i annen sakprosa og av og til i 

skjønnlitterært språk» (ibid. 250), jf. (2-3): 

(2-3) 

a. innen en av Bankinspeksjonen fastsatt frist  

b. Sterk utbredelse har den særlig i s.ø.-norsk forekommende diftongforenkling […] 

c. denne for meg helt naturlige handling  

(Faarlund m.fl. 2002: 250-251) 

Andre adverbialer av ulik art kan også opptre som utvidelser i den prenominale adjektivfrasen 

(ibid. 251): 

(2-4) 

a. min den gang lille danske kusine (tid) 

b. det øverst på siden angitte beløpet (sted) 

c. en forhåpentligvis vellykket ekspedisjon (modalitet) 

d. ei ikke altfor fjern framtid (negasjon) 

(ibid. 251) 

Konstruksjoner av den typen vi ser i (2-4), er i bruk relativt hyppig. Dette gjelder spesielt når 

de inneholder nektelsesadverbet ikke (ibid. 251). 

Ifølge Faarlund m.fl. forekommer også attributiv sperring i forbindelse med presens partisipp-

konstruksjoner. Partisippet står med en utvidelse som tilsvarer et direkte eller indirekte objekt 

(ibid. 251), jf. (2-5): 

(2-5) 

en meg nærstående venn (‘en venn som er meg nærstående’ eller ‘en venn som står meg nær’) (ibid. 

251) 

Utvidete prenominale attributter er som vi ser en type konstruksjon som brukes i flere 

sammenhenger og på ulike måter i norsk, og da framfor alt i skriftspråket. Men det finnes 

også forhold som begrenser muligheten for slike attributter. Ifølge Lødrup (1989) kan ikke 

infinitiver (2-6a) eller gradsledd (2-6b) stå som utvidelser av adjektivfrasen (Lødrup 1989: 

235): 

(2-6) 

a. *en lett å lure mann2 

b. *en som Per like lang mann 

(ibid. 235) 

Lødrup oppgir at objekt i attributiv sperring knapt har sin plass i moderne norsk (ibid. 238), 

noe som vil si at et prenominalt attributt ikke lar seg utvide ved hjelp av objekter, jf. (2-7a og 

b). Det samme gjelder for faste og frie predikativer, jf. (2-7c og d).  

                                                
2 En asterisk før et eksempel betyr at konstruksjonen er uakseptabel for en morsmålsbruker. Spørsmålstegn før et 

eksempel betyr at det er usikkert om konstruksjonen er akseptabel eller ikke. 
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(2-7) 

a. *en sin far lik mann 

b. *en Per behjelpelig mann 

c. *en som forbryter avslørt mann 

d. *en som formann aktuell mann 

(ibid. 238) 

Videre finnes det begrensninger for hvilke ledd det utvidete prenominale attributtet kan bestå 

av i ulike sammenhenger, selv om disse begrensingene ikke alltid lar seg formulere i en 

kortfattet regel: «Det ser ut til at de leddene som er akseptable foran [adjektivet], er de som 

kan stå på a-plassen i setningsskjemaet» (ibid. 237).3 Konsekvensen av dette blir at de leddene 

som kan brukes til å utvide et adjektivattributt, vil være de samme som kan stå i midtfeltet i en 

vanlig hovedsetning.  

(2-8) 

a. en ofte ironisk mann 

 Per har ofte vært ironisk 

b. *en i mørket redd mann 

 *Per er i mørket blitt redd 

c. *en med et gevær skutt mann 

 * Per er med et gevær blitt skutt 

(Lødrup 1989: 236-7) 

Det prenominale attributtet ofte ironisk i (2-8a) er ifølge Lødrup akseptabelt, fordi dette også 

kan stå i midtfeltet i den tilsvarende hovedsetningen. Attributtene i (2-8b og c) er derimot ikke 

akseptable, fordi de tilsvarende hovedsetningene ikke ville hatt rom for disse attributtene i 

sine midtfelt.  

Vi ser at det er en rekke ulike faktorer som kan spille inn på hva som anses som akseptabelt 

eller ikke i ulike tilfeller. Ifølge Faarlund m.fl. er det to typer adverbialer – frie adverbialer og 

setningsadverbialer – som kan opptre i midtfeltet, mens dette ikke er mulig for bundne 

adverbialer (Faarlund m.fl. 2002: 887). Bundne adverbialer «står som utfylling til verbet» 

(ibid. 773), jf. (2-9): 

(2-9) 

a. *Du må ved pulten stå 

b. Regjeringa skal i dag dessuten legge fram 

(ibid. 887) 

(2-9a) er, på grunn av det bundne adverbialet i midtfeltet, ikke en akseptabel norsk setning. 

Derimot er det ikke noe i veien for at de to adverbialene i (2-9b) står der de gjør, siden disse 

ikke er bundne. Dette vil også kunne forklare hvorfor eksempel (2-1b Die schon frühmorgens 

                                                
3 For å beskrive oppbygningen av norske setninger benytter man seg gjerne av et setningsskjema. Skjemaet er 

delt opp i tre felter: Forfeltet, det som kommer før det finitte verbet, midtfeltet, det som kommer etter det finitte 

verbet og samtidig før det infinitte verbet, og sluttfeltet, det som kommer etter det infinitte verbet. Det finitte 

verbet regnes til midtfeltet og det infinitte verbet til sluttfeltet (Faarlund m.fl. 2002: 858-862). Når Lødrup 

nevner «a-plassen», sikter han her til den posisjonen et adverbial kan innta i midtfeltet i en norsk hovedsetning. 
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in der Plantage arbeitenden Eingeborenen) ikke lar seg overføre direkte til norsk, som jeg 

gjør et forsøk på i (2-10a). Denne oversettelsen resulterer i en uakseptabel konstruksjon. Det 

samme skjer når det prenominale attributtet gjøres om til en tilsvarende hovedsetning i (2-

10b): 

(2-10) 
a. *De allerede grytidlig i plantasjen arbeidende innfødte 

b. *De innfødte skal allerede grytidlig i plantasjen arbeide 

Her er i plantasjen et bundet adverbial som beskriver hvor de innfødte arbeider. Derfor kan 

det ikke stå i midtfeltet i en hovedsetning og heller ikke som utvidelse til et prenominalt 

attributt.  

Lødrup nevner at ikke bare syntaktiske, men også semantiske forhold kan spille inn og 

avgjøre om et ledd kan stå i midtfeltet (Lødrup 1989: 239).  

(2-11) 

a. Per har av forskjellige grunner laget et lappeteppe 

b. ???Per har av forskjellige filler laget et lappeteppe 

(ibid. 239) 

Adverbialene av forskjellige grunner og av forskjellige filler uttrykker ikke den samme 

relasjonen til verbet laget, og er av den grunn ikke like akseptable (ibid. 240). På samme vis 

som i (2-10) er preposisjonsfrasen i (2-11b) valensbundet. Derfor er dette eksempelet mindre 

akseptabelt enn (2-11a) hvor preposisjonsfrasen er et fritt adverbial. Man kan tenke seg noen 

tilsvarende prenominale attributter (som Lødrup ikke oppgir i dette tilfellet), men hvorvidt (2-

12a og b) er akseptable for en leser med norsk som morsmål vil henge sammen med det 

generelle stilnivået i teksten de opptrer i. Uansett må disse konstruksjonene anses å være 

sjeldne. 

(2-12) 

a. ???Et av forskjellige grunner laget lappeteppe 

b. ???Et av forskjellige filler laget lappeteppe 

Eksempel (2-13) viser en mindre sjelden konstruksjon, som sannsynligvis lettere vil oppfattes 

som akseptabel: 

(2-13) 

 En av forskjellige grunner hatet mann 

Om (2-12a) og (2-13) strukturelt sett er identiske, hva er da grunnen til at sistnevnte eksempel 

ikke er like iøynefallende? Lie (1994) argumenterer for at perfektum partisippformen av et 

verb oppfattes som, og i mange tilfeller er et adjektiv (ibid. 248-249). Om vi antar at hatet 

oppfattes som et adjektiv, mens laget heller oppfattes som en verbform, kan dette forklare 

hvorfor (2-13) er det minst iøynefallende av de to eksemplene. Det kan spekuleres i at man på 
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norsk har vanskeligere for å akseptere et utvidet prenominalt attributt når kjernen i attributtet 

ses på som et verb. I en slik sammenheng vil det oppfattede verbet opptre relativt langt til 

høyre i konstruksjonen, noe som strider mot den grunnleggende ordstillingen i norsk hvor 

verbet opptrer tidligere i setningen. Som jeg kommer tilbake til i delkapittel 2.2 passer dette 

derimot godt inn i tysk, hvor verbene opptrer til høyre i setningene, på samme måte som 

partisippene gjør i utvidete prenominale attributter.   

Det er først og fremst graderende, beskrivende og temporale adverb og adverbialfraser som 

opptrer som utvidelser i norske prenominale attributter. Det finnes en glidende overgang fra 

prenominale utvidelser som er fullkomment akseptable til utvidelser som er strukturelt 

uakseptable. Noen nøyaktig grense mellom de to ytterpunktene er vanskelig å stadfeste, men 

denne grensen ser ut til å henge sammen med teksttype og stilnivå. Attributiv sperring eller 

utvidete prenominale attributter er først og fremst brukt i offentlige og administrative tekster, 

som er preget av et komprimert språk (Faarlund m.fl. 2002: 250) og er følgelig langt sjeldnere 

i tekster som er skrevet i en mindre omstendelig stil. Det finnes altså prenominale attributter i 

norsk som ikke er utvidet ved hjelp av nevnte graderende, beskrivende og temporale 

adverbialfraser, men man treffer sjelden på dem. Konstruksjonen kan dukke opp i enkelte 

teksttyper, som lovtekster og andre tekster preget av tyngre kansellistil. I tillegg finnes det 

noen få eksempler fra norsk samtidslitteratur (se fotnote 1 og delkapittel 2.2), hvor den 

enkelte forfatters personlige stil gir rom for utvidete prenominale attributter av ulik art. 

2.1.2 Prenominale attributter på tysk 

På tysk er mulighetene for å benytte utvidete prenominale attributter betydelig større enn på 

norsk. Utvidete attributter som grammatisk fenomen er dessuten nøyere studert. Det utvidete 

attributtet er ifølge Weber (1971) «resultatet av at en setning omsluttes av en annen setning» 

(Weber 1971: 63, min oversettelse). Det vil si at to setninger, som semantisk sett hører 

sammen, går over til én sammenhengende setning. Weber oppgir følgende skjematiske skala 

som viser en gradvis overgang fra to helt adskilte setninger (2-14a) til en sammenhengende 

setning inneholdende et utvidet prenominalt attributt (2-14f). 

(2-14) 

a. Ein Tief zieht über Westdeutschland nach Südosten. Das Tief bestimmt zunächst unser Wetter. 

b. Ein Tief zieht über Westdeutschland nach Südosten. Es bestimmt zunächst unser Wetter. 

c. Ein Tief – es zieht über Westdeutschland nach Südosten – bestimmt zunächst unser Wetter. 

d. Ein Tief, das über Westdeutschland nach Südosten zieht, bestimmt zunächst unser Wetter. 

e. Ein Tief, über Westdeutschland nach Südosten ziehend, bestimmt zunächst unser Wetter. 

f. Ein über Westdeutschland nach Südosten ziehendes Tief bestimmt zunächst unser Wetter (ibid. 35-36). 
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(2-14a) inneholder to setninger som begge omhandler det samme lavtrykket. Subjektet i den 

andre setningen har i (2-14b) blitt pronominalisert, slik at forholdet mellom de to setningene 

blir klarere grammatisk uttrykt (ibid. 36). Den første setningen omslutter i (2-14c) den andre 

setningen, som dermed mister sin selvstendighet. I (2-14d) går dette litt videre, idet den 

omsluttede, underordnete setningen opptrer i form av en relativsetning. Relativsetningen er i 

(2-14e) omgjort til en apposisjon hvor verbet opptrer i presens partisipp, ziehend. I (2-14f) er 

endelig sammenslåingen komplett, her er forbindelsen mellom subjektet i den første 

setningen, Ein Tief, og verbalet i den andre setningen, bestimmt, blitt gjort enda tydeligere 

(ibid. 38-39).  

Weber beskriver det utvidete attributtet som sammensatt av en kjerne og selve utvidelsen 

(ibid. 149). Kjernen består enten av et adjektiv (2-15a), eller av et verb i form av presens 

partisipp (2-15b), perfektum partisipp (2-15c) eller gerundiv (2-15d) (ibid. 150).  

(2-15) 

a. eine überraschend dunkle Stimme 

b. die schwach ausschlagenden Flügel 

c. die von den Wörtern abgeleiteten Grundsätze 
d. in einem mit uns zu schließenden Friedensvertrag 

(ibid. 150) 

Struckmeier (2007) nevner partisipp 1 og 2, det vil si henholdsvis presens partisipp og 

perfektum partisipp, og regner sannsynligvis gerundiv inn under partisipp 1 (Struckmeier 

2007: 13-18). De to partisippene opptrer på ulike måter: 

(2-16) 

transitivt verb: 
a. Die einen Hasen malende Frau pfiff 

b. Der gemalte Hase begeisterte die Kinder 

intransitivt verb med haben som hjelpeverb: 

c. Die arbeitende Frau seufzte. 

d. *Die gearbeitete Frau war müde. 

Intransitivt verb med sein som hjelpeverb 

e. Die einschlafende Frau stöhnte. 

f. Die eingeschlafene Frau lag auf dem Boden. 

(Lübbe og Rapp 2011: 260-261) 

Ved bruk av partisipp 1 viser et transitivt verb til subjektet (2-16a), mens det viser til objektet 

ved bruk av partisipp 2 (2-16b). Om kjernen i attributtet er et intransitivt verb med haben som 

hjelpeverb, er det kun mulig å bruke partisipp 1 (2-16c) fordi bruk av partisipp 2 her fører til 

en uakseptabel konstruksjon (2-16d). Intransitive verb med sein som hjelpeverb, tillater 

derimot bruk av begge partisippene og viser ved begge tilfeller til subjektet (ibid. 260-261). 

 

Weber definerer videre fire klasser av utvidelser og illustrerer disse ved hjelp av følgende 

eksempelsetninger:  
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(2-17) 

a.  akkusativiske utvidelser  

 «das alle vaterländischen Wissenschaften verknüpfende Band»  

b. dativiske utvidelser 

  «der einer Einsatzgruppe zugeteilte Polizeioffizier»  

c. preposisjonale utvidelser  

  «die von Abraham kommende Verheißung» 

d. adverbiale utvidelser 

  «den hierfür geltenden Rechtsvorschriften»  
(Weber 1971: 150) 

Disse klassene deles videre inn i ulike grupper. Utvidelser som ikke hører inn under disse fire 

klassene opptrer svært sjelden, eller de er uakseptable (ibid. 151). Det finnes dermed en rekke 

ulike strukturer som kan opptre som utvidelse av prenominale attributter.  

For Webers to første utvidelsesklasser dreier det seg blant annet om implisitte akkusativ- og 

dativobjekter. Eksempel (2-17a) kan ved hjelp av en relativsetning omskrives til «Das Band, 

das alle vaterländischen Wissenschaften verknüpft», hvor den kursiverte nominalfrasen 

opptrer som akkusativobjekt i relativsetningen. Dette står i kontrast til norsk, hvor det som 

nevnt ikke er mulig å utvide et attributt ved hjelp av et objekt (Lødrup 1989: 238). 

De to siste klassene, preposisjonale og adverbiale utvidelser, kan sies å tilsvare det som først 

og fremst er mulig på norsk, hvor det hovedsakelig er adverbialer i form av adverb- eller 

preposisjonsfraser som opptrer som utvidelser. Likevel er det tydelig at tysk også her har et 

større repertoar. Eksempel (2-17c) lar seg for eksempel vanskelig gjengi med samme struktur 

på norsk: «*den fra Abraham kommende lovnad» blir en ugrammatisk løsning.4 Igjen skyldes 

dette at utvidelsen her inneholder et bundet adverbial. 

I tysk kan ethvert ikke-verbalt setningsledd opptre i midtfeltet (Zifonun m.fl. 1997: 1505), noe 

som fører til at midtfeltet kan inneholde svært mye informasjon. På samme måte kan derfor et 

prenominalt attributt utvides ved hjelp av et høyt antall ulike setningsledd (ibid. 1991), all den 

tid et utvidet prenominalt attributt er å oppfatte som resultatet av to setninger som er satt 

sammen til én, som sett i (2-14). 

Det finnes også begrensninger for hva som er mulig på tysk. Weber beskriver noen former for 

utvidelser han betegner som ugrammatiske eller svært sjeldne. Blant annet en del tilfeller hvor 

utvidelsen består av et infinitiv: 

 

                                                
4 Dette eksemplet kommer fra Thomas Manns Josef og hans brødre. I den norske oversettelsen signert Per 

Paulsen er det blitt oversatt til «forjettelsen fra Abraham» (Mann 1993: 110). Informasjonen i den prenominale 

utvidelsen er flyttet til postnominal posisjon. 
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(2-18)  

*einem zu gebieten Macht habenden Fürsten (Weber 1971: 198) 

Utvidelsen kan heller ikke ta form av en leddsetning: 

(2-19)  

*das, daß der Vertrag erfüllt wird, fordernde Gesetz (ibid. 198) 

Weber oppgir videre eksempler på svært kompliserte, men likevel helt akseptable, former for 

utvidete prenominale attributter: 

(2-20) 

a. eine (I) freie, (II) nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, (III) keiner Zensur unterworfene Presse 

b. die Struktur einer (I) seit dem Frühmittelalter reich überlieferten, (II) stark vom Latein und von 

gelehrter Sprachnormung beeinflußten, (III) geographisch, soziologisch und stilistisch sehr 
differenzierten Kultursprache 

c. diesen letzteren (I) ob zwar kurzen (II) doch blutigen Krieg 

d. die „zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus“ erlassenen 

Rechtsvorschriften 

(ibid. 201-211) 

 

Eksemplene (2-20a og b) består av tre sidestilte utvidete prenominale attributter. Hvert av 

disse kan fjernes uten at strukturen blir ugrammatisk. Hele konstruksjonen blir dermed ganske 

vanskelig å prosessere og framstår som et eksempel på tysk kansellispråk. Det at 

konstruksjonen likevel både blir brukt og i tillegg oppfattet som akseptabel, om enn noe 

uvanlig, viser hvor anvendelig det prenominale attributtet er på tysk. (2-20c) viser at 

utvidelsene kan inneholde konjunksjoner. I (2-20d) ser vi et eksempel på en utvidelse som 

selv inneholder et attributt. 

For å oppsummere: På tysk eksisterer det mange muligheter for hva som kan stå som 

utvidelse til prenominale attributter. Weber oppgir fire utvidelsesklasser, jf. (2-17). Det er 

hovedsakelig to av disse gruppene, preposisjonale og adjektiviske utvidelser, som delvis 

tilsvarer mulighetene som finnes på norsk. Av den grunn vil det ofte ikke være mulig å 

oversette denne strukturen direkte fra tysk til norsk. Oversettere blir derfor nødt til å foreta 

endringer av ulik art for å kunne produsere en idiomatisk norsk tekst. 

2.2 Å oversette prenominale attributter 

Det forekommer noen tilfeller av utvidete prenominale attributter i norsk skjønnlitteratur som 

strukturelt sett er av typen man heller ville forvente å se i en tysk tekst: 

(2-21) 
a. […] en anonym menneskemengde ut og inn av de automatisk seg åpnende og lukkende glassdørene i et 

 stormagasin […] (Ulven 2013: 46).  

b. […] en middelaldrende mann hoppet ned og dro det i vinden flagrende håret på plass over skallen […]

  (Knausgård 2009a: 198). 
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c. Var det de opprinnelig hvite, men av eksos formørkede murfasadene på min venstre side som gjorde 

 det? (ibid. 308) 

d. Og trekronene over oss, med sine spinkle, i solgangsbrisen bevende grener! (Knausgård 2009b: 13) 

 

 

(2-21a) er hentet fra Tor Ulvens prosatekst Gravgaver og utmerker seg spesielt med tanke på 

hvor uvanlig det er. En ordrett oversettelse av dette prenominale attributtet til tysk resulterer 

derimot i en fullt ut akseptabel konstruksjon: 

(2-22)  

«die sich automatisch öffnenden und schließenden Glastüren» 

En slik type prenominalt attributt, hvor utvidelsen inneholder et refleksivt pronomen, finnes 

det flere eksempler på fra tyske tekster og er altså ingen uvanlig konstruksjon på tysk: 

(2-23) 

a. angesichts der sich abzeichnenden militärischen Katastrophe 

b. der sich ihr anschließenden Auseinandersetzung 

(Weber 1971: 157) 

Som sett i eksemplene (2-21) og i fotnote 1 benytter Karl Ove Knausgård seg i romanserien 

Min kamp av prenominale attributter på en måte man sjelden ser i moderne norske litteratur. 

Det dreier seg her overveiende om utvidelser innledet av preposisjonene av og i. Selv om 

denne strukturen dukker opp relativt ofte i Min kamp, er det lite variasjon mellom de ulike 

prenominale attributtene. Uansett hvor fremmede de utvidete prenominale attributtene i Min 

kamp kan virke for leseren, finner de likevel sin plass i Knausgårds særspråk, som til tider er 

preget av en utstrakt bruk av hypotagmer og dermed også kan karakteriseres som påvirket av 

kansellispråk. 

Det er også interessant å kontrastere eksemplene i (2-21) med Lødrups beskrivelser av 

språklige begrensninger på bruken av prenominale attributter i norsk, som sett i delkapittel 

2.1.1. Lødrup karakteriserer blant annet en i mørket redd mann som uakseptabelt (Lødrup 

1989: 237). Knausgårds det i vinden flagrende håret er en lignende konstruksjon, i og med at 

begge disse eksemplene inneholder en preposisjonsfrase innledet med preposisjonen i. 

Grunnen til at sistnevnte eksempel oppfattes som mer akseptabelt, kan være at kjernen i 

attributtet her er et verb i presens partisipp, mens kjernen i Lødrups eksempel er et adjektiv.  

Det finnes altså belegg for og eksempler på at man også på norsk kan benytte seg av relativt 

avanserte, utvidete attributter, på en lignende måte som på tysk, om enn ikke like ekspansive. 

Samtidig er de såpass sjeldne (i det minste på den måten Ulven og Knausgård bruker dem) at 
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de kan virke både overraskende og fremmedgjørende for leseren.5 Det kan derfor tenkes at en 

erfaren norsk oversetter av tysk litteratur ville sky en slik struktur i sine oversettelser, fordi 

denne ville gjøre det overtydelig at teksten var oversatt fra nettopp tysk. Om en norsk tekst 

oversatt fra tysk inneholdt setningen i (2-21a) ville en tyskkyndig leser kunne tenke at her er 

det snakk om en germanisme og at oversettelsen derfor er altfor direkte. 

Hvordan har så setningene i (2-21) blitt oversatt til tysk? Ulvens tekst finnes meg bekjent ikke 

i tysk oversettelse, men de tre setningene fra Knausgård har alle blitt oversatt mer eller mindre 

direkte og de prenominale attributtene er blitt beholdt som de var: 

(2-24) 

a. […] ein Mann mittleren Alters sprang heraus und strich seine im Wind flatternden Haare auf dem Kopf 

glatt […] (Knausgård 2011: 352) 

b. Waren dafür die ursprünglich weißen, aber von Abgasen dunkel verfärbten Häuserfassaden zu meiner 
Linken verantwortlich? (ibid. 549) 

c. Und die Baumkronen über uns mit ihren schmächtigen, in der Meeresbrise bebenden Ästen! 

(Knausgård 2012: 18) 

Disse konstruksjonene fungerer utmerket godt på tysk, og skiller seg heller ikke fra hva man 

ellers ser i mange tyske romantekster. Der språket i de norske kildesetningene (2-21b til d) er 

markert, har altså språket i oversettelsene (2-24a til c) mistet sitt særpreg og er stilmessig mer 

nøytralt, fordi denne bruken av prenominale attributter ikke er iøynefallende på tysk, i 

motsetning til hvordan det er på norsk.  

Det eksisterer som nevnt en sammenheng mellom hvilke ledd som kan stå i midtfeltet og 

hvilke ledd som kan utvide et prenominalt attributt. Når det finnes enkelte utvidete 

prenominale attributter som fungerer på tysk, men ikke på norsk, må det samtidig finnes 

systematiske forskjeller på midtfeltets størrelse og kompleksitet i de to språkene. Frie 

adverbialer er plassert i midtfeltet i tyske setninger, det vil si foran det finitte verbet som er 

plassert sist i setningen. På norsk kan derimot slike adverbialer stå både før og etter det finitte 

verbet, som her kommer tidligere i setningen (Fabricius-Hansen 2000: 6).  

(2-25) 

a. … daß Ulrich einige Jahre vorher gleichwohl aus unbekannten Gründen das Studium gewechselt hatte.  

b. … at Ulrik likevel hadde skiftet studium noen år før av ukjente grunner. 

c. … at Ulrik likevel av ukjente grunner hadde skiftet studium noen år før. 

d. … at Ulrik likevel noen år før av ukjente grunner hadde skiftet studium. 

(ibid. 6-7) 

Om det da er flere valensfrie setningsledd til stede, viser (2-25a) at man på tysk får en 

opphopning av informasjon i midtfeltet, mens den samme informasjonen kan fordeles før og 

                                                
5 En slutning jeg har kommet fram til etter å ha vist eksemplene fra Ulven og Knausgård til fagfeller, venner og 

familie. En reaksjon som gikk igjen var at denne måten å uttrykke seg på var litt «spesiell». 
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etter verbet i de norske eksemplene (2-25b til d). Utvidete prenominale attributter passer godt 

inn i tysk, fordi språket har en grunnleggende struktur som innebærer at verbet plasseres til 

slutt (2-26a). Denne grunnstrukturen er dermed lik strukturen i utvidete prenominale 

attributter (2-26b). 

(2-26) 
a. weil die Glastüren sich automatisch öffnen und schließen 

b. die sich automatisch öffnenden und schließenden Glastüren 

I norsk, hvor verbet står tidligere i setningen, finnes ikke denne sammenhengen. Dette er med 

på å forklare hvorfor utvidete prenominale attributter har en mindre framtredende plass i 

norsk sammenlignet med tysk.  

Det er likevel mulig å benytte seg av utvidete prenominale attributter i norske tekster uten at 

de av den grunn vil se arkaiske eller merkelige ut. Følgende to eksempler stammer fra 

henholdsvis en roman og en avisartikkel: 

(2-27) 

a. De venter på at vannet i vannkokeren varmes opp med den for Fvonk så velkjente suselyden som 

 gradvis øker i intensitet […] (Loe 2011: 32) 

b. Han er […] den av republikanske velgere best likte kandidat (Hansen 2015). 

Formuleringen i (2-27a) er en velbrukt og vanlig konstruksjon6, som man ikke stusser over. 

Om denne var en oversettelse fra tysk til norsk, ville den tyskkyndige norske leseren 

sannsynligvis ikke mene at det her er snakk om en for direkte oversettelse. Konstruksjonen i 

(2-27b) kan oppfattes som litt konservativ i formen, men den er ikke like iøynefallende som 

eksemplene i (2-21) over. Frekvens kan derfor være en medbestemmende faktor for hvor 

akseptabelt et bestemt utvidet prenominalt attributt er. Om en konstruksjon blir brukt gjentatte 

ganger, øker sannsynligheten for at den vil oppfattes som akseptabel. 

Delkapittel 2.1.2 viser at det på tysk eksisterer flere muligheter for utvidete prenominale 

attributter sammenlignet med norsk. Attributtene forekommer oftere enn på norsk og de kan 

være svært omfangsrike og informasjonstette. I visse tilfeller faller de utenfor de norske 

begrensningene og lar seg derfor overhodet ikke gjengi i en direkte norsk oversettelse. I andre 

tilfeller kan de det, avhengig av tekstens stilnivå. I mange andre tilfeller er det igjen 

uproblematisk å foreta en direkte oversettelse, fordi dette vil kunne forandre stilnivået. Med 

andre ord kan en omformulering av det tyske prenominale attributtet til en annen struktur på 

norsk være enten obligatorisk, valgfritt eller helt unødvendig.  

                                                
6 Et søk på Google gir resultater som «Disse for vestlendingene så velkjente fergestedene» og «[…] mens hun 

går de for henne svært så velkjente trappene inne i hallen […]».  
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For å få en bedre forståelse av dette er det nødvendig å se på hva norske oversettere faktisk 

gjør når de støter på utvidete prenominale attributter i de tekstene de skal oversette fra tysk. 

2.2.1 To oversettelsesstrategier 

Kåre Solfjeld viser i sin undersøkelse Zur Wiedergabe deutscher erweiterter Attribute in 

authentischen norwegischen Übersetzungen (2003) at det finnes to hovedstrategier for 

oversettelse av utvidete prenominale attributter fra tysk til norsk. Solfjeld baserer sin 

undersøkelse på et korpus bestående av ti utdrag à omtrent 5000 ord fra tyske 

populærvitenskapelige og biografiske tekster med deres respektive publiserte norske 

oversettelser (Solfjeld 2003: 4). Ved bruk av den første strategien kan informasjonen i det 

tyske utvidete attributtet bli beholdt i prenominal posisjon (ibid. 1). Dette vil si at oversetteren 

konstruerer en analog norsk struktur hvor informasjonen gjengis i samme rekkefølge som i 

kildeteksten. Ved noen tilfeller kan den tyske originalstrukturen overføres direkte til norsk 

uten store forandringer (ibid. 6). Særlig gjelder dette når attributtet er utvidet med 

forsterkende adverb og adverbfraser, men også delvis med adverb og adverbfraser som virker 

beskrivende eller angir perspektiv (ibid. 8). Som nevnt i 2.1.1 henger bruken av slike 

utvidelser likeledes sammen med teksttype. To av eksemplene Solfjeld oppgir for rent analoge 

oversettelser gjengis her: 

(2-28)  

a. Eine sehr glückliche Erfahrung. 

 En svært lykkelig erfaring. 

b. gleich interessante Objekte 

 like interessante gjenstander 

 (ibid. 8) 

I disse tilfellene er det overveiende snakk om utvidelser ved hjelp av graderende, temporale 

eller perspektivangivende adverbialer (ibid. 9). Det er som tidligere beskrevet hovedsakelig 

denne typen adverbialer som benyttes i prenominale utvidete attributter på norsk. Det vil 

derfor være å forvente at tilsvarende tyske konstruksjoner – som i eksempel (2-28) – 

oversettes til en analog norsk konstruksjon. 

Om en slik type oversettelse ikke lar seg gjøre, er en annen vanlig løsning blant oversetterne i 

Solfjelds undersøkelse å bruke sammensatte ord. Utvidelsen settes sammen med kjernen i 

attributtet: 

(2-29)  

a. Die einzige von Osten nach Westen verlaufende Verkehrsader Chinas. 

 Nord-Kinas eneste øst-vestgående trafikkåre. 

b. von der in der Ukraine geborenen Helena Petrowna Blavatsky 

 den ukrainsk-fødte Helena Petrovna Blavatsky  

(ibid. 11) 
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Løsningen den i Ukraina fødte Helena Blavatsky ville inneholdt et bundet adverbial. Vi har 

tidligere sett at det ikke vil være akseptabelt med et slikt adverbial som utvidelse av et 

prenominalt attributt på norsk. I noen tilfeller blir utvidelsene helt eller delvis slettet i 

oversettelsen, mens attributtet blir beholdt i prenominal posisjon (ibid. 12).  

(2-30)  
a. Eine andere, früher eher übersehene Möglichkeit ist die, dass … 

 En annen – tidligere oversett – mulighet er at … 

b. Hundert Samen der wild vorkommenden Sojabohne. 

 Hundre av frøene i den ville soyabønnen.  

(ibid. 13) 

Dette fører på den ene siden til at det blir enklere å gjengi setningen med en analog struktur på 

norsk, men når deler av nominalfrasen blir borte, vil noe av meningsinnholdet bli mer 

implisitt, eventuelt kunne forsvinne helt. Det er verdt å merke seg at oversetteren i eksempel 

(2-30a) formulerer attributtet som et innskutt, parentetisk ledd markert med tankestreker. 

Dette kan forstås som at det parentetiske leddet tidligere oversett plasseres i En annen 

mulighet, uten å være en integrert del av setningsstrukturen (Burton-Roberts 2005: 1). Det kan 

også forstås som en tilleggsopplysning eller et alternativ, slik at det underforstått står En 

annen mulighet eller En tidligere oversett mulighet (ibid. 2-3). 

Det er viktig å understreke at Solfjeld kun tar for seg oversatt sakprosa i denne undersøkelsen. 

Man kan se for seg at oversettere er mindre villige til å fjerne ord og dermed risikere å endre 

meningsinnhold i skjønnlitterære tekster. Av den grunn vil man muligens heller velge å gjengi 

informasjonen i kildeteksten med en annen struktur i målteksten. Dette gjør man ved hjelp av 

den andre oversettelsesstrategien som Solfjeld presenterer, hvor informasjonen i det tyske 

utvidete attributtet flyttes til en postnominal posisjon i den norske oversettelsen (ibid. 2). I 

slike tilfeller dreier det seg overveiende om relativsetninger (ibid. 17).  

(2-31) 

  …und die aus ehemaligen Fischdampfern entstandenen Vorposten- und Minensuchflotten. 

  …vaktfartøyer og minesveipere som egentlig bare var ombygde fiskebåter  

(ibid. 17). 

 

Ved hjelp av denne strategien unngår man strukturer som egner seg dårlig på norsk. Samtidig 

vil et slikt oversettelsesvalg føre til en viss eksplisittering, når man tilfører den norske 

målteksten en relativsetning som ikke finnes i kildeteksten. Med eksplisittering menes at 

informasjon som er implisitt eller tvetydig i kildeteksten, ender opp med å være tydeligere 

uttrykt i målteksten (Berman 2012: 245). 
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Videre finnes det oversettelser hvor det tyske utvidete attributtet gjengis som en etterstilt 

partisippkonstruksjon: 

(2-32) 

 einem alten mit Fleiß, Ordnungsliebe und Erfindergeist begabten Kulturvolk 

 et gammelt kulturfolk, begavet med flid, ordenssans og oppfinnsomhet 

(Solfjeld 2003: 18) 

Her kunne oversetteren også ha valgt en løsning med relativsetning: 

(2-33) 

 et gammelt kulturfolk som er begavet med flid, ordenssans og oppfinnsomhet 

Denne siste hypotetiske oversettelsen (2-33) og oversettelsen fra Solfjelds korpus (2-32) 

uttrykker det samme, men (2-33) er tilført tempus gjennom verbet er. (2-32) er enten valgt av 

stilistiske grunner – oversetteren ønsket ikke å benytte seg av en relativsetning – eller så 

ønsket oversetteren, bevisst eller ubevisst, at den oversatte setningens syntaks skulle ligge så 

nær kildesetningens syntaks som mulig. 

I tillegg til de to hovedstrategiene finnes det i Solfjelds korpus noen andre 

oversettelsesløsninger. Én av disse løsningene er nominalisering, hvor den oversatte tyske 

partisippformen fungerer som kjerne i en norsk nominalfrase som selv ikke står som attributt 

(Solfjeld 2003: 19). 

(2-34) 

 in einer erschreckend steigenden Kriminalität 

 i en skremmende økning av kriminaliteten 

(ibid. 19) 

Noen av de utvidete prenominale attributtene i Solfjelds korpus oversettes ved hjelp av 

setningsomformuleringer (ibid. 19). Det vil si at informasjonen i det tyske attributtet blir 

gjengitt ved hjelp av selvstendige setninger, underordnede setninger eller verbalfraser (ibid. 

20). (2-35) gir to eksempler på slike omformuleringer:  

(2-35) 
a. Widerwillig und irritiert werden in der Gegenwart entstandene Cargo-Kulte zur Kenntnis genommen. 

 Man tar motvillig og irritert til etterretning at det ennå i dag dukker opp nye cargokultuser, men … 

b. Seine Lebensgeschichte hat Lücken, wie von der Zensur ausgelöschte Textstellen. 

 Personens livshistorie har hull, som når deler av en tekst viskes ut av sensuren.  

(ibid. 19) 

Korpuset i Solfjelds undersøkelse består av 241 tilfeller av utvidete partisipp- og 

adjektivattributter. I 112 av tilfellene (46,5%) forekommer det ingen forskyving, som vil si at 

oversetterne har valgt strategien hvor informasjonen beholdes prenominalt. I omtrent en 

tredjedel av disse tilfellene har informasjonen av strukturelle årsaker delvis blitt fjernet. Ved 

97 tilfeller (40,3%) velges den andre strategien, hvor informasjonen forskyves til postnominal 
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posisjon, langt de fleste ved hjelp av relativsetninger. De resterende, ulike løsningene utgjør 

32 tilfeller (13,2%). Med andre ord er det i denne undersøkelsen en liten overvekt av analoge 

oversettelser, strategi 1 velges oftest (ibid. 5-6). 

Ifølge Solfjeld forsøker oversetterne i ganske høy grad å unngå å forskyve informasjonen til 

postnominal posisjon (ibid. 20). Det ser ut til at oversetterne foretrekker at det som uttrykkes 

gjennom det utvidete attributtet i kildeteksten beholdes prenominalt også i målteksten. Dette 

muliggjøres gjennom blant annet sletting av enkelte elementer innenfor det utvidete 

attributtet, som sett i eksemplene (2-30). Solfjelds korpusmateriale stammer som sagt 

utelukkende fra sakprosatekster, og det kan tenkes at en undersøkelse av andre teksttyper ville 

gi andre resultater, det vil si en annen prosentmessig fordeling av de to hovedstrategiene og 

eventuelle andre, mindre brukte strategier for oversettelse. 

I sin masteroppgave Zu den Übersetzungsstrategien erweiterter vorangestellter Adjektiv- und 

Partizipialattribute bei Übersetzung aus dem Deutschen ins Norwegische (2015) undersøker 

Kristin Ødegaard nettopp slike oversettelsesstrategier. Korpuset Ødegaard analyserer består 

av 250 utvalgte setninger fra OMC-korpuset7 (Ødegaard 2015: 7). Ødegaards material 

stammer hovedsakelig fra skjønnlitterære tekster, i tillegg til noe sakprosa (ibid. 10). Dette 

korpuset skiller seg dermed fra Solfjelds korpus, som kun består av sakprosatekster. Derfor er 

det interessant å se hvorvidt også resultatene skiller seg fra hverandre i de to undersøkelsene.  

Ødegaards 250 setninger inneholder 262 tilfeller av utvidete partisipp- og adjektivattributter. I 

73 av tilfellene (27,9%) velges strategi 1, hvor informasjonen beholdes i prenominal posisjon 

(ibid. 37). Strategi 2, hvor informasjonen forskyves til postnominal posisjon, er brukt i hele 

122 av tilfellene (46,6%) (ibid. 37). De resterende ulike løsningene utgjør 67 tilfeller (25,5%) 

(ibid. 38). Resultatene her skiller seg ganske kraftig fra resultatene i Solfjelds undersøkelse. I 

Ødegaards korpus er oversettelsesstrategi 2 klart mest benyttet. Dette kan henge sammen med 

at strategi 1, hvor informasjonen beholdes prenominalt, ofte innebærer at det norske attributtet 

blir kortere enn det tyske. I visse tilfeller må noe fjernes i oversettelsen for å kunne konstruere 

en akseptabel norsk nominalfrase, noe man kanskje vil være mindre villig til når man 

oversetter skjønnlitteratur sammenlignet med når man oversetter sakprosa. Strategi 1 kan 

dermed være mindre egnet for skjønnlitteratur. Om man oversetter ved hjelp av strategi 2 

                                                
7 Oslo Multilingual Corpus, et tekstkorpus bestående av ulike originaltekster og oversettelser på tvers av flere 

språk. http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/omc/  

http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/omc/
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beholder man derimot all informasjonen i det tyske prenominale attributtet, samtidig som man 

benytter seg av en idiomatisk norsk struktur. 

I de fleste tilfellene hvor strategi 1 blir brukt i Ødegaards undersøkelse, lar de prenominale 

attributtene seg oversette direkte (2-36a). Det finnes også eksempler på at en del av attributtet 

har blitt fjernet i oversettelsen (2-36b): 

(2-36) 

a. den rein spirituellen Gehalt 

 det rent spirituelle innholdet (ibid. 42) 

b. den von ihm hochgeschätzten Moses Mendelssohn 

 den høyt skattede Moses Mendelssohn (ibid. 47). 

Oversettelsen i (2-36b) er mer implisitt enn originalen og har en videre betydning. Det at 

Moses Mendelssohn er høyt skattet av ham kommer ikke fram i oversettelsen. Dette er 

muligens synlig i konteksten, men denne er ikke oppgitt.  

Strategi 2, hvor informasjonen forskyves til postnominal posisjon, benyttes klart mest – som 

nevnt i nær halvparten av tilfellene – og resulterer stort sett i at det utvidete prenominale 

attributtet oversettes til en norsk relativsetning (2-37a). Ved noen få tilfeller gjengis 

attributtene ved hjelp av en etterstilt partisippkonstruksjon (2-37b) eller et 

preposisjonsattributt (2-37c) (ibid. 63).  

(2-37) 

a. einen, anderen zufällig danebenstehenden Erpel 
 en annen andrik, som tilfeldigvis befinner seg like i nærheten (ibid. 55) 

b. einem lautlos tickenden und mit Gependel erfüllten Uhrladen 

 urmakerforretning, lydløst tikkende, pendlende (ibid. 61) 

c. den vor mir stehenden Tisch 

 bordet foran meg (ibid. 62) 

Ødegaard finner i sitt korpus ett tilfelle av nominalisering og 25 setningsomformuleringer. I 

tillegg kommer en restgruppe bestående av de siste 38 oversettelsene i korpuset. Denne 

restgruppen utgjør en heterogen samling av ulike løsninger, som ikke passer inn under de 

oversettelsesstrategiene som hittil har blitt nevnt. De utvidete prenominale attributtene blir her 

delvis eller fullstendig omskrevet, ofte forekommer mer enn én endring. Ytterligere 

informasjon kan i tillegg bli tilført oversettelsen (ibid. 64-67).  

(2-38) 

a. einen vom Blasen in die Trillpfeife geschwollenen Nacken 

 en svulmende tyrenakke, hvis eiermann blåste i en politifløyte 

b. dem für die Studenten zuständigen Universitätspsychiater 

 universitetspsykiateren som har med studentene å gjøre 

c. den gewohnheitsmäßig in dieser Richtung befahrenen Weg 

 den gode, gamle ruten 

(ibid. 67-68) 
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I (2-38a) er relativpronomenet hvis og substantivet eiermann tilført setningen. Det leksikalske 

innholdet er endret i (2-38b), hvor zuständigen (= være ansvarlig for) oversettes til har med å 

gjøre. I (2-38c) fjernes kjernen i kildesetningen, Weg, fullstendig. Kjernen i målsetningen, 

ruten, er heller en kraftig omskriving av kildesetningens utvidelse, gewohnheitsmäßig in 

dieser Richtung, og oversettelsen endrer da radikalt på meningen i kildeteksten. (ibid. 68).  

2.2.2 En foreløpig sammenfatning 

Tyske utvidete prenominale attributter kan i visse tilfeller være utfordrende å oversette til 

norsk. Av den grunn må oversettere beherske og benytte seg av et større repertoar av ulike 

oversettelsesstrategier for å komme fram til tilfredsstillende løsninger i forskjellige 

sammenhenger. Vi har sett at de to hovedstrategiene som Solfjeld skisserer med utgangspunkt 

i sin undersøkelse, også er mest brukt i Ødegaards undersøkelse. Forskjellen mellom de to 

undersøkelsene ligger hovedsakelig i at Ødegaard finner færre tilfeller hvor oversetteren 

bruker strategi 1 og at hennes korpus dessuten inneholder en mye større restgruppe, det vil si 

en større variasjon av løsninger og oversettelsesstrategier. Dette tyder på at utvidete 

prenominale attributter er mer utfordrende å oversette i en skjønnlitterær kontekst enn i en 

faglitterær kontekst. 

Syntaktisk sett er tyske setninger ofte mer komplekse enn norske, det vil si at 

informasjonstettheten er høyere og de innskutte leddene flere. For å kunne gjengi slike 

setninger på norsk, må oversettere ofte ty til slike strategier som har blitt presentert her. De 

tyske strukturene må deles opp og ordene må stokkes om for at det hele skal passe inn i en 

norskspråklig sammenheng. Informasjonsstrukturen må bearbeides og restruktureres. Om man 

skal oversette et prenominalt attributt av den typen vi ser i (2-14f) – her gjengitt i (2-39a) – 

kan man bevege seg i motsatt retning av skjemaet i (2-14) og ende opp med oversettelsen (2-

39b), hvor attributtet er restrukturert til en relativsetning. Tyske prenominale attributter kan 

også gjengis som og vil derfor tilsvare en tysk relativsetning (2-39c).  

(2-39) 

a. Ein über Westdeutschland nach Südosten ziehendes Tief bestimmt zunächst unser Wetter. 

b. Et lavtrykk som beveger seg i sørøstlig retning over Vest-Tyskland, bestemmer været vårt framover. 

c. Ein Tief, das über Westdeutschland nach Südosten zieht, bestimmt zunächst unser Wetter. 

Et prenominalt attributt på tysk kan også gjengis som en relativsetning (2-39c). Slike 

restruktureringer fra kildetekst til måltekst er nødvendige, men de fører også til at 

informasjonen i målteksten blir fordelt på en annen måte enn i kildeteksten.  
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2.3 Restrukturering i oversettelse 

Et utvidet prenominalt attributt inneholder utfyllende informasjon om substantivet det står til.  

I det følgende vil jeg gå nærmere inn på hvordan informasjon struktureres i setninger, og 

hvordan denne informasjonen kan restruktureres når man oversetter fra et språk til et annet. 

Jeg tar også opp samspillet mellom prenominale attributter og relativsetninger i tysk. Hvilken 

strukturtype velges i hvilke sammenhenger? Aller først vil jeg introdusere noen 

grunnleggende begreper som brukes for å forklare hvordan informasjon fordeles i setninger. 

2.3.1 Sentrale begreper 

Forskjellen mellom prenominale attributter og relativsetninger ligger i hvordan informasjonen 

struktureres og framtrer. Begge strukturene er i stand til å uttrykke den samme informasjonen 

og det er i høy grad konteksten som avgjør hvilken av dem som blir valgt i ulike 

sammenhenger. I tillegg kommer setningens kompleksitet. Det vil si at mengden informasjon 

forfatteren ønsker å uttrykke, også påvirker setningens struktur. Hvordan og i hvilken 

rekkefølge informasjonen fordeles i setningen henger dessuten sammen med forfatterens valg, 

i tillegg til kildespråkets strukturelle aspekter. Den oversatte setningen (eller setningene) 

påvirkes av oversetterens valg og målspråkets strukturelle begrensninger og stilistiske 

konvensjoner. En oversetter kan ha valget mellom to eller flere alternative oversettelser for en 

enkelt kildetekstsetning. Innholdet i de alternative oversettelsene vil, i høy grad, være likt, det 

er setningenes strukturer som skiller seg fra hverandre. Det er ikke hva setningene uttrykker, 

men hvordan dette blir gjort som er forskjellen på dem (Vallduví og Engdahl 1996: 461). 

Begrepet restrukturering knytter seg i psykolingvistikken til hvordan personer som lærer et 

fremmedspråk danner nye mentale, språklige representasjoner for å forstå det som skal 

tilegnes: «[…] there are qualitative changes that occur as learners shift strategies and 

restructure their internal representations of the target language» (McLaughlin 1990: 125). 

Man har et forståelsessystem, en mental representasjon, for hvordan en bestemt struktur i 

fremmedspråket skal tolkes, som erstattes av en annen representasjon. Når en 

fremmedspråkstruktur er helt tilegnet – og tolkningen dermed foregår automatisk uten bevisst 

analyse – er restruktureringen automatisert. I oversettelse antas det at like strukturer i 

kildespråk og målspråk har felles mental representasjon (Bangalore m.fl. 2016: 218). 

Vanskeligere er det å ta stilling til mulig felles representasjon når strukturene bare er delvis 

overlappende, som er tilfelle for utvidete prenominale attributter i tysk og norsk. Når en tysk 

tekst med utvidete prenominale attributter skal oversettes til norsk, vil en oversetter, uten 
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bevisst kunnskap om forskjellene, nødvendigvis måtte stoppe opp og vurdere hvordan 

informasjonen kan formuleres i målspråket. Kan den samme strukturen brukes, eller må en 

omstrukturering til? Denne bevisste operasjonen vil gjennom erfaring føre til en tilegnelse av 

de strukturelle forskjellene, det vil se en restrukturering av representasjonen for utvidete 

prenominale attributter i de to språkene. Når restruktureringen er automatisert, vil oversetteren 

også automatisk foreta de omformuleringene til målspråket som er nødvendige eller 

idiomatisk ønskelige.8 Slike omformuleringer blir i denne oppgaven også omtalt som 

restruktureringer og begrepet benyttes altså i en vid forstand. 

Begrepet informasjonsstruktur beskriver hvordan informasjon fordeles i en setning, som igjen 

påvirker kommunikasjonen mellom to samtalepartnere (Krifka 2007: 13). Informasjonen 

uttrykkes gjennom språklige hjelpemidler, og fordeles på en slik måte at den så godt som 

mulig samsvarer med det man kan anta at mottakeren kjenner til og tenker om den aktuelle 

diskursen (Vallduví og Engdahl 1996: 460). Man vil forsøke å sørge for at det man ønsker å 

kommunisere, passer inn i samtalekonteksten og at all ny informasjon er forståelig for 

mottakeren ut fra den gitte sammenhengen. 

Krifka (2007) presenterer tre grunnleggende begreper som benyttes for å beskrive 

informasjonsstrukturer: Focus, givenness og topic (Krifka 2007: 13). Krifka definerer focus 

slik: «Focus indicates the presence of alternatives that are relevant for the interpretation of 

linguistic expressions» (ibid. 18). Sagt på en annen måte er focus den delen av setningen som 

kommer med ny informasjon av ulik art, som modifiserer eller klargjør det som allerede er 

kjent. I tillegg til å være ny og belysende, kan informasjonen i focus også være dominerende 

eller til og med kontrasterende (Vallduví og Engdahl 1996: 462) sett i forhold til det 

mottakeren tidligere har fått opplyst. Hvilken del av setningen som er focus vil kunne variere 

etter konteksten: 

(2-40)  

a. Rørene er [F RUSTNE]. 

b. Rørene [F er RUSTNE].  

c. [F RØRENE er rustne]. 

d. [F RØRENE] er rustne. 

e. Rørene [F ER] rustne.  

(Eksemplene er tatt fra Vallduví og Engdal 1996: 462, min oversettelse) 

Klammene [F] avgrenser focus, mens versaler indikerer det ordet som markeres prosodisk 

(ibid. 462), det vil si at det betones kraftigere enn resten av setningen. Focus kan være smalt, 

som i (2-40a), hvor det kun dekker predikatet, eller bredt, som i (2-40b), hvor det dekker hele 

                                                
8 Jeg diskuterer innlæring av oversettelseskompetanse nærmere i kapittel 3. 
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verbalfrasen. I (2-40) er hele setningen markert med klammer, noe som betyr at alt er ny 

informasjon. Mottakeren av denne informasjonen kjenner verken til de nevnte rørene, eller at 

noe er rustent. For (2-40a), (2-40b) og (2-40d) er det kun ett av disse to elementene (rør eller 

rust) som tilfører ny informasjon. I (2-40e) er begge elementene allerede kjent, focus 

omhandler her forholdet mellom de to, hvorvidt rørene faktisk er rustne. På overflaten 

uttrykker altså alle setningene det samme innholdet, men de er likevel ikke ensbetydende. 

Hvert av dem er et mulig svar på spørsmålene i (2-41a til e) (ibid. 463): 

(2-41)  

a. Hva med rørene? Hvilken tilstand er de i? 

Rørene er [F RUSTNE]. 

b.           Hva med rørene? Hva er galt med dem? 

Rørene [F er RUSTNE]. 

c. Hvorfor kommer det brunt vann ut av krana? 

[F RØRENE er rustne]. 

d. Jeg har litt rustfjerner. Har du et eller annet som er rustent? 

[F RØRENE] er rustne. 
e. Jeg lurer på om ikke rørene er rustne.  

Rørene [F ER] rustne.  

(Spørsmål fra Vallduví og Engdal 1996: 463, min oversettelse) 

Nøyaktig hva som er focus blir ikke tilgjengelig fra setningen alene, man er avhengig av å 

kjenne til konteksten den opptrer i. 

Givenness betegner den informasjonen som allerede er kjent eller gitt i diskursen (Krifka 

2007: 37). Denne informasjonen kan antas å være gitt ut fra den umiddelbare konteksten eller 

ut fra å være allment kjent. Det finnes altså varierende grader av givenness, som blant annet 

gir seg utslag i grammatisk bestemthet, prosodi og ordstilling. Felles for disse varierende 

gradene er at givenness inntar en mindre iøynefallende posisjon i setningen enn for eksempel 

focus (ibid. 38-39).  

Der focus betegner den delen av setningen som kommer med ny eller modifiserende 

informasjon, brukes topic ofte for å betegne det som er temaet i setningen, det vil si hva det 

snakkes om (ibid. 40). En setnings topic knytter denne setningen sammen med den aktuelle 

diskursen og inntar en ankerrolle med hensyn til hva som tidligere har blitt sagt (Vallduví og 

Engdahl 1996: 465).  

(2-42) 

a. [T Rørene] er RUSTNE. 

b.  RØRENE er [T rustne]. 

Rørene, avgrenset av klammer, er tema i (2-42a) og følgelig denne setningens topic. I (2-42b) 

er det derimot spørsmål om hva som kan være rustent. Her er det rustne som opptrer som en 
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forbindelse til spørsmålet Har du et eller annet som er rustent? og sammenlignet med (2-42a) 

bytter focus og topic i (2-42b) plass, på grunn av nettopp konteksten setningen opptrer i. 

2.3.2 Oversettelse av informasjonsstrukturer  

Hvorvidt informasjonen kan betegnes som focus, topic eller givenness har betydning for blant 

annet ordstillingen, for hvor i setningen informasjonen plasseres. Utover faste, bindende 

syntaktiske krav er det nettopp her vi finner en forskjell mellom ulike språk. Setningens focus 

kan for eksempel komme tidlig i setningen på ett språk, mens den vil være mer naturlig å 

plassere mot slutten om setningen skal oversettes til et annet språk. Informasjonsstrukturen og 

ordstillingen bestemmes følgelig av grammatiske egenskaper ved det enkelte språket. Der 

tysk eksempelvis har verbet til slutt i setningen, vil dette ikke nødvendigvis være tilfelle for 

norske oversettelser av samme setning (om det da ikke gjelder en veldig kort setning med et 

finitt verb som andre setningsledd). Setningsstrukturen vil måtte restruktureres under 

oversettelsen, slik at focus og topic vil kunne få nye plasseringer i forhold til både hverandre 

og til teksten som helhet. Ordstillingen bestemmes ikke bare grammatisk, men også 

pragmatisk av sammenhengen setningsstrukturene opptrer i (Doherty 2002: 22). I tillegg 

kommer forfatterens egen stil og hva hun ønsker å framheve og betone i teksten. Både de 

grammatiske og de pragmatiske forholdene må tas hensyn til ved oversettelse av en tekst. 

Det finnes flere forskjellige strategier for hvordan informasjon fordeles i setninger. Doherty 

(2004) introduserer to slike: Given before New (GIN) og Balanced Information Distribution 

(BID) (Doherty 2004: 2). Slike fordelingsstrategier er universelle, men resulterer i ulike 

løsninger på ulike språk. GIN sier at gitt informasjon kommer før ny informasjon og derfor 

står tidligere i setningen (ibid. 2). I tillegg til det gitte vil også topic, som setningens 

kontekstuelle utgangspunkt, ofte forekomme i setningens begynnelse, mens focus, som utgjør 

den viktigste delen av informasjonen, helst forekommer lenger ut i setningen (Doherty 2002: 

26). Videre vil det viktigste elementet i setningen betones tydeligere enn de andre elementene. 

Dette fører til at focus, som viktigste element, tydeliggjøres og framheves i muntlig språk 

gjennom prosodien (ibid. 28). 

I mer komplekse tilfeller kan GIN føre til at setningen blir uklar og vanskelig å prosessere for 

mottaker. I slike tilfeller blir GIN erstattet av BID (Doherty 2004: 2). Vanligvis står det mest 

informative elementet i en setning inntil verbet. Når verbet står til slutt, lengst til høyre, i en 

tysk setning, betyr dette at det nye informasjonen, setningens focus, også fordeles helt mot 

slutten av setningen (ibid. 3). I engelsk og norsk befinner verbet seg tidlig i setningen, og 

setningens focus vil også plasseres tidligere enn i tysk. Den resterende informasjonen fordeles 
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utover setningen i overensstemmelse med BID. Ifølge Doherty vil denne balansen arte seg 

som < 2 3 1 > i en tysk setning, hvor 1 betegner focus, det mest informative elementet. I 

engelsk er fordelingen derimot < 3 1 2> (ibid. 3). På tysk vil altså focus komme til slutt, mens 

focus forekommer tidligere i en engelsk setning. Strukturering av informasjon følger 

språkspesifikke prinsipper, som fører til at man er nødt til å restrukturere den i oversettelse. 

På engelsk bestemmes subjektets posisjon rent grammatisk og står som regel i begynnelsen av 

setningen (ibid. 31). Dette er også i høy grad tilfelle på norsk, hvor subjektet gjennomgående 

står i forfeltet eller midtfeltet (Faarlund m.fl. 2002: 674-676). På tysk varierer derimot 

subjektets posisjon mye mer etter sin rolle i informasjonsstrukturen. Om subjektet tilhører 

setningens focus vil det ofte komme til slutt i gjeldende setning (Doherty 2002: 31), noe som 

på tysk vil være helt uproblematisk.  

(2-43)  
a. Am Anfang der Schöpfung steht die Gestaltbildung. 

b. Creation began with the emergence of form.  

(ibid. 26). 

Distribusjonen av focus og topic er den samme i kildesetningen (2-43a) og dens oversettelse 

(2-43b). Topic befinner seg i begynnelsen, mens focus, her die Gestaltbildung/the emergence 

of form, befinner seg sist i setningen (ibid. 27). På den andre siden befinner det grammatiske 

subjektet seg i ulike posisjoner. Sist i den tyske originalsetningen, die Gestaltbildung, og først 

i den engelske oversettelsen, creation. Oversetteren har her fått til å beholde topic-focus-

rekkefølgen, selv om det fantes syntaktiske krav om restrukturering av setningens 

oppbygning.   

Doherty tar for seg oversettelser mellom tysk og engelsk. Engelsk har en streng SVO-struktur, 

mens den grunnleggende ordstillingen i tysk er SOV9 (Doherty 2006: 29). Denne forskjellen 

fører til at focus og topic ofte får ulike plasseringer når en tysk setning skal oversettes til 

engelsk (Doherty 2002: 32). Dette vil i mange tilfeller også gjelde når vi oversetter fra tysk til 

norsk, siden den grunnleggende ordstillingen i norsk også er SVO (Faarlund m.fl. 2002: 857). 

I tillegg vil man på tysk ofte plassere et objekt som første ledd i setningen, mens dette er mer 

uvanlig på norsk og engelsk.10 Dette har visse konsekvenser for oversettelse fra tysk til både 

engelsk og norsk, særlig med tanke på hvordan man kan oversette en setning og samtidig 

                                                
9 Dette betegner rekkefølgen på subjekt (S), objekt (O) og verb (V).  
10 På den andre siden står norsk nærmere tysk med hensyn til at begge, i motsetning til engelsk, er V2-språk, det 

vil si at det finitte verbet står som andre ledd i fortellende setninger (Faarlund m.fl. 2002: 859). Av den grunn vil 

man oftere måtte restrukturere tyske setninger når de skal oversettes til engelsk, enn når de skal oversettes til 

norsk.  
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beholde den samme fortolkningen av setningen. Om focus følger etter topic i kildesetningen, 

mens rekkefølgen, av grammatiske hensyn, blir den motsatte i målsetningen, vil dette kunne 

ha innflytelse på hvordan den oversatte setningen leses og forstås. Antageligvis vil den 

oversatte setningen ikke ha den helt samme virkningen som kildetekstens setning.  

Doherty viser til følgende oversettelse fra tysk til engelsk som et eksempel på hvordan focus 

og topic inntar nye posisjoner innad i setningen: 

(2-44)  

 Allerdings stand diesem Vorhaben ein schier unlösbares Problem im Wege. 

 An apparently insurmountable problem, however, stood in the way of this effort.  

(Doherty 2002: 27) 

Focus-elementet, ein schier unlösbares Problem, står sist i kildesetningen i (2-44) og er også 

denne setningens subjekt. I den oversatte setningen er innholdet blitt restrukturert, både på 

grunn av syntaktiske forskjeller mellom tysk og engelsk og på grunn av ulike valg gjort av 

oversetteren. Setningssubjektet, og den nye informasjonen, står først i setningen. På samme 

måte er den tyske setningens topic, diesem Vorhaben, blitt flyttet bakover i den engelske 

setningen, hvor this effort står helt til slutt. En alternativ oversettelse, som ville ha beholdt den 

samme focus-topic-rekkefølgen, er: 

(2-45)  

 In the way of this effort stood an apparently insurmountable problem (ibid. 28). 

Oversettelsen i (2-44) med sitt preverbale subjekt er mer idiomatisk engelsk og ble muligens 

derfor valgt som løsning av oversetteren.  

For å unngå problemet med at focus og topic bytter plass, kan oversetteren gjøre et forsøk på å 

ignorere de grammatiske og stilistiske hensynene som ofte gjøres i målspråket. Det er mange 

slags ledd som kan stå i forfeltet i norske setninger, men det vanligste er at denne posisjonen 

innehas av et subjekt (Faarlund m.fl. 2002: 872). På tysk er det derimot slett ikke uvanlig at 

akkusativ- og dativobjekter forekommer i forfeltet (Zifonun m.fl. 1997: 1584). Vi kan 

forestille oss en slik tysk setning som her i (2-46a), hvor det direkte objektet kommer først: 

(2-46) 

a. Den Enkel fand der Großvater im Garten. 

b. Barnebarnet fant bestefaren i hagen. 

c. Bestefaren fant barnebarnet i hagen. 

d. Barnebarnet ble funnet av bestefaren i hagen. 

Den alternative oversettelsen (2-46b) er direkte og beholder den samme strukturen som 

kildesetningen, men er samtidig uklar, i og med at norsk ikke markerer kasus på samme måte 

som tysk. Hvem var det som fant hvem? (2-46c) benytter seg av en vanlig norsk 
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setningsstruktur med subjektet i forfeltet, og den semantiske sammenhengen er mye klarere. 

Om man derimot ønsker å beholde barnebarnet i forfeltet, kan alternativ (2-46d) være en 

mulighet. Dersom en oversatt tekst gjennomgående benytter seg av slike konstruksjoner, vil 

nok frekvensen av passiv bli høyere enn hva som er vanlig i norsk tekster, men man beholder 

samtidig rekkefølgen av topic og focus fra kildesetningen. 

Igjen blir utfordringen hvordan man kan oversette og samtidig sikre at leserne av målteksten 

prosesserer teksten på samme måte som leserne av kildeteksten: «[I]f contextual and 

structural focus interpretations diverge in analogous translations between languages with 

alternatively set parameters, translations will have to be restructured so as to meet optimal 

processing conditions in the target language» (Doherty 2002: 38). Det neste spørsmålet blir så 

hvordan man går fram for å restrukturere setninger under oversettelse. 

2.3.3 Veien fra én tysk til to norske setninger 

I eksempel (2-31) i delkapittel 2.2 så vi hvordan man kan oversette et utvidet attributt ved 

hjelp av en relativsetning. Sagt på en annen måte ble den tyske setningen her delt i to. 

Informasjonen trekkes ut fra en nominalfrase og pakkes inn i en ny struktur. Ifølge Fabricius-

Hansens artikkel Information packaging and translation: Aspects of translational sentence 

splitting (German - English/Norwegian) (1999) vil en slik oversettelsesstrategi øke andelen av 

eksplisitt informasjon i målteksten sammenlignet med kildeteksten. Det blir her nødvendig for 

målteksten å uttrykke tid og modalitet og man blir nødt til å tilføre subjekt og predikat. I noen 

tilfeller vil all denne informasjonen ligge implisitt i kildeteksten. Men om så ikke er tilfelle, 

vil målteksten uttrykke mer informasjon enn hva kildeteksten faktisk gir oss. Dette kan blant 

annet resultere i at tvetydigheter i kildeteksten ikke beholdes i målteksten (Fabricius-Hansen 

1999: 179).  

Parallelt vil setningsdeling i oversettelse, det vil si at for eksempel én tysk setning oversettes 

til to eller flere norske (bi)setninger, redusere informasjonstettheten. Det blir mindre ny 

informasjon i hver setning og sammenlignet med kildeteksten blir målteksten mer 

inkrementell (ibid. 188). Den totale informasjonen i teksten blir den samme, den fordeles bare 

ut i mindre enheter over flere (bi)setninger. Fabricius-Hansen omtaler en slik 

informasjonsstrukturering som Principles of Incremental Discourse Organization (PIDO) og 

definerer prinsippene slik: 

 1. Minimize the number of new discourse referents introduced per sentence. 

 2. Minimize the number of conditions (the amount of information) stated for new or reactivated 

discourse referents in the sentences used to declare or reactivate them in the discourse. 

 3. Minimize the need for accommodation of discourse referents or conditions on referents, i.e., 
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the use of presupposition triggering expressions whose presuppositions are not justified, 

explicitly or by inference, by the preceding context (ibid. 184). 

I hvilken grad disse prinsippene følges vil i ulike sammenhenger være knyttet til det aktuelle 

språkets syntaks og ordforråd, i tillegg til teksttype og stilnivå. PIDO vil hovedsakelig bevege 

språket i en mer muntlig og hverdagsspråklig retning. Med hensyn til denne oppgavens 

tematikk er dette verdt å bite seg merke i, siden PIDO stemmer godt overens med normene for 

norsk, hvor skillet mellom skriftlig og muntlig språk er mindre skarpt enn på tysk. Videre kan 

disse prinsippene settes i sammenheng med Solfjelds andre oversettelsesstrategi hvor 

informasjonen i det prenominale attributtet pakkes ut og plasseres postnominalt. Her deles 

informasjonen opp og fordeles ut igjen i mindre porsjoner. På denne måten introduseres det 

færrest mulig diskursreferenter per setning.  

Når en setning gjengis som flere setninger i oversettelsen, kan én av disse oversatte 

setningene ses på som ett hovedmotstykke (principal counterpart), som er: 

 the sentence that corresponds most closely to the main clause predicate of the latter in that it introduces 

into the DRS [Discourse Representation Structure] of the sentence sequence the abstract discourse  

referent (eventuality, proposition, …) which that predicate declares in the DRS of the single sentence 

(ibid. 192). 

Informasjonen fra kildeteksten kan trekkes ut i ulike retninger. Den kan gå bakover, som vil si 

at hovedmotstykket står som den siste setningen i målteksten. Dette forekommer særlig når 

kildesetningen inneholder komplekse konstituenter som uttrykker presupposisjoner (ibid. 

196). Informasjonen trekkes ofte framover (hovedmotstykket står fremst) når kildesetningen 

inneholder ulike supplementer som ikke inneholder «nødvendig» informasjon (ibid. 199). Om 

vi igjen ser på eksempelet (2-31), kommer det fram hvordan oversettelsen her benytter seg av 

en slik framoverrettet uttrekking av informasjon: 

(2-31) 

  …und die aus ehemaligen Fischdampfern entstandenen Vorposten- und Minensuchflotten. 

 …vaktfartøyer og minesveipere som egentlig bare var ombygde fiskebåter. 

Kjernen i den tyske nominalfrasen Vorposten- und Minensuchflotten trekkes framover i den 

norske oversettelsen. Informasjonen i det tyske utvidete attributtet, som kan anses som mindre 

viktig for sammenhengen, kommer i den norske oversettelsen etter vaktfartøyer og 

minesveipere. Denne formen for deling tilsvarer for slike tilfeller Solfjelds andre 

oversettelsesstrategi.  

Fabricius-Hansen trekker fram et eksempel på en svært informasjonstett tysk setning (2-47a) 

som på mange områder går imot PIDO-reglene nevnt over. Den tyske kildesetningen bryter 

her med PIDO 1. ved å introdusere to nye diskursreferenter (uhyret som beveger seg mot jeg-
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fortelleren, og fiskestimen uhyret viser seg å være). I tillegg brytes PIDO 2. når ganske mye 

informasjon presenteres for begge de to nye diskursreferentene. Den norske oversetteren har 

sett seg nødt til å dele opp kildesetningen og restrukturere informasjonen i tre etterfølgende 

målsetninger (2-47b):  

(2-47) 
a. Wenn die unter jener anderen Landungsbrücke beheimateten Fische mein Kommen bemerkten, kam 

erschreckend aus dem Dunkel unter dem Steg hervor ein mehrere Meter breites und fast ebenso hohes 

und viele Male längeres, auf dem besonnten Grund einen tiefschwarzen Schatten werfendes Ungeheuer 

auf mich zugeschossen, das sich erst beim nahen Herankommen in eine Unzahl freundlicher 

Purpurmäuler auflöste. 

b. (i) Da min ankomst ble observert av fiskene som hørte hjemme under den andre landgangsbroen, skjøt 

det et skrekkinnjagende uhyre frem av mørket under bryggen, og med kurs direkte mot meg! (ii) Dette 

uhyret var flere meter bredt, nesten like høyt og mange ganger så langt, og kastet en dypsvart skygge på 

den solbelyste sjøbunnen. (iii) Først da dette skremslet kom ganske nær meg, løste det seg opp i et utall 

av vennligsinnede gryntefisk. 

(ibid. 185) 

Det kursiverte prenominale attributtet, som beskriver den første diskursreferenten, tas ut og 

flyttes til en egen setning (ii) i oversettelsen. Den andre diskursreferenten beskrives ved hjelp 

av den understrekte relativsetningen (ibid. 184). I oversettelsen får også denne en egen setning 

(iii). Tilbake står da setning (i), som står som hovedmotstykke til kildesetningen. 

Setningsdeling og informasjonsutpakking kan redusere informasjonstettheten og føre til et 

mer idiomatisk norsk språk. Dette gjør igjen prosesseringen enklere på setningsnivå. Samtidig 

risikerer man ved en utpreget bruk av setningsdeling å miste noe av sammenhengen på veien. 

Den informasjonstette tyske setningen i (2-47) blir som sett oversatt ved hjelp av tre kortere 

norske setninger. Riktignok kommer de enkelte bestanddelene i den tyske teksten tydeligere 

fram for en norsk leser, men den iboende hierarkiske strukturen i kildeteksten blir mindre 

tydelig for den samme leseren (ibid. 208). Informasjonen i den tyske relativsetningen får, ved 

at den oversettes til en egen setning, en mer sentral plass i den norske målteksten enn hva den 

har i den tyske kildeteksten. Man står av den grunn i fare for at teksten prosesseres eller 

oppfattes på en annen måte av den norske leseren sammenlignet med den tyske leseren. På 

den andre siden fører de to språkenes ulike syntaks og de to språkkulturenes ulike 

stilkonvensjoner  til at setningsdeling og restrukturering noen ganger er helt på sin plass. 

2.3.4 Å velge mellom prenominalt attributt og relativsetning 

Det er nødvendig for oversetteren å finne en balansegang mellom når informasjonsstrukturen 

kan endres, når den bør endres og når den må endres. På både tysk og norsk har man mulighet 

for å uttrykke den samme informasjonen gjennom ulike strukturelle konstruksjoner. 

Eksempelvis kan en referent beskrives nærmere både ved hjelp av et prenominalt attributt og 
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ved hjelp av en relativsetning. I sin artikkel Vorangestellte Attribute und Relativsätze im 

Deutschen: Wettbewerb und Zusammenspiel (2016) undersøker Cathrine Fabricius-Hansen 

samspillet mellom prenominale attributter og relativsetninger i tysk. Når begge disse kan 

uttrykke det samme innholdet, finnes det da noe som bestemmer hvilken konstruksjon som 

velges (ibid. 136)? 

Et sentralt begrep for denne diskusjonen er restriktivitetsdikotomi. For både relativsetninger 

og prenominale attributter skiller man mellom restriktiv og ikke-restriktiv bruk. En restriktiv 

relativsetning er obligatorisk innad i setningskonstruksjonen, mens en ikke-restriktiv 

relativsetning inneholder tilleggsinformasjon om kjernen i nominalfrasen den modifiserer 

(ibid. 140). I talespråk skiller man ofte mellom restriktive og ikke-restriktive relativsetninger 

ved hjelp av prosodi, mens det i skriftspråket heller kommer fram av kontekst. Fabricius-

Hansen (2016) oppgir her følgende setning som eksempel: 

(2-48)  

Die Studierenden, die weitgehend von Stipendien leben, erhalten einen Mietzuschuss (ibid. 140) 

Den innskutte relativsetningen kan være restriktiv eller ikke-restriktiv, det vil si at den kan 

forstås på to ulike måter. En restriktiv relativsetning ligger nedenfor determinatoren (ibid. 

140), i dette tilfellet den bestemte artikkelen Die, og oppfattes som en integrert del av 

nominalfrasen. Setningen vil altså leses som at det er de studentene som lever av stipender, 

som mottar tilskudd til husleien. En ikke-restriktiv relativsetning ligger derimot ovenfor 

determinatoren og oppfattes som et tillegg til nominalfrasen, snarere enn som en del av den. 

Setningen (2-48) vil i så måte leses som at studentene, som jo lever av stipender, alle vil motta 

tilskudd til husleien. Her oppfattes relativsetningen som en tilleggsopplysning, og ikke som en 

sentral del av argumentet. Om man leser setning (2-48) høyt med de to ulike betydningene, vil 

relativsetningen også betones på to ulike måter. 

Om prenominale attributter er restriktive eller ikke avhenger av konteksten og ikke den 

syntaktiske strukturen. Om nominalfrasen passer inn i konteksten uavhengig av om attributtet 

er der eller ikke, er attributtet ikke-restriktivt. For restriktive attributter forholder det seg 

motsatt: Nominalfrasen uten attributtet betinger en annen kontekst enn nominalfrasen med 

attributtet (ibid. 141). Spørsmålet om et prenominalt attributt er restriktivt eller ikke, vil ha 

innflytelse på oversetterens valgmuligheter. Man kan tenke seg at det vil være lettere for en 

oversetter å fjerne eller forminske et ikke-restriktivt prenominalt attributt. Det vil ikke påvirke 

leseforståelsen om et slikt attributt gjennomgår en til dels radikal forandring fra kildetekst til 

måltekst. Restriktive prenominale attributter vil derimot kreve en annen behandling. Siden de 
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er nødvendige for å forstå tekstens sammenheng, vil de sannsynligvis ikke fjernes eller 

forminskes i samme utstrekning som ikke-restriktive attributter.  

(2-49)  

 Christian zog die feucht gewordenen, an den wollenen Innenseiten mit Eiskügelchen bedeckten

 Fäustlinge aus und rieb die vor Kälte fast taub gewordenen Finger rasch gegeneinander  

 (Tellkamp 2008: 15). 

 Christian tok av seg vottene og gned fingrene mot hverandre. 

Den hypotetiske oversettelsen i (2-49) ignorerer de utvidete prenominale attributtene og 

mister dermed betydelige mengder berikende informasjon fra kildesetningen. Oversettelsen i 

(2-49) er fortsatt en fullstendig forståelig setning, siden de nevnte attributtene i kildesetningen 

er ikke-restriktive. 

Det finnes videre en sammenheng mellom restriktivitet og focus, hvor «focus på supplementet 

er en tilstrekkelig, men ikke nødvendig betingelse for restriktivitet» (Fabricius-Hansen 2016: 

143, min oversettelse). Dette vil si at et supplement (her: et prenominalt attributt eller en 

relativsetning) som kommer med ny informasjon og dermed innehar focus, også vil være 

restriktivt. I en oversettelsessammenheng betyr dette at supplementet bør beholde focus også i 

oversettelsen. Derfor må informasjonen i eksempelvis et restriktivt prenominalt attributt 

beholdes i oversettelsen, om målteksten skal ha samme virkning på leseren som kildeteksten. 

Det finnes en rekke faktorer som har innflytelse på valget mellom prenominalt attributt og 

relativsetning. Ved bruk av klassifiserende og kvalifiserende adjektiver foretrekkes i all 

hovedsak prenominale attributter framfor relativsetninger i tysk (ibid. 145). Om vi går tilbake 

til eksempel (2-26) fra kapittel 2.2, ser vi prov på en slik adjektivbruk: 

Eine sehr glückliche Erfahrung. 

Om dette innholdet skulle uttrykkes gjennom en relativsetning, ville resultatet – «Eine 

Erfahrung, die sehr glücklich ist» – bli noe omstendelig. Relativsetningen er mye lengre enn 

det prenominale attributtet, fire ord sammenlignet med kun to. Det prenominale attributtet blir 

da valgt av språkøkonomiske grunner. På den andre siden kan slike attributter i visse tilfeller 

være relativt komplekse. Dette kan føre til hindringer for leseprosesseringen og igjen gjøre at 

et attributt av denne typen blir valgt bort til fordel for en relativsetning (ibid. 146).  

Både strukturelt og normativt har man på tysk mulighet for høy informasjonstetthet innad i 

nominalfrasen. Derfor finnes det ofte en gjentatt attribuering gjennom samtidig bruk av både 

prenominale attributter og relativsetninger (ibid. 148). Dette vil også gjøre leseprosesseringen 

enklere, enn om det for eksempel finnes to relativsetninger som står til samme nominalfrase.  
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Eksempelsetning (2-50a) inneholder en slik informasjonstett konstruksjon: Substantivet 

Buchensteig beskrives både av et utvidet prenominalt attributt og av en postnominal 

relativsetning. Vi kan se for oss to alternative formuleringer av denne setningen, hvor vi 

benytter oss av henholdsvis kun prenominale attributter (2-50b) og kun relativsetninger (2-

50c). 

(2-50) 

a. Der Atem verging als Nebelstreif vor dem finster liegenden, in den Fels gehauenen Buchensteig, 

 der hinauf zu Arbogasts Instituten führte (Tellkamp 2008: 15). 
b. Der Atem verging als Nebelstreif vor dem finster liegenden, in den Fels gehauenen, hinauf zu 

 Arbogasts Instituten führenden Buchensteig. 
c. Der Atem verging als Nebelstreif vor dem Buchensteig, der finster lag, in den Fels gehauen worden

 war und hinauf zu Arbogasts Instituten führte. 

Informasjonstettheten blir svært høy og begge disse alternativene må kunne sies å være langt 

mindre velskrevne og vanskeligere å prosessere for leseren enn originalen i (2-50a). 

Informasjonen presenteres på en oppstykket måte og man risikerer at leseren mister tråden. 

Gjennom å alternere mellom prenominale attributter og relativsetninger oppnår man på tysk 

en høy informasjonstetthet, uten at denne er overveldende for leseren. 

Sammenhengen mellom prosodiske faktorer og informasjonsstruktur er et komplekst tema 

som jeg ikke skal gå i detalj på her. Men det er verdt å nevne at også dette kan spille en rolle 

når det gjelder valg av informasjonsstruktur, der resultatet påvirkes av hvorvidt det er kjernen 

eller supplementet i nominalfrasen som betones (Fabricius-Hansen 2016: 149).  

Enn videre påvirker spørsmålet om informasjonsstatus valget mellom prenominalt attributt og 

relativsetning. Kommer teksten med ny eller kjent informasjon? Ifølge Fabricius-Hansen kan 

ikke-restriktive prenominale attributter presentere både ny og kjent informasjon for leseren 

(ibid. 156). Og hvorvidt informasjonen er kjent eller ikke, vil ikke bare være avhengig av 

tekstens innhold, men også av «den enkelte lesers kognitive og epistemiske forutsetninger» 

(ibid. 156, min oversettelse). En ikke-restriktiv relativsetning vil hyppig benyttes for å 

presentere informasjon som er ny, det vil si ukjent for leseren. Og denne informasjonen i en 

ikke-restriktiv relativsetning er helst ikke triviell, den ytrer ikke det som enkelt lar seg forstå 

av konteksten. Av den grunn vil prenominale attributter i mange tilfeller egne seg bedre for 

allerede kjent informasjon (ibid. 155-157). 

Prenominale attributter befinner seg mellom determinativet og kjernesubstantivet og er 

følgelig dypt integrert i nominalfrasen. Relativsetninger er som kjent postnominale og dermed 

ikke integrert på den samme måten (ibid. 150). Særlig gjelder dette for ikke-restriktive 

relativsetninger. Når disse inneholder ny informasjon, vil hele relativsetningen få en egen 
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fordeling av focus og topic, uavhengig av den øvrige nominalfrasen. Hvilken konsekvens får 

dette for oversetteren? Et mulig svar kan være følgende: Om et prenominalt attributt med 

triviell eller allerede kjent informasjon restruktureres til en relativsetning i målteksten, vil 

informasjonen i den oversatte relativsetningen kunne få en mer framhevet posisjon 

sammenlignet med hva den fikk i kildeteksten.  

En siste innflytelsesfaktor i Fabricius-Hansens artikkel er tilgjengelighet. Hvor tilgjengelig er 

supplementet for en eventuell senere anafor? Prenominale attributter synes ikke å være like 

tilgjengelige som relativsetninger, særlig når relativsetningen står i siste posisjon (ibid. 159).  

(2-51)  

a. Die zeitweise sogar bis ins Alpenvorland vorgestoßenen Gletscher haben es mit der Zeit umgeformt 

b. Die Gletscher, die zeitweise sogar bis ins Alpenvorland vorgestoßen sind, haben es mit der Zeit 

 umgeformt. 

 (ibid. 159) 

Det er i (2-51b) ganske klart at pronomenet es viser til Alpenvorland. Denne sammenhengen 

er langt vanskeligere å etablere for leseren i (2-51a). 

For å oppsummere er det verdt å nevne at alle de her nevnte innflytelsesfaktorene 

(restriktivitet, omfang, gjentatt attribuering, prosodi, informasjonsstatus og tilgjengelighet) vil 

påvirke valget mellom prenominalt attributt og relativsetning i ulik grad for ulike tilfeller. 

Valgene påvirkes i tillegg av teksttypen samt forfatterens stil. Fordi prenominale attributter og 

relativsetninger er i stand til å uttrykke samme innhold, kan det være nærliggende å tro at 

hvilken av dem som velges i en gitt situasjon er noe tilfeldig. Men som vist i dette 

delkapittelet, ser det ut til å være mer komplisert enn som så. 

Det samspillet mellom prenominale attributter og relativsetninger som her har blitt skissert, 

gjelder for tysk. Spørsmålet er så om det også har relevans for norsk. Tysk og norsk er nært 

beslektede språk, og både prenominale attributter og relativsetninger hører hjemme i norsk. 

Jeg vil derfor anta at tilsvarende forhold er gjeldende innenfor norsk, med den viktige 

forskjellen at prenominale attributter her spiller en mer begrenset rolle.  

En oversetter som skal gjengi en tysk tekst på norsk, vil måtte foreta en rekke valg, bevisst og 

ubevisst. Denne oppgavens hovedanliggende er ett av disse valgene: Hvordan man skal gå 

fram for å oversette utvidete prenominale attributter. Iblant lar kildetekststrukturen seg 

overføre mer eller mindre ord for ord, men man er ofte nødt til å restrukturere informasjonen 

som finnes i kildeteksten (Behrens 2016: 267). Dette vil særlig gjelde når den tyske teksten er 

preget av utvidete prenominale attributter. Skal det prenominale attributtet for eksempel 

gjengis med en relativsetning eller med en annen struktur? Når antallet mulige valg er større, 
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vil sannsynligvis også den kognitive innsatsen, eller belastningen, øke tilsvarende (ibid. 268). 

Restrukturering er følgelig en kognitiv prosess, hvor kildetekstens meningsinnhold fordeles i 

en ny struktur i målteksten.  
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3  En psykolingvistisk tilnærming 

Når man undersøker oversatte tekster og oversatt språk, det vil si oversettelse som produkt, 

benytter man seg av språk- og litteraturvitenskapelige termer og begreper for å beskrive for 

eksempel forskjellene mellom en tysk kildetekst og en norsk oversatt måltekst. Når jeg i 

denne oppgaven har til hensikt å undersøke oversettelse som prosess, er det i tillegg 

formålstjenlig å innta en psykolingvistisk synsmåte. Psykolingvistikk dreier seg blant annet 

om hvordan man tilegner seg, forstår og frambringer språk. Psykolingvistisk teori kan særlig 

anvendes for å få innsikt i kognitive prosesser, for slik å besvare spørsmålet om hva som 

egentlig skjer når en oversetter leser en kildetekst på ett språk og basert på denne skriver en 

måltekst på et annet språk. 

Jeg vil i de følgende underkapitlene blant annet komme inn på hvordan språkene man 

behersker og oversetter fra og til påvirker hverandre. Jeg vil videre diskutere hvordan og i 

hvilken grad oversettelsesprosessen kan være automatisert eller kontrollert i forskjellige 

sammenhenger. På bakgrunn av dette presenterer jeg deretter oppgavens hypotese i delkapittel 

3.5 og diskuterer hvordan hypotesen kan undersøkes i delkapittel 3.6. 

3.1 Det tospråklige grunnlaget 

For å kunne oversette fra ett språk til et annet må man nødvendigvis være tospråklig. 

Oversetteren er på én og samme tid mottaker av en kildetekst, som for eksempel er skrevet på 

tysk, og produsent av en måltekst, som for eksempel skal skrives på norsk (Nord 2009: 10).  

Tospråklighet behøver ikke å være ensbetydende med at man behersker to forskjellige språk 

på morsmålnivå. Ofte vil den tospråklige benytte hvert av sine språk i bestemte 

sammenhenger, noe François Grosjean beskriver med sitt komplementærprinsipp: «Bilinguals 

usually acquire and use their languages for different purposes, in different domains of life, 

with different people. Different aspects of life require different languages» (Grosjean 1997: 

165). 

En oversetter av tysk litteratur, som samtidig har norsk som morsmål, vil etter alt å dømme 

inneha tysk leseforståelse på et svært høyt nivå, kanskje på høyde med sitt eget morsmål. 

Denne oversetteren vil på den andre siden ikke ha samme behov for å ha – og derfor muligens 

heller ikke utvikle – evnen til å uttrykke seg like godt muntlig på fremmedspråket tysk som på 

morsmålet norsk. I alminnelighet vil man ha ulik kompetanse innenfor sine to, eller flere, 

språk. Ifølge Grosjean foregår det en samtidig aktivering av de to språkene (ibid. 168). Denne 
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aktiveringen befinner seg på en skala. På den ene enden av denne linjen er kun ett av de to 

språkene aktive, som når oversetteren nevnt over kommuniserer med en enspråklig person. På 

den andre enden er begge språkene aktive og i bruk, som når vår oversetter for eksempel 

snakker med en kollega og de to kommuniserer på både norsk og tysk – eller når det jobbes 

med en oversettelse. Overgangen fra den ene til den andre enden av linjen er glidende, og man 

vil som regel befinne seg på et eller annet punkt mellom dem (ibid. 170).  

Komplementærprinsippet forklarer ifølge Grosjean også hvorfor tospråklige ikke uvilkårlig 

blir gode oversettere uten øvelse (ibid. 167). Når de to språkene benyttes «i livets ulike 

områder» (ibid. 165, min oversettelse), vil noen av disse områdene kun dekkes av det ene 

språkets ordforråd. Likeens er det ofte slik at den tospråklige innehar et ubalansert repertoar 

av stilnivåer i sine språk og har større kulturkunnskaper innenfor ett av språkene (ibid. 166). 

Det at den tospråklige behøver og benytter språkene sine i ulike sammenhenger påvirker 

dermed språkkunnskapene. Men språkene er ikke uavhengige av hverandre; begge språk er i 

større eller mindre grad aktivert samtidig hos tospråklige, avhengig av situasjonen de befinner 

seg i. 

Undersøkelser (blant annet de Groot 1998, Schwartz og Kroll 2006, Kroll m.fl. 2012) har vist 

at denne aktiveringen alltid er til stede. Man kan derfor ikke holde de to språksystemene man 

rår over, helt adskilt, selv ikke når begge beherskes på et høyt nivå. Når tospråklige hører eller 

leser et ord på ett språk, aktiverer ordets fonologiske og ortografiske innhold informasjon 

også i det andre språket (Schwartz og Kroll 2006: 972). Som eksempel oppgir Schwartz og 

Kroll at det spanske ordet mano (som betyr hånd) hos engelsk-spansk tospråklige flyktig vil 

kunne aktivere det engelske ordet man (ibid. 972). Merk at det ikke er ordets semantiske 

betydning som aktiverer denne informasjonen. Bokstavrekkefølgen m a n finnes her for ord i 

begge språkene, og alternativene mano og man holdes begge åpne på grunn av den parallelle 

aktiveringen av de to språkene (ibid. 978). Videre vil konteksten det fonologiske og 

ortografiske innholdet befinner seg i, påvirke graden av aktivering (ibid. 981). Om denne 

konteksten er spanskspråklig vil avgjørelsen om at mano er det riktige valget komme raskt. En 

slik tospråklig aktivering har man funnet, selv når den tospråklige har til hensikt å kun bruke 

ett av språkene (Kroll m.fl. 2012: 230). Parallelt utvikler tospråklige tilstrekkelig kognitiv 

kontroll til å benytte seg av kun det tilsiktede språket i skiftende sammenhenger (ibid. 232). 

Når de to språksystemene som den tospråklige behersker, ikke er kognitivt separate, men tvert 

imot iverksettes samtidig, åpnes det et rom for påvirkning mellom språkene. En slik type 

påvirkning er priming. Priming dreier seg om en ubevisst tendens til å gjenta ord og 
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semantiske strukturer som minner om andre ord og semantiske strukturer man nettopp har 

hørt eller sett (Bock 1986: 356-357). Denne tendensen kan særlig observeres innenfor 

oversettelse, hvor kildeteksten kan påvirke hvordan man utformer målteksten. Duñabeitia, 

Perea og Carreiras (2010) tar for seg priming-effekter hos tospråklige studenter fra 

Baskerland, som alle oppga å ha både baskisk- og spanskkunnskaper på morsmålsnivå. Den 

undersøkte priming-effekten viste seg å være spesielt sterk for kognater (det vil si beslektede 

ord med samme opprinnelse): 

«(i) balanced and simultaneous bilinguals show early and automatic translation priming 

effects for noncognate and cognate pairs, (ii) masked translation priming effects were 

substantially greater for cognate than for noncognate pairs, and (iii) there were no clear 

asymmetries between the magnitude of the translation priming effects across languages […]» 

(ibid. 104). 

Dette viser hvordan ord kan igangsette en samtidig aktiveringsprosess på tvers av de språkene 

man måtte beherske.  

Den vanligste effekten man ser på i psykolingvistiske, tverrspråklige undersøkelser, er 

hvordan førstespråket (det dominante språket, heretter omtalt som L1) påvirker andrespråket 

(et senere tilegnet språk, heretter omtalt som L2). Trekk ved den tospråkliges L1 gjør seg 

synlige også når vedkommende produserer tekst eller tale i sitt L2. Det viser seg til og med at 

denne virkningen iblant kan gå motsatt vei, det vil si at L2 påvirker L1 (Schwartz & Kroll 

2006: 984-985), som igjen betyr at en tospråklig kan benytte en struktur fra sitt andrespråk når 

vedkommende ytrer noe på sitt førstespråk, selv om denne strukturen altså ikke finnes i 

vedkommendes L1. Dette er en indikasjon på hvor tett sammenknyttet de ulike 

språksystemene er for en og samme person.  

3.2 Automatiserte og kontrollerte prosesser 

Det finnes flere aspekter som virker inn på oversetteren når prenominale attributter skal 

oversettes fra tysk til norsk. Ett aspekt er valg av oversettelsesstrategi, hvorvidt informasjonen 

skal beholdes prenominalt, med de eventuelle effektene et slikt valg vil ha, eller om den skal 

forskyves til en postnominal posisjon. Et annet er hensynet til de strukturelle sammenhengene 

i språket, hvor man på norsk ofte, bevisst eller ubevisst, vil ønske å fordele informasjonen ut i 

mindre porsjoner enn det som er tilfelle på tysk (jf. diskusjonen om PIDO i delkapittel 2.3.3). 

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad slike valg og strategier er bevisste under 

oversettelsesarbeidet. Det finnes, grovt sett, to forskjellige kognitive prosesser. Den ene 

krever forholdsmessig mye kapasitet og tid, mens den andre er rask og langt mindre 

kapasitetskrevende. Slike prosesser kalles henholdsvis kontrollerte og automatiserte prosesser 
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(McLeod og McLaughlin 1986: 110). Kontrollerte prosesser krever at subjektet er seg dem 

bevisst og gjør det samtidig vanskelig å konsentrere seg om andre oppgaver. Automatiserte 

prosesser er ubevisste og dermed mye raskere og samtidig mye vanskeligere å undertrykke 

eller forandre (ibid. 110). Priming, som beskrevet over, er et eksempel på en automatisert 

prosess.  

3.2.1 Innlæring av ekspertise hos oversettere 

Gjennom gjentagende bruk av kontrollerte valgprosesser vil en oversetter tilegne seg 

ferdigheter og egenskaper som over tid blir automatisert: 

Every time the appropriate inputs are present, certain nodes in memory are activated. This activation is a  

learned response that has been built up through the consistent mapping of the same input to the same 

pattern of activation over many trials. Automatic processes are thus thought to utilize a relatively 

permanent set of associative connections in long-term store, and are established through an appreciable 

amount of training (McLeod og McLaughlin 1986: 111). 

En prosess som tidligere er kognitivt kontrollert, kan ved hjelp av øvelse over tid endres til å 

være automatisert. Når det gjelder oversettelse, kan man anta at en profesjonell oversetter har 

automatisert flere ulike prosesser, siden profesjonelle oversettere har brukt mye tid på og har 

mye erfaring med oversettelsesarbeid. Oversetteren står for eksempel overfor et uttrykk eller 

en grammatisk struktur i kildeteksten som ikke har et direkte motstykke i målspråket. En slik 

oppgave igangsetter en bevisst og kontrollert oversettelsesprosess. Om oversetteren ved 

senere anledninger kjenner igjen og innarbeider rutiner for hvordan dette uttrykket eller denne 

grammatiske strukturen skal oversettes, vil dette heller aktivisere en automatisert 

oversettelsesprosess. Denne innarbeidingen blir av Englund Dimitrova (2005) beskrevet som 

taktisk innlæring (ibid. 17). I tillegg demonstrerer profesjonelle oversettere strategisk 

innlæring, det vil si at de lærer å organisere problemløsingen på en effektiv måte (ibid. 17). På 

grunn av disse innlæringene kan man forvente at erfarne oversettere løser problemer på andre 

måter enn uerfarne oversettere. 

Jääskeläinen og Tirkkonen-Condit (1991) sammenligner profesjonelle oversettere med ikke-

profesjonelle oversettere med hensyn til automatisering. De kommer blant annet fram til at: 

«Den profesjonelles beslutningstaking kan sies å ha blitt automatisert gjennom å utføre 

oversettelsesarbeid, mens det ikke finnes noen tilsvarende utvikling hva gjelder 

nybegynnernes beslutningstaking» (ibid. 104, min oversettelse). De profesjonelle oversetterne 

skaffer seg oversikt og tar avgjørelser merkbart raskere enn de ikke-profesjonelle.  

Mens noen prosesser blir mer og mer automatiserte som følge av økt profesjonalitet, kan 

andre prosesser bli mer kontrollerte. Jääskeläinen og Tirkkonen-Condit slutter at en erfaren 
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oversetter oppdager og blir klar over ulike aspekter ved oversettelsen som krever at man 

foretar bevisste beslutninger (ibid. 106). En automatisert oversettelsesprosess vil ikke 

nødvendigvis føre til en korrekt oversettelse, fordi det eksisterer en «potensielt risikofylt 

automatisering av språkkunnskapene» (ibid. 105, min oversettelse). Man kan risikere at en 

automatisert prosess kobles inn fordi man ikke er klar over det potensielle 

oversettelsesproblemet som finnes på et bestemt sted i teksten. Jääskeläinen og Tirkkonen-

Condit viser dessuten at de profesjonelle oversetterne også tar flere valg enn de ikke-

profesjonelle (ibid. 105). Dette vil si at de har en høyere andel av både kontrollerte og 

automatiserte prosesser under oversettelsesarbeidet. En konsekvens av dette er at en erfaren, 

profesjonell oversetter ikke nødvendigvis utfører alle deler av oversettelsesarbeidet raskere 

enn en uerfaren oversetter (Englund Dimitrova 2005: 21). Det er heller slik at oversettere med 

ulik erfaringsmengde konsentrerer seg om og bruker tid på ulike aspekter ved en tekst. Felles 

for alle oversettere, uansett erfaring, er at det under oversettelsesarbeidet kontinuerlig veksles 

mellom automatiserte og kontrollerte prosesser (ibid. 26).  

Denne forståelsen av innlæring som et viktig aspekt for oversettelse, minner om en 

språkforståelsesmodell kalt Linguistic tuning hypothesis (Mitchell m.fl. 1995: 470). Denne 

modellen hevder at hvor ofte man tidligere har stått overfor en bestemt struktur, har 

innflytelse på hvordan man forstår den: «The amount of difficulty a reader will experience 

when parsing a structure will be directly related to the amount of prior experience that the 

reader has with it» (Frenck-Mestre 2005: 272). Leseren finner ut av tvetydigheter og 

uklarheter i teksten på bakgrunn av sine tidligere erfaringer med lignende strukturer. Disse 

erfaringene henger sammen med utbredelsen av den bestemte strukturen det er snakk om 

(Mitchell m.fl. 1995: 470). Om en leser med norsk som morsmål har lite erfaring med tyske 

prenominale attributter av den typen vi ser i (3-1) vil vedkommende kunne trenge litt tid for å 

forstå den fulle og hele betydningen. 

(3-1)  

Christian zog die feucht gewordenen, an den wollenen Innenseiten mit Eiskügelchen bedeckten 

Fäustlinge aus […] (Tellkamp 2008: 15) 

Med mer erfaring, for eksempel gjennom lesing av tekster med en relativt høy utbredelse av 

denne strukturen, vil leseren kunne justere og fininnstille sin egen forståelse. Neste steg blir 

da å finne strategier for å kunne restrukturere (3-1) i en norsk oversettelse. 
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3.2.2 Prosesseringsnivåer 

Visse tekstsegmenter kan la seg oversette mer eller mindre direkte, det vil si så godt som 

ordrett, særlig om språkene det oversettes mellom er nært beslektet eller har en lignende 

setningsstruktur. Literal translation hypothesis eller hypotesen om ordrett oversettelse handler 

om hvordan denne typen oversettelse normalt sett er den første løsningen det gripes til. Ofte 

opptrer denne ordrette løsningen som et mellomstadium før oversetteren kommer fram til en 

endelig, mindre ordrett oversettelse (Schaeffer m.fl. 2016: 189). En rutinert oversetter vil 

være i stand til å kjenne igjen hvilke tekstsegmenter som lar seg oversette ordrett og vil 

samtidig kunne aktivere alternative oversettelsesløsninger for disse segmentene (Englund 

Dimitrova 2005: 53). Ordrette oversettelser antas å være mindre kognitivt krevende enn mer 

restrukturerende oversettelser (ibid. 53). Sagt på en annen måte: Jo mer direkte et ord eller et 

tekstsegment kan oversettes fra et språk til et annet, jo enklere er det å prosessere dette ordet 

eller tekstsegmentet (Schaeffer m.fl. 2016: 191). Hans Krings beskriver på grunnlag av sine 

prosessanalyser i Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht (1986) tre prosesseringsnivåer 

man befinner seg på under oversettelse: 

Die Versuchspersonen [können] Äquivalenz auf drei Ebenen herstellen [...]: (1) auf der interlingualen 

Ebene der primären Äquivalentassosiationen und Spontanübersetzungen, (2) auf der kombiniert intra-

/interlingualen Ebene muttersprachlicher Reverbalisierungen mit anschließenden primären 

Äquivalentassoziationen und Spontanübersetzungen sowie (3) der im engeren Sinne tiefsemantischen 

Ebene der „Direktkonzeptualisierungen“ (Krings 1986: 507, min nummerering). 

Om man på et nivå ikke kommer fram til en oversettelse, beveger man seg ned til det neste 

nivået (ibid. 508). Nivå (1) er minst krevende kognitivt sett og tilsvarer en fullstendig spontan 

oversettelse, mens dette på nivå (2) kombineres med kontrollerte prosesser. Krings’ nivå (3) 

illustrerer en lengre og kognitivt mer krevende kontrollert prosess. Med andre ord er 

dikotomien automatiserte versus kontrollerte prosesserer supplert med et tredje 

mellomstadium, som tilsvarer Krings’ andre nivå. Dette korresponderer med det Jiři Levý 

omtaler som Minimax-strategien, hvor «oversetteren foretrekker den av de mulige løsningene 

som lover maksimal effekt med minimal innsats» (Levý 1989: 48, min oversettelse). Man kan 

kanskje ønske at oversettere alltid leter etter den optimale oversettelsen, men under 

oversettelsesarbeid er man som regel opptatt av det som er praktisk nyttig. Dette har som 

konsekvens at man velger den beste løsningen som samtidig er enklest å komme fram til (ibid. 

48). Oversetteren går ikke ned til de dypere, kognitivt mer krevende nivåene før dette viser 

seg å være nødvendig for å kunne løse den aktuelle problemstillingen. Den kognitive 

belastningen holdes så lav som overhodet mulig. 
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Som beskrevet i foregående delkapittel vil noen kontrollerte kognitive prosesser ved hjelp av 

øvelse gradvis automatiseres. Tekstsegmenter som inneholder ikke-ordrette oversettelser, som 

for eksempel semantisk eksplisittering eller restrukturering av syntaktiske strukturer, vil også, 

med tilstrekkelig erfaring hos oversetteren, kunne automatiseres (Englund Dimitrova 2005: 

55). Konsekvensen av dette er at både ordrette og ikke-ordrette – direkte og omformulerende 

– oversettelser kan produseres automatisk. Man kan derfor tenke seg en erfaren oversetter 

som kommer over et tysk prenominalt utvidet attributt og umiddelbart omformulerer denne 

strukturen til en norsk relativsetning. Vedkommende oversetter har gjort akkurat dette såpass 

mange ganger at hun ikke lenger må ned i Krings’ 3. nivå for å løse problemet. 

3.2.3 Tidligere undersøkelser av automatiserte prosesser 

Det er foretatt flere undersøkelser av hvordan tospråklige organiserer og produserer ord og 

begreper kognitivt. Favreau og Segalowitz (1983) tar for seg automatiseringsprosesser hos 

tospråklige individer fra Montreal. 30 engelskspråklige med fransk som L2 og 30 

franskspråklige med engelsk som L2 deltok i undersøkelsen (ibid. 567). De to 

deltakergruppene ble testet og delt inn i to undergrupper etter hvor raskt de leste en tekst på 

sine respektive andrespråk sammenlignet med hvor raskt de leste på sine førstespråk. 

Formålet for undersøkelsen var å finne ut av hvorvidt saktere lesing på andrespråket kunne 

assosieres med en mangel på automatiserte prosesser. Samtidig ville man finne ut hvorvidt det 

var en sammenheng mellom raskere lesing av tekster på andrespråket og en større 

tilstedeværelse av automatiserte prosesser (ibid. 567). 

Eksperimentmaterialet besto av fire engelske og fire franske sett av 96 ordpar. Hvert ordpar 

var satt sammen av et prime-ord og et målord.11 For noen ordpar fantes et semantisk slektskap 

mellom prime-ord og målord, for andre ordpar var dette ikke tilfelle. Halvparten av prime-

ordene var såkalt tomme, kun bestående av bokstaven «o» fem ganger etter hverandre. Videre 

ble det konstruert et større antall ikke-ord, det vil si ortografisk gyldige «ord» som ikke har 

noen leksikalsk betydning. Deltakerne skulle avgjøre om bokstavsammensetningene som ble 

vist dem utgjorde et ekte ord eller ikke. Prime-ordet ble vist i 150 millisekunder, fulgt av en 

kort eller lengre pause på henholdsvis 200 eller 1150 millisekunder før målordet ble vist for 

forsøkssubjektet, som trykket på én av to knapper for å gi sin respons (ibid. 567-568). Det 

finnes dermed en rekke forskjellige parametere i dette forsøket: Prime- og målord kunne være 

                                                
11 En prime eller et prime-ord er et ord som skal utøve forhåndspåvirkning på forsøkssubjektet. Prime-ordene 

blir som regel forestilt subjektene i såpass kort tid at de kun kan oppfattes ubevisst. Målordet er selve ordet 

subjektene skal reagere på. I dette tilfellet hvorvidt målordet er et faktisk ord eller et ikke-ord.  
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på første- eller andrespråk, prime-ordet kunne være blankt eller ikke, det kunne være et 

semantisk slektskap mellom prime- og målord, og målordet kunne være et ekte ord eller et 

ikke-ord. Deltakernes reaksjonstid ble testet for ulike kombinasjoner av disse parameterne. 

Reaksjonstiden var gjennomgående kortere for gruppen som leste like raskt på sine to språk, 

spesielt når pausen mellom prime- og målord var på 200 millisekunder, hvor: 

the equal-reading-rate subjects showed a facilitation effect for related targets and an absence of 

inhibition for unrelated targets in both the first and second languages, regardless of which kind of target 

was expected. This is the pattern described as being associated with automatic processing (ibid. 571). 

Det vil si at denne gruppen i liten grad nølte når den skulle avgjøre hvorvidt et ord var gyldig 

eller ikke. En sterkere grad av automatisk prosessering er med på å bestemme dette. På 

samme måte var den automatiske prosesseringen for andrespråket redusert for den gruppen 

som leste andrespråket saktere enn førstespråket. Når pausen mellom prime- og målord var på 

1150 millisekunder, var derimot forskjellen mellom gruppene betydelig mindre (ibid. 571-

573).  

Undersøkelsen til Favreau og Segalowitz tar åpenbart for seg en ganske annen situasjon enn 

den jeg undersøker i denne oppgaven. Likevel er undersøkelsen her relevant fordi den sier noe 

om hvordan flerspråklige, og dermed også oversettere, aktiverer et andrespråk og hvordan 

språkkunnskapene deres organiseres kognitivt sett. Språksystemene er ikke separate. Om man, 

som deltakerne i undersøkelsen til Favreau og Segalowitz, behersker både engelsk og fransk, 

er de to språkene på forskjellige måter sammenknyttet og gjensidig påvirkende. 

Automatisering må sies å være en vesentlig kognitiv effekt som gjør seg gjeldende i ulike 

sammenhenger. Når en norsk oversetter for eksempel leser en tysk tekst, vil vedkommende 

hele tiden støte på ord og grammatiske strukturer som påvirker oversettelsesprosessen. 

Oversetteren tar avgjørelser om hvordan målteksten skal se ut, og mange av disse 

avgjørelsene – avhengig av oversetterens erfaring og kunnskaper – tas svært raskt og er etter 

all sannsynlighet et resultat av automatiserte prosesser. Dersom en erfaren norsk oversetter 

skal oversette et utvidet prenominalt attributt fra en tysk tekst, vil nok avgjørelsen om 

hvorvidt attributtet må omformuleres og hvordan dette i så fall må gjøres, komme raskt. 

Ifølge Hvelplund (2011) vil en automatisert prosess begynne bevisst, men deretter holdes i 

gang av underbevisst prosessering (Hvelplund 2011: 58). Om vi nå ser nærmere på 

oversettelse spesielt, ser vi at en oversettelse oppstår som følge av flere ulike prosesser: 

Kildeteksten skal leses og forstås, for deretter å reformuleres til en måltekst. Det sistnevnte 

innebærer både selve skrivingen på tastaturet, samt lesing og revidering av målteksten. Den 
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ortografiske analysen av kildeteksten, at man oppfatter bokstaver og ord, vil være preget av 

automatiserte prosesser. Meningen identifiseres automatisk så snart ordene står i fokus, og 

denne prosesseringen blir kun avbrutt når man ser vekk fra ordene (Hvelplund 2015: 4). Om 

meningen er uklar, tvetydig eller leseren ikke er helt sikker på ordets betydning, vil 

prosesseringen bli langsommere og kontrollerte prosesser vil av nødvendighet tre inn. 

Oversetteren vil, med hensikt, se på skjermen hvor kildeteksten står, men selve lesingen som 

følger deretter, er en sterkt utviklet automatisert prosess (Hvelplund 2011: 58). Mye tyder på 

at det samme også gjelder for tastaturskriving. Med tilstrekkelig repetisjon og øvelse vil 

skriving på tastatur bli en automatisert prosess, og derfor oppta svært få kognitive ressurser, 

som da heller kan tildeles andre oppgaver (ibid. 57). Oversettelse vil ofte være en kognitivt 

anstrengende handling og vil kunne kreve tidvis aksessering av både korttids- og 

langtidshukommelsen, likevel vil noen av underprosessene samtidig kunne være 

automatiserte, særlig gjelder dette lesing av kildetekst og tastaturskriving av måltekst (ibid. 

59). 

Balling, Hvelplund og Sjørup (2014) tar for seg parallell prosessering under oversettelse. 

Parallell prosessering betegner at flere oversettelsesrelevante prosesser forløper samtidig. Når 

man for eksempel leser et kildetekstord, igangsettes en prosess som har til hensikt å vurdere 

alternative oversettelser for dette kildetekstordet eller segmentet det er en del av. 

Leseprosessen og oversettelsesprosessen vil da foregå samtidig (Balling m.fl. 2014: 235). 

Graden av parallell prosessering ble undersøkt hos åtte profesjonelle oversettere med dansk 

som morsmål, som ble bedt om å oversette tekster fra dansk til engelsk (ibid. 238). Tekstene 

inneholdt SV- og VS-strukturer, det vil si henholdsvis strukturer med subjektet før verbet 

(disse misforståelser giver), og strukturer med verbet før subjektet (tror de fleste mænd) (ibid. 

239). VS-strukturene måtte nødvendigvis restruktureres til SV-strukturer i de engelske 

oversettelsene. Det viste seg at oversetterne brukte signifikant mer tid på å lese de danske VS-

strukturene sammenlignet med de danske SV-strukturene, noe som indikerer at hypotesen om 

parallell prosessering stemmer (ibid. 244). Oversetterne blir, under lesing av bestemte 

kildetekstsegmenter, klar over at teksten må restruktureres for målspråket. Man vurderer med 

andre ord mulige oversettelser alt under første gjennomlesing av kildeteksten, noe som betyr 

at også måltekstprosessering kan være delvis automatisert hos erfarne oversettere (Hvelplund 

2015: 5). Om en norsk oversetter leser gjennom en tysk tekst som inneholder prenominale 

attributter, vil prosessen med å finne fram til mulige løsninger settes i gang alt før 

oversetteren har begynt å skrive målteksten. 
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3.3 Syntaktisk priming 

I delkapittel 3.1 vises det til at priming-effekten er spesielt til stede for kognater, det vil si for 

visse enkeltord. Syntaktisk priming beskriver det fenomenet at syntaksen i en setning blir 

påvirket av syntaksen i en annen, nylig oppfattet setning (Schwartz og Kroll 2006: 985). Om 

man for eksempel formulerer et spørsmål i passiv form, vil det tilhørende svaret som regel 

også være i passiv form. En slik syntaktisk repetisjon er i stor grad automatisert. Den passive 

konstruksjonen aktiveres raskere enn den aktive, fordi denne passive strukturen nettopp har 

blitt aktivert (Bock 1986: 379). Hartsuiker m.fl. (2004) viser at syntaktisk priming også 

forekommer på tvers av språk, i dette tilfellet aktiv- og passivstrukturer mellom engelsk og 

spansk. Setningsstrukturene deles til en viss grad mellom språkene, og er ikke nødvendigvis 

koblet til kun ett av dem (ibid. 412). Det at tverspråklig syntaktisk priming kan forekomme, 

tyder på at språkene hos tospråklige ikke prosesseres separat, men tvert imot er tett 

sammenknyttet i det kognitive systemet (Loebell og Bock 2003: 814).   

Loebell og Bock (2003) undersøker syntaktisk priming hos tysk-engelsk tospråklige (det er 

her snakk om personer med tysk som L1 som alle hadde bodd minst to år i USA og behersker 

engelsk på et høyt nivå). Resultatene deres viser at syntaktisk priming forekommer for 

setninger med dativobjekter i begge språkretninger (ibid. 805). Undersøkelsen tar også for seg 

priming av aktiv- og passivsetninger. Priming-effekt ble observert for aktivsetningene, men 

kunne derimot ikke observeres for passivsetningene, noe som forklares med at tyske og 

engelske passivkonstruksjoner på dette punktet var for strukturelt ulike hverandre (ibid. 807). 

Det strukturelle er med andre ord mer avgjørende enn det innholdsmessige hva gjelder 

syntaktisk priming. Dette resultatet er et ganske annet enn det Hartsuiker m.fl. (2004) kom 

fram til i sin undersøkelse av spansk-engelsk tospråklige, hvor syntaktisk priming også kunne 

observeres for passivsetninger. Dette kommer sannsynligvis av at passivstrukturene i engelsk 

og spansk ligner mer på hverandre enn passivstrukturene i engelsk og tysk. I alle tre språkene 

dannes passivformer ved hjelp av et hjelpeverb og et partisipp. På spansk og engelsk har 

verbene samme plassering, som regel etter subjektet i begynnelsen av setningen. På tysk står 

partisippet til slutt i en hovedsetning, mens begge verbene står til slutt i underordnede 

setninger. Den herværende strukturelle likheten mellom engelsk og spansk er med på å 

underbygge effekten av syntaktisk priming. 

Bernolet m.fl. (2013) tar for seg syntaktisk priming av genitivkonstruksjoner hos tospråklige 

med nederlandsk som L1 og engelsk som L2. De tverrspråklige priming-effektene var her 
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sterkere hos dem med bedre engelskferdigheter, noe som tyder på at språksystemene var mer 

adskilte hos dem med lavere ferdigheter i andrespråket. Når disse ferdighetene øker, vil de 

adskilte representasjonene av genitivstrukturer hos den tospråklige falle sammen i en 

nøytralspråklig representasjon som deles mellom de to språkene (Bernolet m.fl. 2013: 295), 

det foregår altså en kognitiv restrukturering av de språklige representasjonene. Av den grunn 

er innlæring og erfaring et viktig aspekt hva gjelder syntaktisk priming og påvirkning mellom 

språkene som beherskes av flerspråklige. 

I delkapittel 2.2 så vi at man kan oversette tyske utvidete prenominale attributter ordrett til 

norsk, såfremt konstruksjonen også oppfattes som akseptabel for en norsk leser. En priming-

effekt kan være med på å forklare hvorfor en ordrett løsning blir valgt i slike tilfeller. Når 

oversettere velger å restrukturere informasjonen i prenominale attributter til blant annet 

relativsetninger, henger dette heller sammen med erfaring og innlæring, som beskrevet i 

delkapittel 3.2. 

3.4 Fra tyske prenominale attributter til norske konstruksjoner 

Hittil har vi sett hvordan språksystemene er kognitivt koblet sammen hos tospråklige. Litt 

avhengig av situasjonen man befinner seg i, er begge språkene i større eller mindre grad 

aktivert samtidig hos tospråklige individer (Grosjean 1997: 168). Når man oversetter vil dette 

definitivt være tilfelle. Dette vil igjen kunne føre til sammenknytninger mellom de to 

språkene. Syntaktisk priming er et sentralt fenomen, som forekommer fordi representasjonen 

av noen setningsstrukturer deles mellom språkene. Vekselvirkningen vil til tider være såpass 

tydelig at man kan spørre seg hvordan tospråklige i det hele tatt klarer å holde språkene sine 

fra hverandre (Loebell og Bock 2003: 815). 

De psykolingvistiske fenomenene som er beskrevet utøver også innflytelse når man skal 

restrukturere tyske utvidete prenominale attributter i norske oversettelser. Solfjeld (2003) 

beskriver de to hovedstrategiene for oversetting av slike attributter til norsk. Syntaktisk 

priming kan være til stede ved bruk av den første strategien, hvor informasjonen beholdes 

prenominalt også i den norske oversettelsen (Solfjeld 2003: 1). Den tyske kildestrukturen og 

den norske målstrukturen vil her ligne hverandre, men en helt identisk struktur vil ofte ikke 

fungere på norsk, og oversettelsen må forkortes noe. Syntaktisk priming kan nødvendigvis 

ikke finne sted i samme grad når den andre strategien anvendes, hvor informasjonen i det 

tyske utvidete prenominale attributtet flyttes til postnominal posisjon i den norske 

oversettelsen (ibid. 2). Den tyske strukturen endres til en annen struktur i den norske 
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målteksten. De første gangene en oversetter blir nødt til å foreta en slik restrukturering, vil det 

høyst sannsynlig være snakk om en kontrollert og kanskje også langtekkelig prosess. En 

kontrollert prosess vil, som nevnt, gjennom tilstrekkelig innlæring og trening etter hvert 

automatiseres (McLeod og McLaughlin 1986: 111). Sammenhengen mellom tyske 

prenominale attributter og de norske oversettelsene av slike vil sannsynligvis være tydeligere 

utviklet hos erfarne oversettere, fordi disse har foretatt slike restruktureringer mange ganger. 

Antakelig vil denne utviklede erfaringen være gjeldende for begge de her skisserte 

oversettelsesstrategiene. Konsekvensen av dette er at priming-effekter alene ikke er nok for å 

forklare automatiserte oversettelsesprosesser. Priming vil kunne ha sin effekt ved ordrette 

oversettelser og ved oversettelse av enkeltord og strukturer som er svært like på tvers av 

språkene, men når det gjelder strukturer som ikke kan overføres direkte fra kildespråk til 

målspråk, kommer automatisering på grunnlag av læring og erfaring inn i bildet (Englund 

Dimitrova 2005: 54-55).  

For erfarne oversettere vil automatisering av ikke-ordrette oversettelser utgjøre en betydelig 

effekt ved restrukturering av syntaktiske strukturer. Den endelige oversettelsen som 

foreligger, selve sluttproduktet, vil være et resultat av ikke bare en slik 

automatiseringsprosess, men uunngåelig også av kontrollerte prosesser under senere 

revideringer og korrekturlesninger. 

3.5 Hypotese 

Som sett i Solfjelds (2003) og Ødegaards (2015) undersøkelser (jf. delkapittel 2.2.1), 

restruktureres tyske utvidete prenominale attributter på flere ulike måter i norske 

oversettelser. I oversettelser av sakprosa velges strategi 1 hyppig, hvor informasjonen i 

attributtet – med noen endringer – beholdes i prenominal posisjon. For skjønnlitterære tekster 

er tendensen heller den at strategi 2 velges, hvor informasjonen flyttes til postnominal 

posisjon, og da ofte i form av en relativsetninger. Uansett hvilken av disse to strategiene eller 

eventuelle andre løsninger som velges, må informasjonen i kildeteksten prosesseres – leses og 

forstås – før den reformuleres til en akseptabel struktur i målteksten.  

I delkapittel 2.3 om informasjonsstrukturer så vi at konteksten informasjonen opptrer i er med 

på å bestemme hvilken type setningsstruktur som velges. Hva som er setningens focus og 

topic og hvordan forfatteren av teksten velger å presentere disse, er avgjørende for 

konstituentenes rekkefølge i setningen. Setningenes oppbygning øver dessuten innflytelse på 

hvordan leseren oppfatter teksten. Hva som blir framhevet som sentralt, hva som er 
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underforstått og hva som er mindre viktig. Alle disse tingene må en oversetter ta hensyn til 

om målteksten skal ha samme meningsinnhold og samme funksjon for sine lesere, som 

kildeteksten har for sine.  

Kapittel 3 tar opp problemstillinger knyttet til psykolingvistiske perspektiver. Det viser seg at 

det finnes forbindelser mellom språksystemene hos flerspråklige. Språkene man behersker, 

lever ikke adskilt, og kan, i sterkt tospråklige kontekster, påvirke hverandre på ulike måter. 

Dette er særdeles interessant hva gjelder oversettelse. Løsninger en oversetter kommer fram 

til kan være resultatet av priming eller andre automatiserte prosesser. Et visst inndata 

resulterer i en viss respons.  

Et sentralt aspekt for oversettere er innlæring. Å oversette utvidete prenominale attributter kan 

være en komplisert øvelse, men gjennom tid og erfaring lærer oversettere å kjenne igjen ulike 

systematisk gjentakende problemer og utfordringer, og å utarbeide strategier og løsninger for 

disse. Disse løsningsresponsene kan over tid bli automatiserte.  

På bakgrunn av det jeg her har oppsummert, kommer jeg fram til følgende hypotese: 

Erfarne oversettere har, på grunn av øvelse og ekspertise, automatisert restruktureringen 

av tyske utvidete prenominale attributter i norsk oversettelse. 

Denne hypotesen kan undersøkes psykolingvistisk, hvor profesjonelle, erfarne oversettere blir 

gitt i oppgave å oversette en tekst som inneholder noen slike attributter. Den samme oppgaven 

kan gis til ikke-profesjonelle, uerfarne oversettere. Resultatene for de to gruppene kan 

sammenlignes for å avdekke hvorvidt den førstnevnte gruppen løser oppgavene mer 

rutinemessig. Hvor raskt en akseptabel måltekst produseres og hvor stor grad av parallell 

prosessering som utvises, kan være med på å gi innsikt i hvorvidt automatiserte prosesser er 

til stede. 

3.6 Å vise tegn på automatiserte prosesser 

Hvordan kan man så i en undersøkelse vise tegn på at oversettelsesprosesser er automatiserte? 

De kontrollerte prosessene under oversettelse, som planlegging, problemløsing, evaluering og 

gjennomsyn, tilkjennegis gjennom pauser (Englund Dimitrova 2005: 96). Disse prosessene tar 

noe tid og krever at oversetteren foretar tenkepauser, avbrudd i produksjonen av oversettelsen, 

av en viss lengde. Pauser under arbeidet kan av den grunn forstås som at oversetteren står 

overfor et problem som kun kan løses ved hjelp av kontrollerte prosesser. Samtidig er, ifølge 

Krings (1986), «oversettelse en altfor kompleks type språkproduksjon til at pauser automatisk 
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kan oppfattes som kjennetegn på oversettelsesproblemer» (Krings 1986: 137, min 

oversettelse). Korte pauser er i alminnelighet et uttrykk for en sterkere kognitiv belastning når 

man bearbeider en større mengde informasjon og deretter produserer en tekst (ibid. 137). 

Derimot kan man sikkert si at svært lange pauser kommer av at oversetteren har støtt på et 

problem. Spørsmålet blir så hvor langt et slikt produksjonsavbrudd må være for å kunne 

indikere at kontrollerte prosesser har blitt satt i gang for å løse et problem.  

En grense må settes som illustrerer det punktet hvor de kontrollerte prosessene slår inn. Om 

man setter grensen for lavt og inkluderer pauser som er for korte, risikerer man å identifisere 

automatiserte prosesser som kontrollerte. Krings kommer fram til at pauser på minimum tre 

sekunder viser at oversetteren har stått overfor et problem i et tekstsegment (ibid. 137). Noen 

undersøkelser opererer med en grense på to sekunder, og andre igjen med fire eller fem 

sekunder (Englund Dimitrova 2005: 96). Disse ulike verdiene blir til en viss grad vilkårlige, 

men for å kunne analysere dataene man får fra en undersøkelse, er det nyttig å sette en slik 

grense (ibid. 97). Det er dessuten verdt å nevne at de pausene som måles, viser pauser i 

produksjonen, det vil si når målteksten ble skrevet ned. De viser med andre ord ikke nøyaktig 

hva som foregikk, da den gjeldende enheten ble overført til målspråket hos oversetteren (ibid. 

97). Man må anta at det er en direkte sammenheng mellom oversettelsen som tankeprosess og 

oversettelsen som skriveprosess. 

Gitt at automatiserte prosesser utvikles gjennom innlæring av overføringsstrategier vil det 

finnes en forskjell mellom erfarne og uerfarne oversettere hva gjelder antallet pauser. Erfarne 

oversettere vil ta færre lange pauser sammenlignet med uerfarne oversettere. Dette vil igjen 

føre til at erfarne oversettere jobber med større tekstsegmenter om gangen mellom pausene 

(ibid. 98), noe man kan stadfeste ved hjelp av psykolingvistiske undersøkelser. Siden 

oversettere alternerer mellom kontrollerte og automatiserte prosesserer under arbeidet (ibid. 

26), vil en analyse av tekstproduksjonen kunne vise i hvor stor grad oversettelsesprosessen er 

automatisert. 

Göpferich (2008) har utviklet en modell, TransComp, som beskriver de ulike ferdighetene en 

erfaren oversetter utvikler, blant annet språklig og faglig kompetanse og evnen til å benytte 

seg av hjelpemidler (Göpferich 2008: 155-157). De ferdighetene som er mest interessante i 

forbindelse med automatisering, gjelder kompetansen til å aktivere oversettelsesrutiner 

(Translationsroutineaktivierungskompetenz). Det dreier seg her om at man evner å 

rutinemessig iverksette tiltak som gir akseptable oversettelser. Man leser et tysk utvidet 

prenominalt attributt og gjenkjenner at dette må oversettes til en norsk relativsetning. Gitt 
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tilstrekkelig erfaring vil en slik kompetanse utvikles og automatiseres. Den vil også kunne 

måles. Om en enhet i målteksten produseres på svært kort tid (for eksempel innen tre 

sekunder, om man setter grensen der) etter at den tilsvarende enheten har blitt lest i 

kildeteksten, vil dette være en indikasjon på at oversettelsesrutinene har blitt aktivert 

automatisk. Produksjonstid for disse enhetene kan man tallfeste ved hjelp av måling av 

tastetrykk.   

Gjennom måling av øyebevegelser kan man også få innsikt i oversettelsesprosessene generelt 

og automatisering spesielt. Schaeffer m.fl. (2016) viser sammenhengen mellom tidlige 

øyebevegelser og automatisert prosessering. Hvor lenge blikket hviler på et ord eller en 

tekstenhet og hvor tidlig blikket hopper videre signaliserer graden av kognitiv innsats som 

skal til for å oversette nevnte ord eller tekstenhet (Schaeffer m.fl. 2016: 186). Om oversetteren 

ikke støter på noen problemer og forsetter å lese videre uten noe lengre opphold, vil dette 

være en indikasjon på en automatisert prosess. Videre vil graden av parallell prosessering, 

også kunne tallfestes ved hjelp av måling av øyebevegelser (ibid. 188 og Carl m.fl. 2016: 36). 

Målinger av øyebevegelser og tastetrykk, av kildetekstlesing og måltekstproduksjon, vil være 

svært nyttige verktøy som gir oss innsikt i de kognitive prosessene under oversettelse. I 

kapittel 4 går jeg nærmere inn på hvordan dette ble gjort for den undersøkelsen jeg utførte. 
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4 Undersøkelsen 

Tolv deltakere fikk i oppdrag å oversette en kort tekst fra tysk til norsk, hvor formålet var å 

undersøke oversettelsesprosessen. Deltakernes øyebevegelser og tastetrykk ble registrert av 

dertil anvendelig utstyr. Undersøkelsen ble utført på laboratorium i Universitetet i Oslos 

lokaler på Blindern i tidsrommet november 2015 til januar 2016. I dette kapittelet vil jeg 

beskrive metodologien som ligger til grunn for undersøkelsen. Jeg gir en nærmere 

presentasjon av utstyr og programvare som ble brukt, deltakerne som medvirket og teksten 

som ble oversatt i undersøkelsen. Deretter beskriver jeg hvordan undersøkelsen ble 

gjennomført, før jeg til slutt presenterer resultatene med hensyn til hva som kom fram om de 

eventuelle automatiserte oversettelsesprosessene. 

4.1 Metodologi 

Introspeksjon har vært en mye brukt metodologi for å få innsikt i den kognitive prosessen 

under oversettelse, og da særlig i form av en såkalt think-aloud protocol (TAP) (Saldanha og 

O’Brien 2014: 122). TAP går ut på at oversetteren verbaliserer, det vil si setter ord på, 

tankene sine mens hun oversetter. Dette gir et direkte innblikk i den bevisste tankeprosessen, 

mens ubevisste prosesser, som for eksempel automatisering, vanskelig lar seg sette ord på 

(ibid. 123). Mangel på verbalisering blir dermed sett som en indikasjon på automatiserte 

prosesser. Samtidig påvirkes oversettelsesprosessen av TAP, fordi oversetteren da må utføre 

enda en oppgave. Av den grunn har andre metodologier blitt utviklet, som er med på å gi et 

mer komplett bilde av oversettelsesprosessen.  

Måling av øyebevegelser, såkalt eye-tracking, er et populært verktøy for å undersøke 

kognitive prosesser under lesing og oversetting (se blant annet Favreau og Segalowitz 1983, 

Alves m.fl. 2009 og Hvelplund 2011). Eye-tracking som metodologi baserer seg på to 

antagelser fra Just og Carpenter (1980). For det første en immediacy assumption (ibid. 330), 

som sier at en leser forsøker å fortolke ethvert ord vedkommende støter på i en tekst. For det 

andre en eye-mind assumption (ibid. 330), som sier at øyet fikserer på et ord i så lang tid det 

tar å prosessere dette ordet. Med andre ord antar man at om en person ser på et ord, vil 

vedkommende også konsentrere seg om og være opptatt av dette ordet. Gjennom å måle 

fikseringstid for hvert ord (eller for større segmenter av ord), vil man få en indikasjon på hvor 

lang tid prosesseringen tar i det enkelte tilfellet. Fikseringen og prosesseringen er ifølge Just 

og Carpenter mer eller mindre samtidige hendelser: «The eye-mind assumption posits that 

there is no appreciable lag between what is being fixated and what is being processed» (ibid. 



51 

 

331). Eye-tracking vil derfor kunne – om ikke direkte, så i det minste indirekte – gi oss et 

tilkoblet innblikk i de bevisste og ubevisste delene av den kognitive prosessen.  

I undersøkelsen benyttet jeg meg av eye-trackeren SMI RED 250 og programvaren Translog-

II (Carl 2012). I tillegg til å kvantifisere dataene som eye-trackeren tar opp, inneholder 

programvaren en keylogging-funksjon. Det vil si at alle tastetrykkene som utføres under 

oversettelsesforsøket lagres. Man får følgelig innsyn i redigeringsarbeidet til oversetterne, 

som for eksempel hvor ofte et segment i målteksten er blitt omformulert. Translog-II lagrer 

rådataene om øyebevegelser og tastetrykk i én logg-fil for hvert forsøk. Denne logg-filen kan 

deretter prosesseres til en rekke tabeller som gir detaljert informasjon om 

oversettelsesprosessen (Carl m.fl. 2016: 14), noe jeg kommer tilbake til i delkapittel 4.5, hvor 

resultatene fra undersøkelsen presenteres og diskuteres. 

Det finnes ulike typer øyebevegelser. Fikseringer måler tilfeller hvor blikket opprettholdes på 

et punkt, det vil si at netthinnen er stabilisert over for eksempel et ord (om man leser en tekst) 

eller en person (om man ser på et bilde av en menneskemengde). Om blikket er stilt inn på et 

område i 80 millisekunder eller mer, blir det oppfattet og lagret som en fiksering av Translog-

II. Selv om øyet fikserer, står det likevel aldri fullstendig stille, men foretar mikroskopiske og 

hurtige bevegelser fordi netthinnen er avhengig av stadige visuelle oppdateringer (Hvelplund 

2011: 66). Fikseringer varierer i lengde avhengig av hvilken oppgave man utfører. Ved 

stillelesing har de en gjennomsnittlig lengde på 225 millisekunder, men denne øker om 

lesingen skal kombineres med andre oppgaver, som for eksempel skriving (ibid. 66). 

Sakkader er hurtige, rykkmessige øyebevegelser som hjelper netthinnen å posisjonere seg i 

forhold til teksten, men bidrar ikke til å ta inn informasjon (Göpferich 2008: 57). Sakkader 

varer vanligvis i omtrent 30 millisekunder og beveger seg en lengde tilsvarende 8 tegn 

(Hvelplund 2011: 67). Sakkadene foregår mellom fikseringene, og sakkader og fikseringer 

utgjør henholdsvis 5-15% og 85-95% av samtlige øyebevegelser ved lesing (ibid. 67).  

En av fordelene med eye-tracking er påliteligheten. Det er relativt sikkert at eye-tracking 

tilkjennegir den kognitive prosesseringen. Det virker fornuftig at det er en direkte 

sammenheng mellom det øyet fokuserer på og det man tenker på. Prosedyren gir også 

objektive data, er ikke forstyrrende12 og trenger heller ikke inn i prosessen mens den pågår, 

                                                
12 Om man da ikke benytter seg av eye-trackere montert i hjelmer eller briller, som kan være uvante og 

ubehagelige å ha på seg. Se ellers delkapittel 4.4.1 om økologisk validitet. 
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som for eksempel TAP gjør, men først etterpå ved hjelp av innsamlet data. Dataene gir et 

svært høyt detaljnivå.  

På den andre siden får man ingen data om hva som skjer om deltakerne ser vekk fra skjermen. 

Det kan her være snakk om blunking, at man ser i en ordbok, ser ned på tastaturet eller at man 

tenker seg om med blikket vendt et annet sted. Som nevnt tar øyet ikke inn noen informasjon 

under sakkadene, man er med andre ord blind i noen få millisekunder, og det eksisterer derfor 

ingen forbindelse mellom det visuelle og det kognitive når øyet beveger seg. Denne 

forbindelsen er ifølge Hvelplund (2014) likeså noe asynkron, fordi «undersøkelser har 

kommet fram til at hjernen ligger opp til 250 millisekunder foran øyet» (Hvelplund 2014: 210, 

min oversettelse). Det kognitive systemet er altså litt raskere enn blikket. Man forbereder seg 

på det neste som kommer straks før dette neste fokuseres visuelt. Man kan derfor ikke alltid 

være fullstendig sikker på om deltakeren prosesserer det ordet som blir fiksert, eller om 

vedkommende prosesserer det som blir fiksert like etterpå (ibid. 210). I noen tilfeller er det 

dessuten slik at tankene flyr avgårde og man tenker på noe helt annet enn det øyet fikserer. I 

tillegg kommer tekniske problemer som at forholdet mellom øyets faktiske posisjon og øyets 

registrerte posisjon ikke alltid stemmer fullstendig overens, særlig om opptaket strekker seg 

over lengre tid (ibid. 210-211). Just og Carpenters eye-mind-hypotese er dermed en 

tilnærming til virkeligheten, uten å kunne sies å være fullstendig objektivt sann.  

Eye-tracking er likevel en god metodologi for prosessundersøkelser, fordi vi ikke kan ignorere 

alle de tilfellene hvor det faktisk finnes en sammenheng mellom det visuelle og det kognitive. 

Det har blant annet vist seg at fikseringer varer lengre når man leser og oversetter 

lavfrekvente ord eller utfører andre oppgaver som oppfattes som relativt krevende (ibid. 211). 

Når det i undersøkelser er snakk om kortere oversettelsesoppgaver, kan man videre være 

ganske trygg på at det for hver enkelt deltaker er lite rom for tankevandring og at selve 

oppgaven heller ikke tar så lang tid at det skulle oppstå problemer av teknisk art 

Når man undersøker automatisering av oversettelsesprosesser, er det nærliggende å anta at 

loggingen av tastetrykk her kan være en viktig indikasjon. En mer automatisert prosess gir seg 

utslag i at teksten produseres raskt og sammenhengende, uten å være preget av mange pauser 

eller nøling. Keylogging-dataene fra Translog-II kan vise hvorvidt dette er tilfelle (Carl m. fl. 

2016: 33). Samtidig kan rask tekstproduksjon være et utslag av ikke bare 

prosesseringshastighet, men også av deltakernes skrivehastighet. Hvorvidt man behersker 

touch-metoden eller ei vil dermed kunne ha en innflytelse på resultatene og bør tas hensyn til 

under analysen. 
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4.2 Deltakere 

Denne undersøkelsen har til formål å undersøke kognitive prosesser, og da særlig 

automatisering, hos profesjonelle, erfarne oversettere. For lettere å kunne analysere 

resultatene ble også ikke-profesjonelle, uerfarne oversettere invitert til å delta. Deltakerne er 

derfor delt inn i to grupper fordelt etter ekspertise13, slik at de to gruppenes resultater kunne 

sammenlignes. Den erfarne gruppen besto av seks personer, jevnt fordelt etter kjønn, med 

mellom ti og 35 års erfaring med oversettelse. Fire av deltakerne jobbet fulltid som 

oversettere, mens de to siste jobbet deltid eller hadde tidligere jobbet deltid som oversettere. 

Deltakerne hadde ulik kompetanse, og hadde oversatt både fag- og skjønnlitterære tekster av 

forskjellig slag, men det er stort sett skjønnlitteratur de fleste hadde mest erfaring med. Alle 

oversatte eller hadde oversatt fra tysk, men også fra andre språk som svensk, dansk, engelsk 

og nederlandsk. 

Den uerfarne gruppen besto av seks personer, fire kvinner og to menn. Tre av dem hadde noe, 

til dels sporadisk, erfaring med oversettelse i jobbsammenheng. Én deltaker hadde noe 

tolkeerfaring, mens de to siste kun hadde oversatt i forbindelse med språkundervisning. 

Enkelte hadde studert tysk i Norge og noen hadde også vært bosatt over lengre perioder i 

tyskspråklige land. 

Gitt den ganske store forskjellen mellom de to gruppene hva gjelder erfaring og ekspertise, 

burde det også forekomme en stor forskjell mellom dem med tanke på innlæring av ulike 

oversettelsesstrategier (jf. delkapittel 3.2.1). 

Av hensyn til deltakernes anonymitet ble de tildelt en deltakerkode bestående av en 

kombinasjon av bokstaven P (for participant) og et tall. Deltakerne P01 til P06 tilhører den 

erfarne gruppen, mens deltakerne P11 til P16 tilhører den uerfarne gruppen. 

Kjønnsbalansen er relativt jevn, med sju kvinner og fem menn blant deltakerne. En 

tekstprodusents kjønn kan manifestere seg i originaltekster, og, ifølge en undersøkelse av 

Shlesinger m.fl. (2009) viser dette seg også å kunne skje for oversatte tekster. Det kan med 

andre ord i visse tilfeller gi seg utslag i teksten hvorvidt den er oversatt av en mann eller en 

kvinne. Men teksten som er gjenstand for undersøkelsen i denne oppgaven er såpass kort at 

oversetterens kjønn nok ikke vil ha noen innvirkning på resultatene. Likevel kan det være lurt 

                                                
13 Se vedlegg 1 for en oversikt over deltakerne i undersøkelsen. 
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å forsøke å ha balanse mellom kjønnene i deltakergruppen, siden muligheten er til stede for at 

en ubalanse kan påvirke resultatene (Hvelplund 2011: 86). 

Innenfor forskning på oversettelsesprosesser brukes ofte begreper som ekspertise og 

kompetanse. For å få et fullstendig overblikk over nettopp ekspertisen og kompetansen til 

deltakerne, kan det lønne seg å teste deres mentale egenskaper og språkkunnskaper (Martín 

2009: 90-96). Gjennom å teste arbeidshukommelse og prosesshastighet (ibid. 91-92) kan man 

danne seg et bedre bilde av deltakernes mentale egenskaper, om man for eksempel ønsker å 

rangere dem etter ekspertise. Samtidig vil slik testing være til god nytte når man skal 

analysere data etter undersøkelser og vil kunne komplementere resultatene man kommer fram 

til.  

Skrivehastighet vil også kunne ha innflytelse på resultatene fra en undersøkelse. Om en 

deltaker bruker merkbart lengre tid på en oppgave, kan dette henge sammen med hvor fort 

vedkommende skriver på et tastatur, og ikke bare med hvor vanskelig deltakeren synes 

oppgaven er, noe som også vil påvirke prosesshastigheten. Å måle og derfor være klar over 

deltakernes skrivehastighet vil av den grunn kunne være et nyttig hjelpemiddel for 

forskningen. Det lar seg også gjøre å teste deltakernes språkkunnskaper, noe som ofte gjøres 

ved hjelp av CEFR14 (ibid. 95). Ingen forhåndstesting av deltakerne ble gjennomført for den 

nåværende undersøkelsen fordi dette ville vært veldig tid- og ressurskrevende, men for større 

forskningsprosjekter kan en slik testing være nyttig. 

4.3 Tekstmateriale 

Undersøkelsens tekstmateriale skriver seg fra skjønnlitterære kilder. Deltakerne ble først bedt 

om å gjennomføre en liten oppvarmingsøvelse, som besto i å oversette følgende tekstutdrag 

fra Bernhard Schlinks roman Die Heimkehr: 

(4-1) 

 Im August hatte ich bei ihr geklingelt. Die Schule hatte gerade angefangen. In den Ferien war sie mit 

ihren großen Koffern aus Kenia gekommen. (Schlink 2008: 115) 

Oppvarmingsteksten inneholdt ingen store utfordringer og heller ingen utvidete prenominale 

attributter. Den var ikke en del av selve undersøkelsen, hensikten med å oversette denne 

teksten var heller at deltakerne skulle bli kjent med hva deres rolle i undersøkelsen gikk ut på, 

og med hvordan programvaren og tekstvinduet de jobbet i, så ut. Samtidig ga det mulighet for 

                                                
14 Common European Framework of Reference for Languages, på norsk kjent som Det felles europeiske 

rammeverket for språk, er retningslinjer framsatt av Europarådet for å beskrive fremmedspråkkompetanse. 
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å etterse at kalibrering og det tekniske ellers var som det skulle. Oppvarmingsøvelsen viste 

seg å være nyttig, ettersom det kom fram at noen av deltakerne var usikre på blant annet hvor 

de skulle skrive inn oversettelsen sin.  

Teksten som ble gjenstand for selve undersøkelsen er tatt fra begynnelsen av Uwe Tellkamps 

roman Der Turm (2008). Første avsnitt i denne romanen er også behandlet i Fabricius-Hansen 

2016 (side 142). Teksten inneholder mange utvidete prenominale attributter og egner seg av 

den grunn godt for undersøkelsen. Det første avsnittet ser slik ut (mine kursiveringer samt 

tilføyde romertall viser til relativsetninger og prenominale attributter): 

(4-2) 

Die elektrischen Zitronen aus dem VEB „Narva“, (I) mit denen der Baum dekoriert war, hatten einen 

Defekt, flackerten hin und wieder auf und löschten die (II) elbabwärts liegende Silhouette Dresdens. 

Christian zog die (IIIa) feucht gewordenen, (IIIb) an den wollenen Innenseiten mit Eiskügelchen 
bedeckten Fäustlinge aus und rieb die (IV) vor Kälte fast taub gewordenen Finger rasch gegeneinander, 

hauchte sie an – der Atem verging als Nebelstreif vor dem (Va) finster liegenden, (Vb) in den Fels 

gehauenen Buchensteig, (VI) der hinauf zu Arbogasts Instituten führte (Tellkamp 2008: 15). 

Tekstutdraget inneholder fire utvidete prenominale attributter (II-V), hvorav to er satt sammen 

av ulike, sidestilte utvidelser (III og V). Attributtene er alle ikke-restriktive (Fabricius-Hansen 

2016: 142), som vil si at de ikke er markert for focus og kan utelates uten referensielle 

konsekvenser. Teksten blir ikke uforståelig om attributtene fjernes i en eventuell oversettelse, 

men den mister selvfølgelig mye innhold (se også eksempel (2-49) i delkapittel 2.3.4). 

Tekstutdraget inneholder to relativsetninger (I og VI), som begge er restriktive (ibid. 7). Om 

de skulle utelates vil leseren ikke forstå hvilke elektrischen Zitronen eller hvilken Buchensteig 

det er snakk om. Oversetterne vil med denne teksten flere ganger bli stilt overfor spørsmålet 

om hvilken strategi de skal bruke for å oversette de prenominale attributtene.  

For attributt (IV) i teksten kan vi tenke oss følgende løsning: «og gned fingrene, som var blitt 

nesten numne av kulde, raskt mot hverandre». Attributtet gjøres om til en relativsetning. Isak 

Rogde har i sin norske oversettelse her valgt en annen løsning: «han gned de nesten numne 

fingrene sine fort mot hverandre» (Tellkamp 2009: 15). Attributtet beholdes noe forkortet i 

prenominal posisjon. Muligvis vil også deltakerne i forsøket velge hver sine løsninger på 

denne problemstillingen. Det er også verdt å merke seg relativsetningen (VI), som vil gjøre 

det vanskelig for (Va) og (Vb) å bli pakket ut til postnominal posisjon som egen relativsetning 

i oversettelsen. Denne teksten bør være velegnet for å få fram ulike løsninger hos deltakerne, 

og, enda viktigere, den åpner for å synliggjøre hvordan potensielle automatiserte prosesser 

øver innflytelse på disse løsningene.  
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Om deltaker P13 skulle bruke betydelig mer tid enn deltaker P03 på å oversette de 

prenominale attributtene i forsøksteksten, kan det tyde på at deltaker P03 har mer erfaring 

med slike strukturer og at oversettelsen av disse delvis er preget av en automatisert prosess. 

Det kan likeens bety at deltaker P03 rett og slett har et høyere arbeidstempo eller skriver 

raskere på tastaturet. For å tydeliggjøre hva resultatene her faktisk forteller oss, kan det lønne 

seg å utvide forsøksteksten med noen relativt sett enklere setninger. Hvor lang tid henholdsvis 

deltaker P03 og deltaker P13 bruker på disse setningene, kan kaste lys over undersøkelsens 

andre resultater. Avsnittet (4-3) er satt sammen av to setninger som begge skriver seg fra 

samme side i romanen som avsnittet (4-2) over: 

(4-3) 

Christian […] ging weiter stadtauswärts, in Richtung Grundstraße. […] Von einem Kirchturm in der 

Ferne schlug es vier, was [ihn] wunderte (Tellkamp 2008: 15). 

Dette stedet i romanen er preget av hypotaktiske setningsstrukturer. Jeg så det derfor som 

nødvendig å redigere teksten noe. Alternativt kunne kortere setninger ha blitt funnet fra lenger 

ut i romanen, men da ville man risikere å miste sammenhengen i teksten. En innskutt 

leddsetning og flere hovedsetninger er fjernet. I den andre setningen er ihn satt inn som 

erstatning for Christian, som her vil kunne oppfattes som overflødig. 

Utdraget fra Tellkamps roman inneholder noen lavfrekvente ord som bidrar til å øke tekstens 

kompleksitet. For å sikre at resultatene, for eksempel fikseringsvarigheten, ikke skal kunne 

forstyrres av den leksikalske vanskeligheten, har jeg byttet ut noen av disse ordene. Det 

østtyske, juridiske begrepet VEB er erstattet med det nøytrale Betrieb, det geografiske 

spesifikke elbabwärts er erstattet med det mer generelle flussabwärts, mens den sjeldne 

gatebetegnelsen -steig er erstattet med det mer vanlige -allee. I en vanlig arbeidssituasjon ville 

en oversetter her sannsynligvis brukt internettsøk eller oppslagsverk for å finne fram til en 

oversettelse. Det er prosessen ved oversettelse av setningsstrukturer og ikke oversettelse av 

det leksikalske som er gjenstand for undersøkelsen, og det er derfor ønskelig at det leksikalske 

ikke skal være altfor utfordrende. Den endelige forsøksteksten blir da seende slik ut: 

(4-4) 

Die elektrischen Zitronen aus dem Betrieb «Narva», mit denen der Baum dekoriert war, hatten einen 

Defekt, flackerten hin und wieder auf und löschten die flussabwärts liegende Silhouette Dresdens. 

Christian zog die feucht gewordenen, an den wollenen Innenseiten mit Eiskügelchen bedeckten 

Fäustlinge aus und rieb die vor Kälte fast taub gewordenen Finger rasch gegeneinander, hauchte sie an – 

der Atem verging als Nebelstreif vor dem finster liegenden, in den Fels gehauenen Eingang der 

Buchenallee, die hinauf zu Arbogasts Instituten führte. Christian ging weiter stadtauswärts, in Richtung 

Grundstraße. Von einem Kirchturm in der Ferne schlug es vier, was ihn wunderte. 
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4.4 Gjennomføring 

Øyebevegelsene ble målt med en frekvens på 120 hertz. Translog-II ble brukt for vise fram 

kildeteksten og de ulike måltekstene som deltakerne skulle produsere. Kildeteksten var 

tydelig i øverste halvdel av Translog-II-vinduet, mens målteksten skulle skrives inn i nederste 

halvdel. Kildeteksten var satt med 18 punkter, dobbel linjeavstand og skrifttype Times New 

Roman, og ble vist for deltakerne på en 22-tommers monitor med en oppløsning på 1680 x 

1250 piksler. Forsøket fant sted i et godt opplyst rom uten vinduer, slik at lysnivået var 

konstant og likt for alle deltakerne. Monitoren med eye-trackeren sto på et hevbart bord, så 

utstyret kunne tilpasses alle deltakerne uansett kroppslengde og sittestilling. Dette gjøres for å 

sikre så god kvalitet som mulig for opptakene. 

Deltakerne ble aller først spurt om fødselsår, utdanning og oversettererfaring; hvilke språk de 

har oversatt fra, hvor ofte de jobber eller har jobbet med oversettelse og hva slags typer 

tekster de har oversatt.  

Deretter ble oppvarmingsøvelsen gjennomført. Deltakerne fikk beskjed om å oversette teksten 

fra (4-1), og ble fortalt at dette var for å utelukke eventuelle tekniske problemer og for at de 

selv skulle gjøre seg kjent med hvordan det var å arbeide i Translog-II. Det ble også gitt 

tilgang til en tysk-norsk ordbok i bokformat15. Deltakerne ble fortalt hvordan de kunne starte 

og avslutte opptaket, slik at de kunne sitte alene i rommet og arbeide uten unødvendige 

forstyrrelser. Dette ville også gjøre situasjonen mindre stressende for deltakerne. Selv satt jeg 

i et tilstøtende rom, mens døra mellom de to rommene sto åpen, slik at jeg var tilgjengelig for 

eventuelle spørsmål eller problemer underveis. Før opptak i Translog-II kunne settes i gang, 

måtte eye-trackeren kalibreres. Kalibreringen bør være så nøyaktig som mulig, men kan være 

vanskeligere å få til for noen personer. Eye-trackeren kan for eksempel ha problemer med å 

oppfatte øyebevegelsene hos personer som bruker briller med bifokale glass eller spesielt 

smale innfatninger (Hvelplund 2014:27). Under kalibreringen satt deltakerne i ro med en 

avstand fra eye-trackeren på omtrent 50-60 centimeter, og de ble bedt om å beholde samme 

sittestilling og samme avstand fra monitor og eye-tracker mens de jobbet med oversettelsen. 

Kalibreringen foregår ved at man med øynene følger en rød prikk som beveger seg på kryss 

og tvers over skjermen. Eye-tracker-programvaren oppgir deretter en feilmargin for x- og y-

aksene, som bør være så lav som mulig og helst under 0,5 grader. Kalibreringen måtte for 

noen av deltakerne gjentas for å oppnå tilstrekkelig lav feilmargin. For en deltaker lot det seg 

                                                
15 Gerd Paulsen. 1999. Tysk blå ordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget.  
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ikke gjøre å komme under 0,5 grader, men ingen feilmarginer var høyere enn 1 grad. Når 

oversettelsen var ferdig og opptaket avsluttet og lagret, fikk deltakerne se en replay av 

opptaket, hvor man ser hvordan blikket beveger seg over skjermen og hvordan målteksten 

kommer fram. Dette ga et kjapt inntrykk av kvaliteten på opptaket, slik at eventuelle 

justeringer av stolplassering og bordhøyde kunne utføres. 

Deltakerne fikk deretter beskjed om å oversette hovedteksten (4-4). De ble bedt om å 

oversette og jobbe med teksten slik de ellers ville ha gjort det i en vanlig arbeidssituasjon, og 

gjerne se igjennom oversettelsen før de sa seg ferdig. Det ble ikke gitt noen tidsbegrensninger. 

Kvaliteten på oversettelsen skulle ikke bedømmes, likevel var det ønskelig at deltakerne 

konsentrerte seg om oppgaven og gjorde den så godt som mulig. Deltakerne ble fortalt at 

teksten de skulle oversette stammet fra en tysk roman. De samme prosedyrene ble ellers fulgt 

for hovedteksten som for oppvarmingsøvelsen. 

Da oversettelsen var ferdig, fikk deltakerne igjen se en rask replay av det de hadde gjort. 

Samtidig ble de stilt noen spørsmål om oversettelsene sine: Om hvilke utfordringer de støtte 

på i teksten, om hvordan de gikk fram for å oversette de utvidete prenominale attributtene i 

teksten og om de hadde en generell strategi for å oversette den typen strukturer til norsk. Til 

slutt ble de spurt om de benyttet seg av ordboka og i så fall for hvilke ord. 

4.4.1 Økologisk validitet 

Begrepet økologisk validitet dreier seg om hvor naturlig forskningssituasjonen er for 

deltakerne (Göpferich 2008: 5). For denne undersøkelsen betyr det at det er ønskelig at 

deltakerne jobber med oversettelsen på samme måte som de ville ha gjort om det dreide seg 

om et vanlig oversetteroppdrag. Forsøket kan minne om dette, i og med at deltakeren blir bedt 

om å oversette en tekst fra et språk til et annet. Til samme tid skiller det seg fra 

arbeidssituasjonen man vanligvis befinner seg i når man oversetter en tekst. Forsøket fant sted 

i et laboratorium med utstyr og programvare som var ukjent for deltakerne. Man risikerer at 

dataene man samler inn i et laboratorium, skiller seg fra dem man kunne ha samlet inn i miljø 

som deltakerne var mer fortrolige med, som for eksempel kontoret der de jobber til vanlig 

(Hvelplund 2011: 84). Deltakerne måtte også forholde seg til opptakssystemet, som blant 

annet krevde at de satt rolig i en gitt avstand fra eye-trackeren. Man står i fare for at 

deltakerne ikke får konsentrert seg om oversettelsesarbeidet i like stor grad som i sitt vante 

arbeidsmiljø. 
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Vanligvis jobber oversettere med oversettelsesprogramvare som Trados, eller i 

tekstbehandlingsprogrammer som Microsoft Word. Å skrive teksten inn i Translog-II blir en 

annen situasjon og er noe deltakerne ikke har hatt erfaring med fra tidligere. Translog-II 

kjøres i operativsystemet Windows, noen av deltakerne jobber vanligvis med Apple-

datamaskiner og operativsystemet Mac OS. Dette operativsystemet har et annerledes tastatur 

enn Windows, som førte til noe usikkerhet blant de to deltakerne som til vanlig jobbet i Mac 

OS. Dette kan ha hatt innflytelse på skrivehastigheten og på hvor mange tastefeil og rettelser 

som ble utført av deltakerne. På den andre siden fikk deltakerne først utføre en 

oppvarmingsøvelse, som hjalp dem med å tilpasse seg situasjonen.  

Oversettere benytter seg av en rekke hjelpemidler. Digitale ordbøker og internettsøk er hyppig 

brukte verktøy. Disse hjelpemidlene var ikke tilgjengelig for deltakerne i denne 

undersøkelsen, fordi slike hjelpemidler ikke er integrert i Translog-II. Deltakerne hadde 

derimot tilgang til en enkel tysk-norsk ordbok i bokformat. Konsekvensen av dette er at 

arbeidsrytmen til deltakerne ble noe annerledes enn den vanligvis ville ha vært, noe som igjen 

kan ha påvirket både hvordan de arbeidet og den endelige målteksten. I tillegg var deltakerne 

selvfølgelig klar over at oversettelsen de utførte var gjenstand for forskningsanalyse, og ikke 

skulle leveres til en oppdragsgiver, noe som igjen kunne føre til at målteksten ikke var utsatt 

for de samme kvalitetskriteriene som ellers. Dette har uansett størst innflytelse på deltakernes 

ytelse under revidering av den oversatte teksten, og mindre innflytelse på den umiddelbare 

fasen, de første løsningene (Hvelplund 2011: 85), som jo er gjenstand for den herværende 

undersøkelsen. 

4.4.2 Opptakskvalitet 

Opptakene bør være av god kvalitet om de skal kunne gi et representativt bilde av 

oversettelsesprosessen. Opptakskvaliteten kan blant annet bedømmes ut fra forholdet mellom 

total fikseringstid og samlet tid for hele opptaket, som forteller hvor mye deltakeren så på 

skjermen eller om eye-trackeren hadde problemer med å oppfatte deltakerens øyebevegelser 

(Hvelplund 2014: 216). For én av deltakerne fra den uerfarne gruppen viste det seg at 

Translog-II kun hadde lagret et fåtall av deltakerens øyebevegelser, som til sammen utgjorde 

17% av den totale produksjonstiden. Det er lite sannsynlig at denne deltakeren så vekk eller 

ned på tastaturet i 83% av opptaket. Dette resultatet kommer av at eye-trackeren hadde 

problemer med å oppfatte øyebevegelsene til vedkommende deltaker.  

Et teknisk problem i Translog-II førte til at opptaksdataene fra én av deltakerne fra den 

erfarne gruppen heller ikke kunne brukes i analysen. 
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To av opptakene måtte altså legges vekk før analysen kunne gjennomføres, som derfor foretas 

på bakgrunn av ti deltakere, fem fra hver gruppe. 

4.5 Analyse 

Translog-II produserer logg-filer for hver deltakers opptak. Disse filene prosesseres til et sett 

tabellfiler med en stor mengde informasjon om oversettelsesprosessen (se Carl m.fl. 2016 for 

en utførlig presentasjon av tabellfilene og hva de inneholder). Denne informasjon analyseres i 

de kommende underkapitlene med den hensikt å finne ut av hvorvidt prosessen med å 

restrukturere de tyske prenominale attributtene til norsk er automatisert hos de erfarne 

oversetterne. 

For analysen bruker jeg R versjon 3.2.3 (R Core Team 2015), som er et programmeringsspråk 

og program for grafiske framstillinger og statistiske beregninger. Jeg benytter meg av pakken 

lme4 (Bates m.fl. 2015) i R for å gjennomføre regresjonsanalyser ved hjelp av en lineær 

blandet modell, som er den kraftigste statistiske metoden for å analysere dataene man får fra 

en eye-tracking-undersøkelse (Hvelplund 2011: 118). For å teste statistisk signifikans og 

dermed få p-verdier, bruker jeg pakken lmerTest (Kuznetsova m.fl. 2016).16  

4.5.1 Resultater 

Jeg vil i det følgende beskrive ulike variabler fra Translog-tabellene som sier noe om graden 

av restrukturering i oversettelsene; hvordan deltakerne fikserte ordene i teksten og hvordan 

deltakerne produserte måltekstene sine. Til slutt ser jeg nærmere på oversettelsesprosessen for 

to av deltakerne i undersøkelsen. I delkapittel 4.6 vil jeg så diskutere resultatene ytterligere 

med hensyn til hvorvidt de kan bekrefte hypotesen i delkapittel 3.5.  

4.5.2 Cross-verdier 

Translog-tabellene inneholder en Cross-variabel, som tallfester i hvilken grad ordstillingen 

har blitt forandret under oversettelsen (Carl m.fl. 2016: 26). Denne variabelen er viktig å ta i 

betraktning, i og med at ordstillingen kan forandres betydelig når et utvidet prenominalt 

attributt restruktureres i en norske oversettelse. 

Fig. 4.1 illustrerer hvordan Cross-verdiene beregnes. Illustrasjonen viser begynnelsen av siste 

setning fra tekst (4-4) som ble oversatt i undersøkelsen, én av deltakernes oversettelse av 

                                                
16 Se ellers Schaeffer m.fl. 2016, hvor de samme R-pakkene brukes for å analysere resultater fra eye-tracking-

undersøkelser av oversettelsesprosesser. 
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denne setningen samt Cross-verdiene sett fra kildetekst til måltekst.17 Ifølge Carl m.fl. (2016) 

kommer man fram til denne verdien «[…] ved å telle hvor mange ord som må hoppes over i 

det ene språket for å kunne produsere det neste ordet i det andre språket» (Carl m.fl. 2016: 26, 

min oversettelse).   

 

Fig. 4.1 Cross-verdier for ordene i kildeteksten 

Von har verdien 4 fordi man må hoppe fire plasser til høyre fra begynnelsen av setningen for å 

komme fram til i. Deretter følger einem Kirchturm in der Ferne, hvor hvert ord har verdien 1, 

siden man her hopper ett ord til høyre om gangen for å finne det tilsvarende oversatte ordet. 

Cross-verdien for schlug er -7, siden man her hopper sju ganger til venstre for å komme fram 

til oversettelsen slo. Konsekvensen av en slik utregningsmetode blir at jo større forskjell i 

ordstilling mellom kilde- og måltekst, jo høyere gjennomsnittlig Cross-verdi (ibid. 27). Siden 

Cross kan være både positiv og negativ, kommer jeg til å bruke absolutte verdier når Cross 

inngår i analysen, ettersom det prinsipielt sett går ut på det samme om et ord flyttes til venstre 

eller til høyre i målteksten sammenlignet med hvor det sto i kildeteksten. 

Tekst (4-4), som ble oversatt av deltakerne i undersøkelsen, blir i Translog-tabellene delt inn i 

kildetekstsegmenter, STseg (ibid. 23). Et slikt segment defineres som informasjonen mellom 

to punktum og kildeteksten består dermed av følgende fire segmenter: 

1. Die elektrischen Zitronen aus dem Betrieb «Narva», mit denen der Baum dekoriert war, hatten 

einen Defekt, flackerten hin und wieder auf und löschten die flussabwärts liegende Silhouette 

Dresdens. 

2. Christian zog die feucht gewordenen, an den wollenen Innenseiten mit Eiskügelchen 

bedeckten Fäustlinge aus und rieb die vor Kälte fast taub gewordenen Finger rasch 

gegeneinander, hauchte sie an – der Atem verging als Nebelstreif vor dem finster liegenden, in 

den Fels gehauenen Eingang der Buchenallee, die hinauf zu Arbogasts Instituten führte. 

                                                
17 Her er det i seg selv interessant å se hvordan deltakeren har flyttet adverbialet som står i den tyske setningens 

forfelt, til den norske setningens midtfelt. 
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3. Christian ging weiter stadtauswärts, in Richtung Grundstraße. 

4. Von einem Kirchturm in der Ferne schlug es vier, was ihn wunderte. 

De utvidete prenominale attributtene befinner seg i STseg 1 og STseg 2. Antagelig vil disse 

segmentene kreve mest restrukturering og dermed ha den høyeste gjennomsnittlige Cross-

verdien etter at segmentene blir oversatt. En restrukturering vil her kunne foregå ved at 

informasjonen i attributtene flyttes postnominalt i den norske oversettelsen. En alternativ 

løsning vil være å beholde informasjonen i prenominal posisjon, men dette vil kreve at deler 

av informasjonen i det tyske attributtet fjernes18, slik at de gjenblivende måltekstordenes 

relative posisjon innad i setningen også her vil skille seg fra kildetekstordenes. Dette vil igjen 

øke den gjennomsnittlige Cross-verdien noe, men ikke like mye som ved en restrukturering til 

postnominal posisjon. Eksemplene (4-5b og c) viser hvordan to av deltakerne velger hver sin 

løsning for å oversette kildeteksten (4-5a): 

(4-5) 

a. […] und rieb die vor Kälte fast taub gewordenen Finger rasch gegeneinander […] 

b. […] før han gned de kalde, nesten numne fingrene hurtig mot hverandre […] 

c. […] og gned fingrene, som var nesten følelsesløse av kulde, raskt mot hverandre […] 

   

Tabell 4.1 viser de gjennomsnittlige Cross-verdiene både for segmentene enkeltvis og for hele 

teksten samlet, etter at samtlige deltakere har gjennomført oversettelsen. Verdiene støtter den 

ovennevnte antagelsen, i og med at de to første segmentene har de høyeste Cross-verdiene. 

For STseg 2 er verdien på hele 2,27, som henger sammen med at dette segmentet inneholder 

så mange som tre utvidete prenominale attributter og dessuten er svært langt. STseg 4 har 

derimot en struktur som ganske enkelt kan la seg overføre til norsk og Cross-verdien er 

dermed lavest i dette segmentet. 

Tabell 4.1 Gjennomsnittlige Cross-verdier for hvert enkelt STseg for alle deltakerne 

 STseg 1 STseg 2 STseg 3 STseg 4 Samlet 

Cross 1,82 2,27 1,63 1,36 1,97 

                                                                                                                                                                               

Cross er et hjelpemiddel til å kvantifisere graden av restrukturering og henger her sammen 

med mengden av utvidete prenominale attributter. Å oversette og dermed restrukturere de 

tyske attributtene til en norsk måltekst kan vise seg å være utfordrende for uerfarne 

oversettere. For erfarne oversettere kan restruktureringsprosessen være automatisert i større 

grad. Øyebevegelser kan gi indikasjoner på hvordan man leser en tekst under oversettelse og 

                                                
18 Jf. de tidligere diskuterte oversettelsesstrategiene. 
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dermed på hvor problematisk oversettelsen har vært. Av den grunn er det interessant å se på 

forholdet mellom Cross og ulike fikseringsdata. 

4.5.3 Fikseringsdata 

Translog-tabellene inneholder flere variabler som registrerer ulike typer fikseringsdata. I 

delkapittel 3.6 ble det hevdet at måling av øyebevegelser gir god innsikt i graden av 

automatisering, noe som også er blitt sett på i andre undersøkelser, blant annet Schaeffer m.fl. 

(2016): «Tidlige øyebevegelsesregistreringer indikerer prosesser som er mer automatiske, 

mens sene registreringer heller indikerer kontrollert prosessering» (Schaeffer m.fl. 2016: 183, 

min oversettelse). Korte fikseringer tyder på at oversetteren ikke stusser over ordets betydning 

eller dets sammenheng i teksten. Når oversetteren leser en kildetekst for nettopp å oversette 

den, betyr korte fikseringer at hun heller ikke stusser over hvordan ordet eller segmentet som 

det er en del av, kan oversettes til målspråket. 

Følgende fikseringsvariabler blir brukt i analysen: 

 FFDur, first fixation duration eller varighet for første fiksering. FFDur gir varigheten 

for første gang et ord fikseres (Carl m.fl. 2016: 29). En lengre FFDur indikerer at 

ordet er vanskelig å forstå eller utfordrende å oversette. Kortere FFDur er indikasjoner 

på det motsatte. 

 FPDurS, first pass source token reading duration eller varighet for førstegangs 

gjennomlesing av kildetekstord. FPDurS summerer varigheten for alle fikseringene på 

et ord før blikket flytter seg til et annet ord (ibid. 29). Om en deltaker ved første 

gjennomlesning fikserer for eksempel ordet wollenen kun én gang før han går videre 

til Innenseiten (jf. tekst (4-4)), vil FFDur og FPDurS ha samme størrelse. Om 

vedkommende foretar flere fikseringer på wollenen før blikket glir videre, vil FPDurS 

være større enn FFDur for dette ordet. FPDurS representerer dermed et senere 

stadium av prosesseringen (Schaeffer m.fl. 2016: 201). Deltakeren fikserer ordet på 

nytt fordi det er vanskelig å forstå eller fordi det er utfordrende å oversette ordet eller 

hele konteksten ordet er en del av. Svært lange ord vil kunne føre til flere refikseringer 

før blikket går videre (ibid. 198). 
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 TrtS, total reading time on source token eller samlet lesetid for kildetekstord. TrtS 

summerer varigheten av alle fikseringer på et ord (Carl m.fl. 2016: 29). Et høyt tall her 

indikerer at deltakeren har brukt relativt lang tid på å se på ordet, som kan henge  

 

Fig. 4.2 a-d Forholdet mellom absolutte Cross-verdier og henholdsvis FFDur, FPDurS, TrtS og FixS for hele teksten. Y-
aksen viser millisekunder i fig 4.2 a-c og antall fikseringer i fig. 4.2 d. 

 

sammen med at deltakeren har gått tilbake til dette ordet flere ganger og brukt mye tid 

på det under revideringsfasen.  

 FixS, total number of fixations on source token eller samlet antall fikseringer for 

kildetekstord (ibid. 29) er en variabel som minner om TrtS. Men mens sistnevnte 

oppgir en verdi i millisekunder, gir FixS et tall på hvor mange ganger et ord ble 
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fiksert. For eksempel sier FixS at undersøkelsens deltaker P12 har sett på wollenen og 

Innenseiten henholdsvis 16 og 18 ganger. TrtS for deltaker P12 viser at vedkommende 

har fiksert de samme to ordene i henholdsvis 3712 og 6656 millisekunder, noe som 

betyr at dette substantivet nok har vært mer problematisk for oversetteren enn det 

tilhørende adjektivet. Innenseiten er ikke et semantisk problematisk ord for en norsk 

oversetter, det er heller det strukturelle, hvor ordet skal plasseres i oversettelsen, som 

utgjør det eventuelle problemet. 

Fig. 4.2 gir et inntrykk av i hvor sterk grad disse fire variablene påvirkes av Cross-verdiene. 

Grafene viser den gjennomsnittlige trenden og gjelder et gjennomsnitt av fikseringsdataene 

for samtlige av deltakerne i undersøkelsen. Dataene blir noe forskjøvet fordi langt de fleste 

Cross-verdiene ligger mellom 0 og 10. Likevel tegner det seg et bilde av en generell utvikling, 

hvor høyere Cross fører til at både den innledende (FFDur, FPDurS) og den totale (TrtS, 

FixS) prosesseringen tar lengre tid. En konsekvens av dette er at høyere grad av 

restrukturering i målteksten kan føre til hyppigere bruk av kontrollerte prosesser under 

oversettelsesarbeidet. Man beveger seg nedover i Krings’ prosesseringsnivåer som ble 

beskrevet i delkapittel 3.2.2. 

I tillegg til denne generelle trenden er det interessant å se på hvilke forskjeller som finnes 

mellom de to gruppene – erfarne og uerfarne oversettere – når det gjelder fikseringsdataene. 

Dataene jeg har presentert hittil gjelder den samlede teksten. For å tydeliggjøre hvordan de to 

gruppene leser når de skal oversette de utvidete prenominale attributtene ser jeg nå nærmere 

på de tidlige fikseringene på kildetekstordene (FFDur og FPDurS) for STseg 2, som 

inneholder tre slike konstruksjoner. Som en kontrast inkluderes data fra STseg 4, som ikke 

inneholder denne typen konstruksjon og som samlet sett har lavest Cross-verdi. Disse dataene 

presenteres ved hjelp av boksdiagrammene i fig. 4.3.19  

Både FFDur og FPDurS er gjennomgående lavere hos de erfarne deltakerne, som indikerer at 

denne gruppen hadde færre vanskeligheter med å forstå ordenes betydning. Spredningen i 

observasjonene er større blant de uerfarne deltakerne sammenlignet med de erfarne, framfor 

alt i STseg 2, noe som indikerer at de uerfarne til tider fant dette segmentet utfordrende og 

                                                
19 Boksen i et boksdiagram utgjør den interkvartile variasjonsbredden, det vil si de midterste 50% av alle 

observasjoner. De resterende observasjonene befinner seg i all hovedsak innenfor stiplede linjene, som strekker 

seg til maksimalt 1,5 ganger den interkvartile variasjonsbredden. Utenfor de stiplede linjene finnes såkalte 

«uteliggere», observasjoner som er overraskende store sammenlignet med dataene for øvrig. Disse er fjernet for 

å gjøre det lettere å avlese diagrammene. Den horisontale streken gjennom boksen viser medianen (Baayen 

2012: 30). Et boksdiagram gir dermed en lett tilgjengelig grafisk framstilling av ulike distribusjoner. 
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behøvde relativt langvarige førstefikseringer. Størst forskjell i median finnes i STseg 4. Som 

vi ser, finnes det noen observasjoner med verdien 0. Dette henger sammen med at såkalte 

funksjonsord, det vil si i all hovedsak korte ord som først og fremst utfyller en grammatisk 

 

 

Fig. 4.3 a-d FFDur og FPDurS for de to deltakergruppene i STseg 2 og STseg 4. Y-aksene viser millisekunder. 

funksjon og ikke innehar en egen leksikalsk betydning, i mange tilfeller ikke fikseres 

(Göpferich 2008: 58). Forskjellen mellom de to gruppene kommer altså tydeligst fram i STseg 

4. I tillegg til de setningsstrukturelle forskjellene mellom STseg 2 og STseg 4, er førstnevnte 

setning klart lengre enn sistnevnte. Det blir mer å huske på og ta hensyn til for oversetterne, 

noe som også påvirker den kognitive innsatsen deres. 
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Tabell 4.2 Lineær blandet modell for deltakernes fikseringsdata sett i forhold til deres ekspertise, hvilket segment som ble 
oversatt og Cross-verdiene.20 

Avhengige variabler Uavhengige variabler Tilfeldig variabel 

FFDur ~Ekspertise+STseg+abs(Cross) +(1|Deltaker) 

FPDurS 

FixS 

 

Den statistiske modellen i tabell 4.2 brukes for å finne ut av hvilken signifikans ulike 

variabler har for de tidlige fikseringsdataene, FFDur og FPDurS, som indikerer 

automatisering, og for det totale antallet fikseringer, FixS, som indikerer den samlede 

arbeidsmengden. Det kontrolleres for deltakernes ekspertise, det vil si om de tilhører den 

erfarne eller den uerfarne gruppen, absolutte Cross-verdier og STseg. Som tilfeldig variabel 

inkluderes den enkelte deltakeren. Resultatene vises i tabell 4.3.  

Tabell 4.3 Resultater med p-verdier for modellen i tabell 4.2. 

FFDur SE t p Signifikans 

abs(Cross) 3,00 3,54 4,16e-4 *** 

STseg 7,86 1,57 0,117  

Ekspertise 20,87 4,30 2,61e-3 ** 

FPDurS SE t p  

abs(Cross)  3,54 9,85 1,15e-3 ** 

STseg 9,28 0,23 0,816  

Ekspertise 24,62 3,93 4,3e-3 ** 

FixS SE t p  

abs(Cross) 0,11 4,87 3,24e-3 ** 

STseg 0,29 -1,19 0,233  

Ekspertise 2,20 0,61 0,558  

†p <0,1   *p<0,01   **p <0,01   ***p<0,001 

Cross-verdiene viser seg å være signifikante for alle tre fikseringsdataene. Når vi 

sammenligner dette med fig. 4.2, som viser forholdet mellom større Cross og lengre 

fikseringer, er det nærliggende å slutte seg til at det kan være en kognitivt krevende operasjon 

                                                
20 Dataene er hentet fra tabellfilene med filsuffiks .st.  
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å restrukturere informasjonen i en kildetekstsetning til en ny måltekstsetning. STseg viser seg 

derimot å ikke være signifikant for fikseringsdataene. Det ser altså her ut til at det er ordene i 

seg selv og i hvilken grad de restruktureres, og ikke hvilken setning de er del av, som har 

innflytelse på fikseringene. Ekspertise er, ikke overraskende, signifikant hva gjelder de tidlige 

fikseringsdataene. Erfarne oversettere har innlært strategier som gjør at de raskt forstår 

hvordan ord og setningskonstruksjoner kan oversettes og besitter i tillegg et stort ordforråd. 

Av den grunn vil de, i gjennomsnitt, bruke kortere tid på å fiksere ordene i teksten ved første 

gjennomlesing. Ekspertise er ikke signifikant for FixS, som forteller at hvor lang tid man 

bruker på å lese kildeteksten er mer individuelt bestemt. Det kan for eksempel være avhengig 

av hvor mye tid den enkelte deltakeren brukte på å revidere oversettelsesproduktet sitt.  

Fikseringsdata gir et overblikk over lesingen som foregår under oversettelsesprosessen og 

dermed et innblikk i de kognitive prosessene. Ved å i tillegg se på produksjonsdata, får man 

også en oversikt over det man ofte tenker på som selve oversettelsesarbeidet, nemlig skriving 

av måltekst.  

4.5.4 Produksjonsdata 

Translog-II definerer en produksjonsenhet som en sekvens med sammenhengende produksjon 

av tekst, som vil si all tastaturaktivitet inkludert innsetting og sletting av bokstaver. Grensen 

mellom to produksjonsenheter er definert som en pause på minst 1000 millisekunder uten 

tastaturaktivitet (Carl m.fl. 2016: 35).  

Følgende to produksjonsvariabler blir brukt i analysen: 

 Dur, duration of unit production time eller varighet for produksjonsenhet (ibid. 52). 

Denne variabelen forteller oss hvor lang tid deltakeren brukte på sammenhengende 

skriving. Et høyere antall pauser i skrivingen resulterer i en lavere gjennomsnittlig 

Dur, og vil være en indikasjon på at oversetteren har støtt på utfordringer underveis. 

 ParalS, parallel source text gaze activity during typing eller parallell lesing av 

kildetekst under skriving av måltekst (ibid. 52). Denne variabelen indikerer samtidig 

aktivering av de to språkene oversetteren jobber med. Om man leser kildespråket og 

samtidig skriver på målspråket, må nødvendigvis begge språk være aktive (Schaeffer 

m.fl. 2016: 187-189). ParalS kan i tillegg indikere automatisering, i og med at lesing 

av kildetekst parallelt fører til produksjon av måltekst (jf. diskusjonen om parallell 

prosessering i delkapittel 3.2.3). 
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Fig. 4.4 a-b Dur for de to deltakergruppene i STseg 2 og STseg 4. Y-aksene viser antall millisekunder. 

Fig. 4.4 viser forskjellene i Dur mellom de to deltakergruppene for STseg 2 og STseg 4, de to 

setningene i kildeteksten med henholdsvis mest og minst restrukturering i oversettelsene. Det 

kommer fram at de erfarne oversetterne har lengre produksjonsenheter enn de uerfarne. Det 

vil si at de opplever færre avbrudd og pauser underveis. Forskjellen mellom gruppene er 

særdeles tydelig for STseg 4, hvor den erfarne gruppens Dur-median ligger langt over den 

uerfarne gruppens. De ser ut til at STseg 4 er utfordrende å jobbe med for de uerfarne 

oversetterne, selv om dette segmentet verken inneholder utvidete prenominale attributter eller 

andre strukturelle eller semantiske vanskeligheter. Dette kan tolkes som at det er 

oversettelsessituasjonen i seg selv om er krevende for den uerfarne gruppen. STseg 2 er på 

den andre siden utfordrende for begge gruppene, noe som ikke er overraskende, siden 

segmentet inneholder hele tre utvidete prenominale attributter og i tillegg er svært langt. 

Likevel finnes det også her en viss forskjell mellom gruppene, hvor Dur gjennomgående er 

noe kortere for de uerfarne deltakerne. 

Tabell 4.4 Lineær blandet modell for deltakernes produksjonsdata sett i forhold til ekspertise og hvorvidt de behersket touch-
metoden.21 

Avhengige variabler Uavhengige variabler Tilfeldig variabel 

Dur ~Ekspertise+Touch +(1|Deltaker) 

ParalS 

 

Av de ti deltakerne hvis data blir analysert her, oppga fem at de behersket touchmetoden. Av 

disse fem igjen var det to erfarne og tre uerfarne oversettere. Touchmetoden, som påvirker 

                                                
21 Dataene er hentet fra tabellfiler med filsuffiks .pu. 
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hvor effektivt man skriver, vil kunne ha innflytelse på både Dur og ParalS. Modellen i tabell 

4.4 kontrollerer disse to produksjonsdataene for både deltakernes ekspertise og 

tastaturkompetanse (som i modellen kalles Touch). Den enkelte deltakeren inkluderes som 

tilfeldig variabel. Resultatene vises i tabell 4.5: 

Tabell 4.5 Resultater med p-verdier for modellen i tabell 4.4 

Dur SE t p Signifikans 

Ekspertise 430,86 -1,92 0,096 † 

Touch 440,98 1,45 0,189  

ParalS SE t p  

Ekspertise  367,54 -0,70 0.507  

Touch 373,37 2,90 0,022 * 

†p <0,1   *p<0,01   **p <0,01   ***p<0,001 

 

Av resultatene kommer det fram at ParalS først og fremst blir påvirket av hvorvidt deltakerne 

behersker touchmetoden eller ikke. Noe som ikke er altfor overraskende, når touchmetoden 

går ut på å se på skjermen mens men skriver på tastaturet. Deltakernes tastaturkompetanse er 

derimot ikke signifikant for Dur, men det finnes en svak signifikant sammenheng mellom Dur 

og deltakernes ekspertise. De erfarne deltakerne er i stand til å skrive sammenhengende i 

lengre perioder om gangen, noe som også kommer fram i fig. 4.4. En konsekvens av dette er 

at de erfarne deltakerne tar færre pauser under skrivingen, som er en indikasjon på at 

prosessene utviser tegn på automatisering. Behovet for lengre tenkepauser under arbeidet med 

kildeteksten er mindre. Standardfeilene (SE) i modellen er relativt høye, som viser at det her 

uansett er stor individuell variasjon mellom deltakerne (Baayen 2008: 90).   

4.5.5 Progresjonsgrafer 

Informasjonen som finnes i Translog-tabellene kan visualiseres i en progresjonsgraf 

konstruert ved hjelp av funksjonen progGra i R. En progresjonsgraf viser hvordan en oversatt 

måltekst oppstår over tid. Fikseringene på kilde- og måltekstord plottes inn i grafen, sammen 

med tastetrykk. Grafens x-akse viser tid i millisekunder, mens y-aksen viser antall 

kildetekstord. Oversettelsesarbeidet begynner derfor nederst til venstre i grafen og fortsetter 

oppover og til høyre ettersom man går gjennom teksten (Carl m.fl. 2016: 40). 

Ved å bruke en slik grafisk framstilling kan man foreta en kvalitativ analyse av den enkelte 

deltakerens oversettelsesprosess. Dette vil fungere som et supplement til den kvantitative 
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analysen av fikserings- og produksjonsdataene foretatt i underkapitlene 4.5.3 og 4.5.4. Når 

man i den kvantitative analysen ser på for eksempel FFDur, undersøkes fikseringene på alle 

ordene i teksten eller det enkelte tekstsegmentet. Dette gir en oversikt over hvordan 

deltakerne fikserer ordene i teksten, men detaljene kan bli vanskelige å tyde. For hvordan 

leser egentlig deltakerne et utvidet prenominalt attributt? Hvor lang tid tar det før de begynner 

å oversette akkurat disse konstruksjonene? Om produksjon av måltekst følger umiddelbart 

etter lesing av kildetekst, vil dette være fordi prosessen er automatisert. Om produksjon av 

måltekst følger etter en lengre pause, eller om det oppstår lengre pauser underveis i 

måltekstproduksjonen, vil dette komme av at det har vært nødvendig for deltakeren å benytte 

seg av kontrollerte prosesser for å komme fram til en løsning. 

Oversettelsesprosessene visualiseres i det følgende ved hjelp av progresjonsgrafer for to av 

deltakerne i undersøkelsen: én erfaren oversetter, P04, og én uerfaren oversetter, P12. Både 

P04 og P12 leste gjennom hele kildeteksten før de begynte å skrive målteksten22 og begge 

oppga at de behersket touchmetoden. De oppførte seg dermed relativt likt hva gjelder lesing 

og skriving og lar seg derfor sammenligne direkte.  

Jeg ser nærmere på hvordan de to deltakerne kom fram til sine oversettelser av de to utvidete 

prenominale attributtene i (4-6a) som følger etter hverandre i kildetekstens andre setning. 

Oversettelsene til P04 og P12 er å se i henholdsvis (4-6b) og (4-6c): 

(4-6) 
a. Christian zog die feucht gewordenen, an den wollenen Innenseiten mit Eiskügelchen bedeckten 

Fäustlinge aus und rieb die vor Kälte fast taub gewordenen Finger rasch gegeneinander […] 

b. Christian tok av seg vottene, som nå var fuktige og dekket på innsiden med små iskuler, og gned 

fingrene, som var nesten følelsesløse av kulde, raskt mot hverandre […] 

c. Christian tok ut de nå fuktige vottene som på den ulne innsiden var dekket med små iskugler [sic] og 

gne [sic] de nærmest kuldebedøvede fingrene raskt mot hverandre […] 
 

Deltaker P04 bruker strategi 2 og oversetter begge de utvidete prenominale attributtene til 

norske relativsetninger. Deltaker P12 har valgt en kombinasjon av de to strategiene i og med 

at fuktige er beholdt prenominalt, mens resten av informasjonen i det første prenominale 

attributtet er flyttet til postnominal posisjon i oversettelsen. Det andre prenominale attributter 

oversetter hun ved hjelp av strategi 1. 

                                                
22 Andre deltakere begynte rett på produksjon av måltekst uten å lese gjennom hele kildeteksten først. 
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Progresjonsgrafene for de to deltakerne er å se i fig. 4.5 og fig. 4.6. X-aksen viser antall 

millisekunder. Y-aksen viser til venstre de enkelte kildetekstordene og til høyre oversettelsene 

av disse. Grafene inneholder følgende symboler: 

 Blå sirkler står for fikseringer i kildeteksten 

 Grønne kvadrater står for fikseringer i målteksten 

 Innskrevne bokstaver og tegn står med svart skrift 

 Bokstaver og tegn som har blitt fjernet, står med rød skrift  

 Horisontale, svarte streker står for sammenhengende skriving 

 Diagonale, lilla streker står for sammenhengende lesing (Carl m.fl. 2016: 40-41) 

Fig. 4.5 og fig 4.6 viser prosessen fra rundt 270 000 millisekunder (fire og et halvt minutt) ut i 

prosessen fram til deltakerne er ferdig med å oversette ordene i (4-6a). Deltakerne kommer 

tilbake og gjør visse revideringer i denne målteksten senere, men det har ingen betydning for 

hvorvidt den umiddelbare prosessen er automatisert.  

P04 leser sammenhengende – ser på skjermen – under hele tidsforløpet som vises her. Vi ser 

flere tilfeller av lengre, sammenhengende skriveperioder. Oversettelsen av det første utvidete 

prenominale attributtet ser ut til å foregå raskt og direkte, uten lengre pauser. Etter at P04 har 

skrevet små iskuler kommer et opphold i skrivingen, hvor hun igjen leser igjennom det første 

attributtet. Deretter går hun løs på det andre attributtet og skriver med én gang gned de nesten 

(ved omtrent 310 000 millisekunder). Etter en omtrent fem sekunder lang tenkepause 

ombestemmer hun seg og bruker returtasten for å fjerne de nesten. Lignende hendelser gjentar 

seg ved at P04 fortløpende skriver inn og fjerner noen ord, dog med kortere pauser. Hun 

prøver seg fram til hun finner en akseptabel løsning for det andre attributtet. Ved omtrent 340 

000 millisekunder har hun funnet ut av hvordan oversettelsen skal se ut og avslutter med 

fingrene, som var nesten følelsesløse av kulde, raskt mot hverandre.  

Oversettelsen av det første attributtet kom svært raskt, noe som tyder på at løsningen kom 

som resultat av en automatisert prosess. Litt prøving og feiling måtte til for å komme fram til 

en oversettelse av det andre attributtet, men de ulike forslagene kom raskt etter hverandre. 

Dette kan tilsvare Krings’ 2. nivå (jf. delkapittel 3.2.2), hvor man befinner seg på et  
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Fig. 4.5 Progresjonsgraf for deltaker P04 
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Fig. 4.6 Progresjonsgraf for deltaker P12 
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mellomstadium som kombinerer automatiserte og kontrollerte prosesser.  

Lesingen av tekstutdraget er hos P12 preget av en rekke kortere opphold. Hun ser 

gjennomgående vekk fra skjermen i kortere perioder, sannsynligvis for å kikke raskt ned på 

tastaturet. Hun leser gjennom hele tekstsegmentet på nytt før hun skriver Christian tok. Dette 

følges av en periode på snaue 20 sekunder (fra omtrent 290 000 til 310 000 millisekunder) 

med mer lesing av kildetekst, før P12 skriver på den ulne innsiden. P12 oppga etter forsøket 

at hun slo opp Fäustlinge i den tilgjengelige ordboka, som sannsynligvis er årsaken til den 

lengre pausen uten lese- eller skriveaktivitet. Deretter følger en periode med lesing av både 

kilde- og måltekst før resten av det første attributtet oversettes. Fra 440 000 millisekunder 

begynner P12 å lese den andre delen av segmentet og skriver gned ganske raskt.23 Etter 25 

nye sekunders lesing av både mål- og kildetekst følger den resterende oversettelsen 

fortløpende. Senere i forløpet kommer P12 tilbake til denne oversettelsen og foretar et par 

revideringer. 

Prosessen å oversette (4-6a) er over dobbelt så lang for P12 sammenlignet med P04. For 

førstnevnte forekommer det langt flere pauser i skrivingen underveis og noen av disse er opp 

mot et halvt minutt lange. Det forekommer også langt mer lesing av både kilde- og måltekst 

hos vedkommende i løpet av prosessen. Dette tyder på at det var nødvendig for P12 å tenke 

seg nøye om for å kunne komme fram til en akseptabel måltekst. Progresjonsgrafen i fig. 4.6 

framviser derfor en kontrollert og til tider kognitivt krevende prosess.  

4.6 Diskusjon av resultatene 

Det er svært mange variabler involvert ved lesing av måltekst og skriving av kildetekst, som 

sammen utgjør oversettelsesprosessen. Blant de viktigste variablene som kan fortelle noe om 

automatisert prosessering, finnes FFDur og FPDurS, som måler de innledende, spontane 

øyebevegelsene ved første gangs lesing av en tekst. Det eksisterer en tydelig og signifikant 

forskjell hva gjelder FFDur og FPDurS med hensyn til deltakernes ekspertise. De to 

variablene var i gjennomsnitt kortere hos deltakerne fra den erfarne gruppen. Noen av 

deltakerne gikk rett løs på å skrive målteksten, mens andre leste igjennom hele kildeteksten 

før de selv begynte å skrive. Felles for de alle var at de var fullt klar over at de skulle 

oversette det som ble lest. Tidligere undersøkelser (for eksempel Jakobsen og Jensen 2008) 

har vist at man leser grundigere, med flere fikseringer over lengre tid, når man leser for å 

                                                
23 Bokstaven d fjernes med en gang etterpå, slik at ordet blir stående som gne. I en vanlig arbeidssituasjon, med 

tilgang på flere hjelpemidler som elektronisk stavekontroll, ville en slik skrivefeil sannsynligvis vært unngått.  
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oversette en tekst. Man forbereder seg på det som kommer og er allerede i gang med å 

prosessere oversettelsen kognitivt, selv før man er i gang med å skrive ned målteksten.  

Resultatene presentert i delkapittel 4.5 viser at de erfarne oversetterne har kortere fikseringer 

og dermed raskere prosessering enn de uerfarne. Dette indikerer at prosessene er såpass raske 

at de er helt eller delvis automatiserte, også når den tyske kildeteksten må restruktureres til en 

akseptabel norsk måltekst. De erfarne oversetterne har lært inn strategier for å oversette 

utvidete prenominale attributter til norsk og har anvendt disse strategiene så mange ganger at 

prosessen tidvis er automatisert. Det totale antall fikseringer, og dermed hvor lang tid som ble 

brukt på oversettelsen, var uavhengig av deltakernes ekspertise. Det er altså ikke 

nødvendigvis slik at en uerfaren oversetter bruker lengre tid enn en erfaren. Derimot er det 

slik at erfarne oversettere kjenner igjen og er klar over hvilke deler av kildeteksten som kan 

være utfordrende og konsentrerer sin oppmerksomhet om disse punktene. 

Resultatene for Cross-verdiene viser at det kan være en krevende oppgave å oversette utvidete 

prenominale attributter fra tysk til norsk. Det finnes en signifikant sammenheng mellom 

høyere Cross-verdier og lengre fikseringer, som igjen indikerer at jo større forskjellen i 

ordstilling er mellom kilde- og måltekst, jo mer kognitivt krevende er prosessen for 

oversetteren. De utvidete prenominale attributtene kan oversettes på ulike måter og man må ta 

stilling til hvordan informasjonen fra kildesetningen skal restruktureres i målsetningen. Dette, 

sammen med påvirkningen fra kildespråket, fører til at det hele er en komplisert prosess, som 

til tider vil kreve en betydelig kognitiv innsats. Prosessen lar seg derfor ikke alltid 

automatisere. Motsatt fører lavere Cross-verdier til kortere FFDur. Dette indikerer at en 

priming-effekt er til stede når målteksten kan konstrueres relativt ordrett med utgangspunkt i 

kildeteksten (Schaeffer m. fl. 2016: 207).   

Det tegner seg altså opp et komplisert bilde. På den ene siden har erfarne oversettere på grunn 

av sin ekspertise færre problemer med å restrukturere de utvidete prenominale attributtene i 

norsk oversettelse sammenlignet med uerfarne oversettere. På den andre siden er slike 

attributter i seg selv vanskelige å oversette, også for erfarne oversettere, nettopp fordi de 

krever restrukturering i oversettelsen.  

En annen variabel som gir indikasjoner på automatisert prosessering er Dur, 

produksjonsenhetenes varighet. Lengre produksjonsenheter, det vil si tilfeller av 

sammenhengende skriving, kommer som en konsekvens av at oversetteren støter på få 

problemer i teksten og derfor tar færre og kortere tenkepauser. Dur var gjennomgående lengre 
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for de erfarne oversetterne i denne undersøkelsen, men sammenhengen var her kun svakt 

signifikant. Boksdiagrammene i fig. 4.4 er svært interessante med hensyn til Dur. Forskjellen 

mellom de to deltakergruppene ser ut til å være mye større når de jobber med STseg 4 

sammenlignet med STseg 2. Sistnevnte segment er delvis problematisk for begge gruppene, 

mens førstnevnte kun er problematisk for den uerfarne gruppen. I utgangspunktet går dette 

funnet mot det man på forhånd kunne anta: STseg 4, som kan oversettes så godt som ord for 

ord til norsk og heller ikke inneholder større leksikalske vanskeligheter, burde la seg oversette 

ganske raskt av alle deltakerne, med det resultat at forskjellen mellom de to gruppene her er 

minst. Samtidig kan man tenke seg at de erfarne oversetterne har langt færre vanskeligheter 

enn de uerfarne oversetterne med de utvidete prenominale attributtene i STseg 2, og at det 

derfor er størst avstand mellom de to gruppene her. Det viser seg at selv det antatt enklere 

segmentet er vanskelig å jobbe med for de uerfarne oversetterne. Dette understreker hvor 

viktig innlæring og erfaring er for oversettelse. De erfarne oversetterne tar derfor få og korte 

pauser ved oversetting av dette segmentet og oversettelsesprosessen virker her å være 

automatisert. Den mindre forskjellen på gruppene hva gjelder Dur i STseg 2 kommer av at 

dette segmentet er relativt langt og inneholder hele tre utvidete prenominale attributter. Det 

forekommer altså en større opphopning av informasjon som det er krevende å få fullstendig 

oversikt over. Av den grunn er dette segmentet også vanskelig å oversette for den erfarne 

gruppen, selv om de også her tar færre og kortere pauser enn deltakerne fra den uerfarne 

gruppen. 

 

Fig. 4.7 Dur for hver enkelt av de erfarne oversetterne som ble behandlet i analysen 
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De erfarne oversetterne som deltok i undersøkelsen, var ikke en homogen gruppe og det 

finnes derfor interessante forskjeller mellom de enkelte erfarne oversetterne. To av deltakerne 

fra denne gruppen, P01 og P05, skiller seg ut med tanke på produksjonsenhetenes varighet. 

Som fig. 4.7 viser, ligger disse to deltakernes medianer lavest og de har få produksjonsenheter 

på over 5 sekunders lengde. P01 har tidligere oversatt en del skjønnlitteratur, men gjør ikke 

dette for øyeblikket. P05 jobber deltid med oversettelse, og da først og fremst med 

faglitterære tekster. Dur-observasjonene for disse to deltakerne lignet på de tilsvarende 

observasjonene for deltakerne fra den uerfarne gruppen, medianen er relativt lav og 

observasjonene er konsentrert langs nedre del av y-aksen. Dette forteller at 

oversettelsesekspertise ikke bare må innlæres, men dessuten må vedlikeholdes og at å 

oversette skjønnlitteratur er en annen øvelse enn å oversette faglitteratur. 

Progresjonsgrafene i fig. 4.5 og fig. 4.6 gir et mer direkte innblikk i oversettelsesprosessen. 

Fra disse lar det seg avlese at restrukturering av utvidete prenominale attributter til dels er en 

automatisert prosess for den erfarne deltakeren P04. Det forekommer få pauser og målteksten 

skrives raskt og direkte. Samtidig kommer det fram at det i samme situasjon kreves en høyere 

kognitiv belastning hos den uerfarne deltakeren P12. For sistnevnte er restruktureringen i høy 

grad en kontrollert prosess. Pausene er lengre og forekommer oftere, og målteksten skrives 

samtidig langsommere og mer nølende.  

Resultatene fra disse to progresjonsgrafene stemmer overens med resultatene fra analysen av 

produksjonsdataene, hvor det viser seg at de erfarne oversetterne jevnt over har lengre 

sammenhengende produksjonsenheter, Dur, og dermed også har færre og kortere pauser mens 

de skriver målteksten. Progresjonsgrafene viser oversettelsen av to utvidete prenominale 

attributter, hvor den erfarne oversetteren P04 løser det første ved hjelp av en automatisert 

prosess. Det andre attributtet krever derimot litt mer kognitiv innsats fra deltaker P04 før hun 

kommer fram til en løsning. Dette indikerer at det til tider kan være krevende å restrukturere 

slike attributter fra en tysk tekst i norske oversettelser, selv for en erfaren oversetter.  

Analysen av fikseringsdataene viste at erfarne oversettere har kortere FFDur og FPDurS enn 

uerfarne oversettere. Som nevnt leste P04 og P12 gjennom hele teksten før de begynte å 

oversette. Utsnittet som vises i progresjonsgrafene, inneholder dermed fikseringene fra disse 

to deltakernes andregangs gjennomlesing av kildeteksten, og ikke de fikseringene som måles 

ved hjelp av FFDur og FPDurS. Det er likevel tydelig hvordan P04 umiddelbart går fra lesing 

av kildetekst til produksjon av måltekst.  
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Etter å ha gjennomført undersøkelsen ble deltakerne spurt om hvordan de gikk fram for å 

oversette de utvidete prenominale attributtene. De erfarne oversetterne svarte at de her, og 

generelt for slike tilfeller, må dele opp setningen attributtet opptrer i og da som regel ved hjelp 

av relativsetninger. Én deltaker nevnte at relativsetninger om mulig burde unngås, slik at det 

ikke blir for mange av dem, og én understrekte at man må unngå å fjerne enkeltord og heller 

beholde så mye som mulig av informasjonen i kildeteksten. Blant de uerfarne oversetterne var 

det flere som nevnte at det var vanskelig og kronglete å oversette de utvidete prenominale 

attributtene. Det ble nevnt at det var nødvendig å dele opp setningene og i enkelte tilfeller 

prøve seg fram for å finne fram til mulige oversettelser. Det viste seg også at det var visse 

leksikalske problemer med teksten, til tross for at den var blitt forenklet noe på forhånd (jf. 

delkapittel 4.3). Noen av deltakerne fant det utfordrende å oversette enkelte ord og fraser som 

Nebelstreif og flackerten hin und wieder auf. Dette kan ha påvirket resultatene av analysen. 

De lange fikseringene og pausene under skrivingen kan i tillegg komme av de leksikalske 

utfordringene, og ikke utelukkende de strukturelle. 

Til slutt er det interessant å se hvordan deltakernes måltekster, med tre unntak, er noe lengre 

enn kildeteksten (4-4), noe som er en naturlig konsekvens av at de utvidete prenominale 

attributtene som regel er blitt oversatt til relativsetninger. Dette stemmer overens med den 

generelle trenden for oversatte tekster, som har en tendens til å være noe eksplisitterende og 

inneholde flere ord enn sine kildetekster (Berman 2012: 245-246).24  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Deltakernes kildetekster er å lese i vedlegg 2. 
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5 Oppsummering og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg vist hvordan utvidete prenominale attributter er en del av det 

språklige repertoaret i både norsk og tysk. Med utgangspunkt i faglitteraturen som diskuteres i 

begynnelsen av kapittel 2, kommer jeg fram til at slik attributter har en mer sentral plass i det 

tyske språket, hovedsakelig i skriftlige sammenhenger. Prenominale attributter kan på tysk 

utvides ved hjelp av flere typer setningsledd og det er også plass til et større antall av dem enn 

hva som er tilfelle på norsk. Det er snakk om en informasjonstett konstruksjon som samtidig 

tilsvarer lengre relativsetninger. Tyske utvidete prenominale attributter kan i visse tilfeller 

oversettes så godt som ordrett til norsk og dermed oppfattes som akseptable konstruksjoner av 

en norsk leser. Når dette ikke er mulig – når avstanden mellom de to språkene er for stor – må 

en norsk oversetter foreta endringer for å komme fram til en god norsk måltekst. Solfjeld 

(2003) sammenfatter mulige endringer i to hovedstrategier: Enten 1) beholdes informasjonen i 

det utvidete prenominale attributtet i prenominal posisjon, noe som ofte medfører at deler av 

informasjonen må gjøres mer implisitt, eller 2) flyttes informasjonen til postnominal posisjon 

og gjøres samtidig mer eksplisitt. Oversetteren må velge hvilken av disse to hovedstrategiene 

(eller eventuelle andre strategier) som kan eller vil gi den beste løsningen for hvert enkelt 

tilfelle. Undersøkelsen til Ødegård (2015) viser at det er strategi 2 som er førstevalget for 

norske oversettere i skjønnlitterære kontekster. 

Denne strategien fører med seg en omfattende restrukturering av informasjonen fordi det 

utvidete prenominale attributtet skal gjengis som en relativsetning. Som jeg diskuterer i andre 

halvdel av kapittel 2, får en slik restrukturering ulike konsekvenser. Kildetekstens 

informasjonsstruktur, med plassering av focus og topic, vil kunne endres, det vil si at 

informasjonen presenteres ved hjelp av en annen rekkefølge, som igjen kan påvirke hvordan 

teksten oppfattes av leseren. Måltekstens utseende bestemmes både av målspråkets 

grammatiske struktur og av de valgene oversetteren gjør. Vedkommende må, bevisst eller 

ubevisst, ta hensyn til konteksten attributtet opptrer i, hvorvidt det er restriktivt eller ikke og 

hvor omfangsrikt det er. Generelt har norske setninger en lavere informasjonstetthet enn det 

som er tilfelle i tyske setninger. Utvidete prenominale attributter oversettes derfor ofte som 

relativsetninger for å sikre at informasjonen i dem fordeles mer trinnvist. På den måten oppnår 

man en mer idiomatisk norsk tekst. Restrukturering i oversettelse viser seg altså å være en 

svært omfattende prosess som er avhengig av mange variabler. 
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I kapittel 3 diskuterer jeg oversettelsesprosessen fra et psykolingvistisk perspektiv. Jeg slår 

fast at språkene man behersker, uunngåelig vil knyttes sammen. Språkene man oversetter til 

og fra er begge aktivert samtidig. Dette gir seg blant annet utslag i form av syntaktisk 

priming, hvor syntaksen i målsetningen påvirkes av syntaksen i kildesetningen. Videre drøfter 

jeg de kognitive prosessene som er aktive når man oversetter. Første gang man restrukturer et 

tysk utvidet prenominalt attributt til en norsk relativsetning, vil prosessen være kontrollert, det 

vil si kognitivt krevende. Med mer erfaring lærer oversetteren hvordan en slik utfordring skal 

løses, prosessen blir mindre besværlig og vil til slutt være automatisert. Denne antakelsen ble 

gjenstand for undersøkelsen som presenteres i kapittel 4. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at å oversette tyske prenominale attributter til norsk kan 

være besværlig også for erfarne oversettere – det medfører en større kognitiv belastning. De 

innledende fikseringene blir lengre og skrivearbeidet inneholder flere og lengre pauser. 

Samtidig har deltakernes erfaring en effekt i og med at de erfarne oversetterne utfører 

oppgaven mer effektivt. En svært interessant innsikt fra analysen av resultatene er at selv 

setninger som i utgangspunktet ser enkle ut og som kan oversettes mer eller mindre ord for 

ord, er utfordrende å jobbe med for en uerfaren oversetter. På grunn av de mange variablene 

og det relativt lave antall deltakere som inngår i undersøkelsen, skal jeg være forsiktig med å 

trekke for bastante slutninger. Men det viser seg altså at restrukturering av utvidete 

prenominale attributter i visse tilfeller kommer som et resultat av automatiserte kognitive 

prosesser, så lenge oversetteren har tilstrekkelig erfaring og dessuten har holdt kunnskapene 

sine ved like. 

5.1 Framtidig forskning 

Etter å ha gjennomført undersøkelsen som beskrives i kapittel 4, har jeg hatt anledning til å 

gjøre meg opp noen tanker om hva som kan være gjenstand for framtidige studier og hvordan 

slike studier kan gjennomføres. 

Tidsbegrensningen for et masterprosjekt gjør det vanskelig å inkludere mange deltakere. Med 

et større antall personer som deltar i en undersøkelse, vil man kunne være sikrere på at 

resultatene man kommer fram til er allmenngyldige. Det vil også være fordelaktig om man på 

forhånd kan teste deltakernes språkkunnskaper i tillegg til deres kompetanse innenfor områder 

som prosesseringshastighet og hukommelse. På den måten vil det bli enklere å sammenligne 

resultater på tvers av ulike studier. 
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Teksten jeg brukte i min undersøkelse, viste seg å være relativt komplisert på flere områder. 

En enklere tekst, som kun inneholder ett strukturelt problem, vil kunne klargjøre 

problemstillingen og isolere det man ønsker å undersøke. Dette bidrar til mindre støy i 

dataene og vil også øke påliteligheten til resultatene. Man blir sikrere på at man faktisk 

undersøkte det man ønsket. 

Til slutt er det verdt å nevne at deltakerne i min undersøkelse, også de erfarne, så ut til å ha 

visse problemer med å både forstå og oversette flackerten hin und wieder auf. Denne frasen 

inneholder det løst sammensatte verbet aufflackern, som må sies å være lavfrekvent. Frasen 

var videre delt over to linjer, slik at flackerten hin und sto lengst til høyre på én linje, mens 

wieder auf sto lengst til venstre på neste linje i tekstvinduet. Dette så ut til å føre til at 

aufflackern først ble forvekslet med flackern, som uten prefiks er et eget, selvstendig verb. Et 

mulig tema for en ny prosessundersøkelse kan være å se hvordan oversettere jobber med løst 

sammensatte verb. Ved å variere avstanden mellom verbet og det separerte prefikset i teksten 

som skal oversettes, og i tillegg la denne teksten inneholde både høy- og lavfrekvente verb, vil 

man kunne finne ut av hvilken innflytelse slike variabler har på oversettelsesprosessen.    
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Deltakeroversikt 

Erfarne Kjønn Fødselsår 

P01 Mann 1975 

P02 Mann 1970 

P03 Kvinne 1960 

P04 Mann 1963 

P05 Kvinne 1978 

P06 Kvinne 1958 

 

Uerfarne Kjønn Fødselsår 

P11 Mann 1988 

P12 Kvinne 1990 

P13 Kvinne 1992 

P14 Kvinne 1954 

P15 Kvinne 1989 

P16 Mann 1993 
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Vedlegg 2: Deltakernes måltekster 

P01: De elektriske sitronene fra bedriften "Narva" som treet var dekorert med, hadde en 

defekt. De flammet opp av og til og slukket Dresdens siluett, som lå nedover elven. Christian 

trakk frem vantene, de var fuktige og dekket med iskuler på innsiden, og gned fingrene som 

nå var blitt nesten helt numne mot hverandre. Han pustet på dem - pusten forsvant som en 

strime av dis foran den mørklagte inngangen, hugget inn i fjellet, til bøkealleen som ledet opp 

til Arbogasts institutter.  Christian gikk videre ut av byen, mot Grundstrasse. Fra et fjernt 

kirketårn slo klokken fire. Han stusset over det. 

 

P02: De elektriske sitronene fra "Narva" som treet var pyntet med, hadde en defekt, slo seg av 

og til på og slukket silhuetten av Dresden lenger ned langs elva. Christian tok av seg 

ullvottene, som hadde blitt fuktige og fulle av små isklumper på innsiden, og gned fingrene 

som nesten hadde blitt helt numne av kulda, raskt mot hverandre, blåste på dem - pusten 

fortapte seg som en tåkeremse foran den mørklagte inngangen til Buchenallee, som var 

hugget inn i fjellet og førte opp til Arbogasts institutter. Christian gikk videre ut av byen, i 

retning Grundstrasse. Fra et kirketårn i det fjerne slo klokka fire, hvilket forundret ham. 

 

P03: De elektriske sitronene fra firmaet "Narva", som treet var pyntet med, hadde en feil, de 

flagret frem og tilbake og visket ut Dresdens liggende silhuett. Christian dro av seg hanskene 

som var blitt fuktige og dekket med iskorn, før han gned de kalde, nesten numne fingrene 

hurtig mot hverandre - pusten løste seg opp som tåkestreif foran den klippeforsynte inngangen 

til den dystre Buchenalleen som førte til Arbogasts institutt. Christian fortsatte videre mot 

byen, i retning Grundstrasse. Et kirketårn i det fjerne slo fire slag, noe som forundret ham.  

 

P04: De elektriske sitronene fra firmaet "Narva", som treet var pyntet med, var i ustand. 

Innimellom flakket de opp og visket ut den liggende silhuetten av Dresden, som lå lenger 

nedover elven. Christian tok av seg vottene, som nå var fuktige og dekket på innsiden med 

små iskuler, og gned fingrene, som var nesten følelsesløse av kulde, raskt mot hverandre, 

pustet på dem -- pusten forsvant som en tåkesky foran den mørke inngangen til bøkealleen, 

som førte opp til Arbogasts institutter. Christian gikk videre ut av byen, i retning av 

Grundstrasse. Det slo fire slag fra et kirketårn i nærheten, noe som forundret ham. 
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P05: De elektriske sitronene fra firmaet "Narva" som treet var dekorert med, hadde en feil, av 

og til lyste de opp og blendet for silhuetten av Dresden som lå nedover langsmed elva. 

Christian dro av seg ullvottene som var blitt våte og dekket av små iskuler på håndflatene, og 

gned fingerne mot hverandre. Det var så kaldt at han nesten hadde mistet følelsen i dem. Han 

pustet på dem - pusten forsvant som tåkestripe foran den mørklagte inngangen til bøkealleen 

som var hugget inn i fjellet og førte opp til Arbogasts institutter. Christian fortsatte ut av 

sentrum, mot Grundstrasse. Fra et kirketårn i det fjerne hørtes fire klokkeslag, noe som undret 

ham. 

 

P06: De elektriske sitronene fra bedriften "Navara", som treet var pyntet med, var defekte, de 

blinket av og til og visket ut siluettene til Dresden nede ved elven. Christian trakk av seg 

ullvottene som var blitt fuktige og som hadde fått iskuler på innsiden, og gned fingrene som 

nesten var blitt numne av kulde, raskt mot hverandre. Han pustet på dem - pusten hans 

forsvant som et tåkestreif foran inngangen til Buchenalle som var hugget inn i fjellet, og som 

førte opp mot Arbogasts institutter. Christian fortsatte videre ut av byen, i retning 

Grundstrasse. Klokken slo fire i et kirkespir i det fjerne, det forundret ham.  

 

P11: De elektroniske sitronene fra forretningen "Narva", som treet var dekorert med, hadde 

en defekt, de flakket frem og tilbake og slukket Dresdens silhuetter som gikk i motsatt retning 

av elven. Christian tok av seg de fuktige vottene dekket med små iskuler på ullinnsiden, og 

gned fingrene som var blitt neste numne av kulde raskt mot hverandre, pustet på dem - pusten 

gikk som en tåkestripe foran bøkealleens inngang, som lå i mørket og var hogd inn i fjellet og 

førte opp til Arbogasts institutter. Christian fortsatte i retning ut av byen, i retning 

Grundstrasse. Fra et kirketårn i det fjerne slo klokken fire, hvilket forbauset ham. 

 

P12: De elektriske sitronene fra bedriften "Narva", som treet var dekorert med, hadde en 

defekt, blinket av og på igjen og visket Dresdens siluett langs elven ut. Christian tok ut de nå 

fuktige vottene som på den ulne innsiden var dekket med små iskugler og gne de nærmest 

kuldebedøvede fingrene raskt mot hverandre, åndet på dem - pusten forsvant som en 

tåkestripe foran bøkealleens mørke, steinuthulte inngang som førte opp til Arbogasts 

instituttene. Christian gikk videre mot byen, i retning Grundstrasse. Et kirketårn i det fjerne 

slo fire, hvilket forundret ham. 
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P13: Det var noe galt med de elektriske sitronene fra firmaet "Narva" som dekorerte treet. De 

hadde en feil, flakket frem og tilbake og fjerne silutten til Dresden som lå nedover i elven. 

Christian dro ut de fuktige nevene, som var dekket med små iskuler på innsiden, og gne 

fingrene, som nesten hadde blitt numme av kulden, raskt mot hverandre. Han pustet på de - 

pusten ble til tåke som streifet forbi den mørke fjellhøye inngangen til Buchenallee, som lå 

oppe på klippen, hvilket førte til instituttet Arbogasts. Christian gikk videre ut av byen, i 

retning Grundstrasse. Fra et kirketårn i det fjerne slo klokken fire, noe som forbauset ham. 

 

P14: De elektriske sitronene fra bedriften "Narva", som treet var dekorert med, hadde en 

defekt, de glimtet av og på og visket ut silhuetten av Dresden langsmed elven. Christian dro 

av vottene som var blitt fuktige, de var dekket av iskuler og gned de nesten følelsesløse 

fingrene hurtig mot hverandre, pustet på dem - pusten forsvant som tåkestreif foran den mørke 

haugen av en klippe som var inngangen til Buchenalleen, som gikk videre til 

Arbogastinstituttet. Christian gikk videre ut av byen , i retning Grundstrasse. Fra et kirketårn i 

det fjerne slo klokken fire, noe som forundret ham. 

 

P15: De elektriske sitronene fra virksomheten "Narva", som treet var dekorert med, hadde en 

feil. De svingte hit og dit og slettet siluetten av Dresden langs elva. Christian dro ut de fuktige 

nevene og gned de isdekte og nesten lammede nevene raskt mot hverandre, pustet på dem - 

pusten gikk som tåkestreif i mørket ved den fjelldekte inngangen til Buchenalleen som førte 

til Arbogastinstituttet. Christian gikk videre ut av byen, retning Grundgata. Fra et kirketårn i 

det fjerne slo klokken fire, noe som undret han. 

 

P16:  De elektriske sitronene fra butikken "Narva", som treet var dekorert med, hadde en feil, 

de blafret av og på og mørknet den nedoverliggende siluetten til Dresden. Christian dro av die 

nå fuktige vottene med innside av ull og utsiden dekket av små iskuler, og gnidde de nesten 

stivfrossene fingrene raskt mot hverandre, pustet på de - pusten forløp som en tåkestripe 

forran den mørke inngangen til Buchenaleen, hugd ut av klippen, og som førte videre til 

Arbogast Instituttene. Christian gikk videre mot utkanten av byen, i retning Grundstrasse. Fra 

et kirketårn i det fjerne slo klokken 4, noe som forundret han. 
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Vedlegg 3: Oversettelsen 

Dette vedlegget inneholder oversettelsen som ble foretatt i forbindelse med masteroppgaven. 

Oversettelsen består av et utdrag fra Göpferich (2008, s.56-63). Kildeteksten er interessant 

både fordi den omhandler prosessforskning og eye-tracking, og fordi den inneholder noen få 

utvidete prenominale attributter. 

Kildetekst 

3.5 Augenbewegungsmessung (Okulometrie, Eye-Tracking) 

Die Augenbewegungsmessung (auch Blickbewegungsmessung, Okulometrie, engl, eye-

tracking) dient der Erfassung von Augenbewegungen, etwa beim Lesen oder beim Betrachten 

eines Bildes, einer Werbeanzeige oder einer Webseite. Für solche Messungen sind spezielle 

Augenbewegungsmessgeräte (Eye-Tracker) erforderlich. Sie sind heute meist mit einem 

Computer verbunden, über den dann Daten aufgezeichnet werden können, wie etwa die 

Koordinaten von Fixationspunkten, die Dauer von Fixationen, die Sakkaden (Lesesprünge), 

die Pupillenweite, der Abstand des Auges vom Eye-Tracker etc. Diese Daten können sowohl 

in Tabellenform als auch in verschiedenen anderen Formaten ausgegeben werden: 

• als sog. Gaze Plots, in denen die Augenbewegungen als Linien auf dem gelesenen 

Text bzw. dem betrachteten Bild dargestellt sind, wobei eine längere Verweildauer des 

Auges auf einer Stelle mit einem Punkt gekennzeichnet wird, der mit zunehmender 

Verweildauer dicker wird, 

• als Hot-Spot-Darstellung, in denen unterschiedliche Farben die Intensität darstellen, 

mit der jede Stelle einer dargebotenen Präsentation betrachtet wird, und 

• als sog. Gaze Replays, in denen die Pfade, denen die Augen einer Testperson in einem 

Experiment gefolgt sind, in Echtzeit oder in Zeitlupe in einer Art Videofilm abgespielt 

werden können. Diese Pfade einschließlich längerer Verweildauern in Form von 

entsprechend großen Punkten sind dann in die Aufzeichnung einer Screen-Recording-

Software integriert. 

Bei manchen Eye-Trackern muss der Kopf der Versuchsperson fixiert werden. Dies schränkt 

die Bewegungsfreiheit und damit die ökologische Validität entsprechend durchgeführter 

Versuche stark ein. Das gilt auch für auf dem Kopf der Versuchspersonen befestigte Geräte. 

Sie sind für Translationsprozessstudien weniger geeignet. Inzwischen gibt es aber auch Eye-



93 

 

Tracker, die in einen Flachbildschirm integriert sind und dem Übersetzer erlauben, fast wie 

gewohnt zu arbeiten – fast deshalb, weil auch diese Eye-Tracker für die jeweilige 

Versuchsperson kalibriert werden müssen und sich die Versuchsperson nach der Kalibrierung 

nicht aus dem „Einzugsbereich“ des Eye-Trackers herausbewegen darf. 

Wie funktioniert ein Eye-Tracker? – In den einem Flachbildschirm ähnlichen Eye-Trackern 

kommt eine Infrarot-Lichtquelle zum Einsatz, die die Augen der Versuchsperson beleuchtet, 

und ein spezieller Sensor (Charge-Coupled-Device-Sensor – CCD), der das von den Augen 

reflektierte Licht auffängt (Penzo 2005: 3; s. speziell zur Infrarot-Technik bei Eye-Trackern 

auch Ober 1994). Eine nähere Beschreibung von Eye-Tracker-Typen und ihrer 

Funktionsweise findet sich in Duchowski (2003). 

Zu den Augenbewegungen während des Lesens gibt es folgende Befunde: Das Auge gleitet 

beim Lesen nicht kontinuierlich über den Text, sondern bewegt sich sprunghaft. Das kann 

man spüren, wenn man beim Lesen eines Textes mit seinen Zeigefingern leicht auf das 

jeweilige Augenlid drückt. Man fühlt die einzelnen Lesesprünge (Sakkaden) dann. Die 

Sakkaden, die nur etwa 10 bis 100 Millisekunden (ms) dauern, dienen nicht der 

Informationsaufnahme, sondern lediglich der Positionierung des Auges auf Stellen, sog. 

Fixationspunkten, die dann scharf wahrgenommen werden. Während des Lesens kommt es 

außerdem auch zu Rücksprüngen, sog. Regressionen, die etwa 10 bis 15 % der Lesezeit 

ausmachen (Rayner 1994: 205; Rayner 1998: 375). 

Sakkaden sind durchschnittlich ca. 7 bis 8 Zeichen lang und von der Schriftgröße unabhängig, 

solange diese nicht extrem klein oder extrem groß ist; Regressionen sind mit durchschnittlich 

nur 3 bis 4 Zeichen etwas kürzer. Die durchschnittliche Fixationsdauer beträgt ca. 200 bis 250 

Millisekunden (O'Regan 1990: 398; Rayner et al. 1989: 23; Rayner 1994: 205). 

Die Textzeile um einen Fixationspunkt herum kann in drei Bereiche unterteilt werden: den 

fovealen Bereich unmittelbar um den Fixationspunkt herum, in dem scharf gesehen wird, und 

den parafovealen sowie den daran anschließenden peripheren Bereich rechts und links des 

fovealen Bereichs, in denen die Schärfe zunehmend abfällt und kein scharfes Sehen mehr 

möglich ist, selbst unmittelbar an der Grenze zum fovealen Bereich nicht (Rayner 1994: 206). 

Den Bereich, aus dem während einer Fixation sinnvolle Informationen aufgenommen werden 

können, bezeichnet man als Wahrnehmungsspanne (engl, perceptual span). Sie ist 

asymmetrisch und erstreckt sich in Sprachen, die von links nach rechts gelesen werden, auf 

ca. 14 bis 15 Zeichen rechts des Fixationspunktes und nur 3 bis 4 Zeichen links des 
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Fixationspunktes bzw. des Anfangs des gerade fixierten Wortes. In Sprachen, die von rechts 

nach links gelesen werden, ist sie entsprechend spiegelverkehrt (s. zur Abhängigkeit der 

Augenbewegungen vom Schriftsystem und der Sprache auch Rayner 1998: 380 f.). Bei 

Menschen mit geringer Lesekompetenz ist die Wahrnehmungsspanne kürzer (Rayner 1994: 

208). 

Der Augenbewegungsmessung liegt die Hypothese zugrunde, dass es eine Verknüpfung gibt 

zwischen der Bewegung des Auges und der Pupillenweite (engl, pupil dilation) einerseits und 

den perzeptiven und kognitiven Prozessen, die während der einzelnen Augenbewegungen 

ablaufen, andererseits. In der Tat hat man solche Verknüpfungen festgestellt: Die 

Fixationsdauer ist beispielsweise bei Wörtern, die den Lesern wenig vertraut sind, länger als 

bei ihnen vertrauten; sie ist länger bei Inhaltswörtern als bei Funktionswörtern sowie in 

rhematischen Textteilen im Vergleich zu thematischen (Rayner 1978: 630 f.). Ferner konnte 

nachgewiesen werden, dass die folgenden Faktoren einen Einfluss auf die Fixationsdauer 

haben: Worthäufigkeit, Kontext, semantische Beziehungen zwischen Wörtern in einem Satz, 

anaphorische Verweise und Koreferenzen, lexikalische Mehrdeutigkeit und syntaktische 

Disambiguierung (Rayner 1994: 211). Abhängig ist die Fixationsdauer aber auch von der 

Lesekompetenz. Tendenziell können bei Menschen mit geringer Lesekompetenz längere 

Fixationsdauern, mehr Fixationen und mehr Regressionen beim Lesen festgestellt werden 

(Rayner 1978: 636 f.). Rayner (1994: 206) fasst die Befunde wie folgt zusammen: ,,[A]s text 

difficulty increases fixation duration increases, saccade length decreases, and regression 

frequency increases.“ Die wichtigsten Forschungsergebnisse zu Fixationen und Regressionen 

beschreibt Rayner (1998: 375) wie folgt: Beim Lesen werden die meisten Wörter fixiert; viele 

werden aber auch übersprungen, d. h., sie gelangen nicht in den fovealen Bereich. Fixiert 

werden ca. 85 % der Inhaltswörter, aber nur 35 % der Funktionswörter. Der Grund hierfür ist, 

dass Funktionswörter in der Regel kurz sind, wobei ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 

Fixationswahrscheinlichkeit und Wortlänge festgestellt werden konnte: Wörter mit nur 2 bis 3 

Buchstaben werden nur in 25 % der Fälle fixiert, Wörter mit 8 Buchstaben oder mehr 

hingegen fast immer. Lange Regressionen (solche über mehr als 10 Zeichen oder in eine 

vorausgehende Zeile) deuten darauf hin, dass der Leser den Text nicht verstanden hat, wobei 

kompetente Leser in solchen Fällen die Textstelle, die das Verständnisproblem ausgelöst hat, 

mit der Regression ziemlich genau treffen. 

Beachtet werden muss aber, dass die o. g. Parameter sowohl von Person zu Person stark 

variieren als auch bei ein und derselben Person in unterschiedlichen Situationen und bei 
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unterschiedlichen Texten (Rayner 1994: 206). Darüber hinaus zeichnet sich in der 

Augenbewegungsforschung ab, dass die oben genannten Parameter nicht nur von dem 

perzeptiven und kognitiven Aufwand, den eine Textstelle erfordert, und der Lesekompetenz 

der Versuchsperson abhängen, sondern auch von Beschränkungen des 

Augenbewegungsapparates und individuellen Augenbewegungsmustern (O'Regan 1990: 400). 

Darüber, wie groß der Einfluss der jeweiligen Faktorengruppen ist, besteht noch kein 

Konsens. Hierzu wurden unterschiedliche Modelle erarbeitet: zum einen sog. „processing 

models“ (Rayner 1998: 388), in denen der perzeptive und kognitive Aufwand als 

ausschlaggebend für Augenbewegungen betrachtet wird (z. B. Morrison 1984), und zum 

anderen sog. „oculomotor models“ (Rayner 1998: 388), in denen primär der 

Augenbewegungsapparat mit seinen Beschränkungen im Vordergrund steht. Als Beispiel für 

die letztere Kategorie ist das „strategy-tactics model“ von O'Regan (1990) zu nennen. Eine 

knappe Beschreibung beider Modelltypen findet sich in Rayner (1994: 211 ff.) und Rayner 

(1998: 388 f.). Vitu/O'Regan (1995) gehen inzwischen davon aus, dass beide 

Faktorengruppen eine Rolle spielen, wobei aber noch unklar ist, in welchem Verhältnis. 

Fraglich ist auch, ob es eine zeitliche Verzögerung gibt zwischen der Augenbewegung auf 

einen bestimmten Punkt und dem Zeitpunkt, zu dem Informationen aus diesem Punkt mental 

verarbeitet werden. Man spricht hier von einer sog. „eye-mind span“ (Rayner et al. 1989: 25 

ff.). Dabei gibt es auch Befunde, die dafür sprechen, dass selbst Informationen aus dem 

parafovealen Bereich rechts des Fixationspunktes (in Sprachen, die von links nach rechts 

gelesen werden) bereits in die Bearbeitung einfließen (vgl. Rayner 1998: 374 f). Und 

schließlich konnte auch ein „spill-over effect“ festgestellt werden, der darin besteht, dass die 

Verarbeitung eines Wortes noch fortgesetzt wird, während sich das Auge schon weiterbewegt 

hat (vgl. Rayner 1998: 377). 

Die Vielzahl der Faktoren, von denen Augenbewegungen abhängen, bedeutet leider, dass 

Augenbewegungsmessungen – zumindest beim heutigen Erkenntnisstand – kein effizientes 

Verfahren etwa zur Bestimmung der Verständlichkeit von Texten sind. So können längere 

Fixationsdauern an einer Textstelle zwar darauf hindeuten, dass die Stelle schwerer zu 

verstehen sein könnte; sie tun das aber nicht zwangsläufig, sondern können auch andere 

Ursachen haben. Dies muss bei entsprechenden Versuchen berücksichtigt werden. 

Als relativ sicher gilt jedoch die Erkenntnis, dass es einen Zusammenhang zwischen der 

Pupillenweite und der kognitiven Beanspruchung gibt (O'Brien 2006a: 186). Studien, in 

denen nachgewiesen wurde, dass die Pupillenweite mit zunehmender kognitiver 
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Beanspruchung größer wird, wurden vorgelegt von Fless/Polt (1964), Marshall/Pleydell-

Pearce/Dickson (2002), Nakayama/Takahashi/Shimizu (2002) und Iqbal et al. (2005). 

Letztere stellen explizit fest: „[Rjesearch shows that pupil size is an effective and reliable 

measure of mental workload, where increases in pupil size correlate with increases in mental 

workload.“ (Iqbal et al. 2005: 312) Diese Erkenntnis wurde 2006 erstmals in der 

Translationswissenschaft in einer Pilotstudie von O'Brien (2006a) genutzt, auf die ich in 

diesem Abschnitt noch zurückkommen werde. Einen Einfluss auf die Pupillenweite haben 

jedoch neben der kognitiven Beanspruchung auch emotionale Stimuli (Partala/Surakka 2003). 

Hilfreich und zeitökonomisch einsetzbar in der Translationsprozessforschung ist die 

Augenbewegungsmessung, insbesondere das Gaze Replay dann, wenn es darum geht, 

festzustellen, welche Textstellen etwa bei einer Internet-Recherche von einer Versuchsperson 

auf einer Webseite tatsächlich gelesen wurden und welche nicht. Diese Informationen erhält 

man aber oftmals auch mit Hilfe von lautem Denken, weil viele Versuchspersonen solche 

Stellen dann - zumindest bruchstückhaft – auch laut lesen, oder aber durch Screen-Recording, 

weil manche Versuchspersonen beim Lesen mit der Maus über die betreffenden Stellen 

fahren. Kann man die entsprechenden Daten auf diese Weise gewinnen, ist das ein Vorteil 

gegenüber der Nutzung eines Eye-Trackers, der immer eine gewisse Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit der Versuchspersonen mit sich bringt und damit die ökologische Validität 

beeinträchtigt sowie zu einer Ausgrenzung von Versuchspersonen mit Sehhilfen führt, weil 

Eye-Tracking-Aufzeichnungen bei ihnen oftmals nicht optimal funktionieren. 

Gute Überblicksdarstellungen zu den Befunden der Augenbewegungsforschung, insbesondere 

bei Leseprozessen, liefern O'Regan (1990), Rayner (1992; 1998), Duchowski (2003) und 

Radach/Rayner/Kennedy (2004). In die Translationswissenschaft hat die 

Augenbewegungsmessung erst im Jahre 2006 Eingang gefunden mit einer Pilotstudie unter 

Einsatz eines Eye-Trackers von O'Brien (2006a). Sie wird hier näher beschrieben, weil sie 

vielversprechende Ergebnisse geliefert hat. 

Diese Pilotstudie ging zwei Fragen nach: 1. Kann man mit Hilfe eines Eye-Trackers 

feststellen, ob während der Übersetzung mit einem Translation-Memory-Programm 

unterschiedliche Match-Typen (100 %-Matches, Fuzzy-Matches25, Angebote aus einem 

maschinellen Übersetzungssystem26, im Folgenden MT-Matches genannt, und Segmente, für 

                                                
25 Als Fuzzy-Matches wurden Segmente mit einer Übereinstimmung von 75 bis 99 % gewertet. 
26 Hierbei handelte es sich um Übersetzungen für Segmente, die vom maschinellen Übersetzungssystem Systran 

erstellt wurden (O’Brien 2006a: 187). 
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die gar kein Match angeboten wird) eine unterschiedliche kognitive Belastung verursachen. 2. 

Eignet sich die Methode der Augenbewegungsmessung für die Erforschung der Interaktion 

von Übersetzen mit Übersetzungstechnologie, speziell Translation-Memory-Systemen? Zur 

Beantwortung dieser Fragen mussten vier professionelle Übersetzer der Firma Symantec 

einen für die Firma typischen Text mit dem Translation-Memory-Programm SDL Translator's 

Workbench (Trados), mit dem sie auch sonst arbeiten, übersetzen. Dabei standen ihnen 

Translation-Memories zur Verfügung, die zu einigen Segmenten des Ausgangstextes 100 %-

Matches lieferten, zu einigen Fuzzy-Matches, zu einigen MT-Matches und zu einigen keine 

Angebote. Bei der Übersetzung wurden ihre Augenbewegungen mit einem Tobii-Eye-Tracker 

aufgezeichnet. Im Anschluss an die Übersetzung wurde den Versuchspersonen das Gaze-

Replay ihrer Übersetzung vorgespielt, das sie kommentieren sollten. Das Gaze-Replay und die 

Kommentare wurden mit der Screen-Recording-Software Camtasia Studio aufgezeichnet. Ball 

et al. (2006) bezeichnen diese Methode als „retro eye cue method“. Besonderes Augenmerk 

bei der Datenauswertung galt der Pupillenweite, genauer: der Veränderung der Pupillenweite 

gegenüber der „normalen“ Pupillenweite. Um über letztere eine Aussage machen zu können, 

mussten die Versuchspersonen auf einem Tobii-Eye-Tracker-Screen in einem Vorabtest ein 

Stück des Textes lesen, von dem ein anderes Stück danach zu übersetzen war. Für diese 

Leseaufgabe wurde dann für jede Versuchsperson die durchschnittliche Pupillenweite 

errechnet, die später als Vergleichswert herangezogen werden konnte. In der eigentlichen 

Studie wurde dann für jedes zu übersetzende Segment und jede Versuchsperson die 

durchschnittliche Übersetzungsgeschwindigkeit in Wörtern pro Sekunde und die prozentuale 

Veränderung der Pupillenweite (engl, percentage change in pupil dilation – PCPD) berechnet. 

Die Ergebnisse sind in den beiden nachfolgenden Tabellen dargestellt: 

Tab. 3.5-1: Durchschnittliche Verarbeitungsgeschwindigkeit (O’Brien 2006a: 190, Tab. 2) 

Match-Typ Kein Treffer Fuzzy-Match MT-Match 100 %-Match 

Durchschnittliche 

Verarbeitungs- 

Geschwindigkeit 

in Wörtern pro 

Sekunde 

 

0,32 

 

0,73 

 

0,68 

 

4,11 
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Tab. 3.5-2: Durchschnittliche prozentuale Veränderung der Pupillenweite (O’Brien 2006a: 191, Tab. 3) 

Match-Typ Kein Treffer Fuzzy-Match MT-Match 100 %-Match 

Durchschnittliche 

prozentuale 

Veränderung der 

Pupillenweite 

 

11,84 

 

7,53 

 

8,71 

 

9,06 

 

Aus Tab. 3.5-1 geht hervor, dass 100 %-Matches schneller verarbeitet werden als die anderen 

Match-Typen, dass nur ein geringer Unterschied in der Verarbeitungsgeschwindigkeit von 

Fuzzy-Matches und MT-Matches besteht und dass Segmente, zu denen keine Matches 

angeboten werden, am langsamsten bearbeitet werden. Ähnliche Ergebnisse erbringt auch die 

Betrachtung der Pupillenweite: Dort, wo keine Treffer angeboten werden, ist sie am größten, 

was auf die höchste kognitive Beanspruchung hindeutet, bei Fuzzy-Matches und MT-Matches 

ist sie kleiner, aber in etwa gleich groß; wider Erwarten ist sie jedoch bei 100 %-Matches 

größer als bei Fuzzy-Matches und MT-Matches. Diese Abweichung könnte nach O'Brien 

(2006a: 192) jedoch durch eine Verzerrung bewirkt worden sein, die bei der Bearbeitung des 

ersten Segments dadurch entsteht, dass sich die Versuchspersonen hier erst an die Aufgabe 

gewöhnen müssen. Ein entsprechender Eingewöhnungseffekt („familiarity effect“) wurde 

bereits von Hyönä/Tommola/Alaja (1995: 602) beschrieben. Berücksichtigt man die Daten für 

das erste Segment, bei dem es sich um einen 100 %-Match handelte, bei der Auswertung 

nicht, so erhält man als durchschnittliche prozentuale Veränderung der Pupillenweite bei den 

100 %-Matches den Wert 5,83, also einen Wert, der niedriger als die Werte für Fuzzy-

Matches und MT-Matches ist (vgl. mit den Werten in Tab 3.5-2) und auf die, wie zu erwarten, 

niedrigste kognitive Beanspruchung hinweist, so dass die Daten aus der Analyse der 

Pupillenweite in Einklang stehen mit der aus der Berechnung der 

Übersetzungsgeschwindigkeit. 

Die retrospektiven Kommentare wertete O'Brien nur für zwei ihrer vier Versuchspersonen 

aus. Bei einer dieser Versuchspersonen konnte festgestellt werden, dass die durchschnittliche 

prozentuale Veränderung der Pupillenweite in fünf Segmenten unter den Wert 0 fiel, also 

geringer ausfiel als der Vergleichswert aus dem Leseexperiment. Mit Hilfe des retrospektiven 

Kommentars lässt sich dies erklären: Bei den fünf Segmenten wurden 100 %-Matches 

angeboten, die die Versuchsperson nach eigenen Angaben unbesehen übernahm (O'Brien 

2006a: 198). Bei der zweiten Versuchsperson betrug die durchschnittliche prozentuale 
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Veränderung der Pupillenweite bei sechs der acht Segmente, zu denen es 100 %-Matches gab, 

0. Genau bei diesen wies die Versuchsperson das Translation-Memory-System an, das 

entsprechende Match automatisch einzufügen, nachdem sie die vom System angebotenen 100 

%-Matches für die ersten beiden der acht Segmente als gut befunden hatte und sich daher für 

das Einschalten des Automatismus entschied (O'Brien 2006a: 199). Diese beiden 

exemplarischen Analysen der retrospektiven Äußerungen deuten also darauf hin, dass 

Retrospektion nützliche qualitative Befunde liefern kann, mit denen sich die rein quantitativen 

Daten, die mittels Eye-Tracking gewonnen wurden, stützen lassen (O'Brien 2006a: 199 f.). 

Als hilfreich in der Translationsprozessforschung hat sich die Augenbewegungsmessung 

bisher auch bei der Erforschung von Unterschieden in den mentalen Prozessen in 

unterschiedlichen Translationsmodi (Übersetzen vs. Stegreifübersetzen) erwiesen. 

Dragsted/Gorm Hansen (2007) setzen hierzu Hot-Spot-Analysen und die Zählung von 

Fixationen ein, die auf offensichtlich problematische Wörter im Ausgangstext entfallen. Die 

interessierenden Wörter müssen hierzu vor der Analyse als „Areas of Interest“ (AOIs) 

definiert werden, wozu beispielsweise die Eye-Tracking-Software ClearView eine spezielle 

Funktion bietet. Die Fixationen, die in die entsprechend definierten Bereiche entfallen, 

können dann in einer Statistik ausgegeben werden. 

Dragsted/Gorm Hansen (2007) kamen bei einem Vergleich der Modi Übersetzen und 

Stegreifübersetzen mit der Hot-Spot-Analyse eines ausgewählten Textabschnitts zu dem 

Ergebnis, dass sich Dolmetscher beim Stegreifübersetzen stärker auf den gerade in Arbeit 

befindlichen Abschnitt konzentrieren, während die Blicke der Übersetzer mehr 

umherschweifen. Die Fixationszählung ergab bei den Übersetzern mehr Fixationen auf den 

problematischen Wörtern als bei den Dolmetschern, was ebenfalls für die linearere 

Vorgehensweise der Dolmetscher spricht (s. hierzu ausführlicher Abschnitt 7.5). 

Als aufschlussreich könnte sich zur kontrastiven Untersuchung mentaler Prozesse beim 

Übersetzen und beim Stegreifübersetzen auch eine Analyse der Zeitspanne erweisen, die 

zwischen der erstmaligen Fixierung eines Wortes mit dem Auge und der Verbalisierung von 

dessen Übersetzung vergeht („eye-voice span“). Auch dies ist mit Hilfe von Eye-Tracking-

Software möglich, die neben den Augenbewegungen auch eine parallele Aufzeichnung der 

akustischen Verbalisierungen erlaubt. Neben Unterschieden zwischen den mentalen Prozessen 

in verschiedenen Übersetzungsmodi könnten sich mit dieser Methode eventuell auch 

Kompetenzgrade von angehenden Dolmetschern erforschen lassen. 
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3.6 Elektroenzephalographie (EEG) 

Die Elektroenzephalographie (EEG) ist eine Methode, mit der Gehirnströme (genauer 

Spannungsschwankungen im Gehirn) mittels Elektroden, die auf der Kopfhaut befestigt 

werden, gemessen werden können. Die Spannungsschwankungen werden durch 

physiologische Vorgänge in Gehirnzellen ausgelöst, die durch Veränderungen ihres 

elektrischen Zustands zur Informationsverarbeitung im Gehirn beitragen. Mittels der 

Elektroenzephalographie versucht man speziell in Bezug auf das Übersetzen und 

Dolmetschen Aufschluss darüber zu gewinnen, welche Gehirnregionen bei bestimmten 

translatorischen Aufgaben bzw. Problemen beansprucht werden und wie stark. Derzeit kann 

mit dieser Methode aber nur erforscht werden, welche Gehirnareale beim Übersetzen 

beansprucht werden oder welche neurophysiologischen Prozesse während der Übersetzung 

einzelner Wörter, isoliert oder im Kontext, ablaufen (Grabner et al. 2007). Hier ist die 

ökologische Validität gering, der Nutzen für die Translationsdidaktik noch fraglich. Die 

graphische Darstellung der mittels Elektroenzephalographie gemessenen 

Spannungsschwankungen bezeichnet man als Elektroenzephalogramme, ebenfalls abgekürzt 

mit EEG. 

Die Elektroenzephalographie wird heute nicht nur als diagnostisches Verfahren eingesetzt, 

sondern beispielsweise auch im Bereich der Brain-Computer-Interfaces (BCI) zur Steuerung 

eines Computers mittels kognitiver Aktivität. So kann mit Hilfe des EEGs beispielsweise nach 

einiger Übung ein Mauscursor präzise bewegt werden. Brain-Computer-Interfaces mittels 

EEG kommen heute bereits in der medizinischen Praxis zum Einsatz, um gelähmten 

Menschen die Kommunikation mit der Außenwelt zu ermöglichen. 

 

Måltekst 

3.5 Måling av øyebevegelser (okulometri, eye-tracking) 

Måling av øyebevegelser (måling av blikket, okulometri, engelsk eye-tracking) brukes for å 

registrere hvordan øyet beveger seg, for eksempel når man leser eller betrakter et bilde, en 

reklameannonse eller en nettside. For å foreta slike målinger trengs det spesielle 

måleapparater (eye-trackere). I dag er slike apparater for det meste koblet sammen med en 

datamaskin, som kan ta opp ulike data, som for eksempel fikseringspunktkoordinater, 
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fikseringsvarighet, sakkader (leserykk), pupillstørrelse, øyets avstand fra eye-trackeren og så 

videre. Disse dataene kan settes opp både i tabellform og i forskjellige andre formater: 

 som såkalte gaze plots, hvor øyebevegelsene blir framstilt som linjer på teksten som 

har blitt lest eller bildet som har blitt betraktet. Et lengre fikseringsopphold 

kjennetegnes med et punkt som blir tykkere jo lengre fikseringen varer. 

 som hot spot-framstillinger, hvor forskjellige farger illustrere hvilken intensitet hvert 

enkelt område av den framviste presentasjonen blir betraktet med. 

 som såkalte gaze replays, hvor strekningen øynene til en testperson følger i et 

eksperiment kan spilles av i sanntid eller i sakte film. Disse strekningene, samt lengre 

fikseringsopphold i form av tilsvarende store punkter, er da integrert i opptak som 

gjøres av et skjermopptaksprogram. 

Mange eye-trackere krever at hodet til forsøkspersonen fikseres. Dette virker sterkt 

innskrenkende på bevegelsesfriheten og dermed den økologiske validiteten i tilsvarende 

gjennomførte forsøk. Det samme gjelder for apparater som festes til hodet til 

forsøkspersonene. Slike apparater er mindre egnet for studier av oversettelsesprosesser. 

Imidlertid finnes det også eye-trackere som er integrert i flatskjermer og tillater oversetteren å 

arbeide nesten som vanlig – og bare nesten, fordi også disse eye-trackerne må kalibreres for 

den enkelte forsøkspersonen og fordi forsøkspersonene etter kalibreringen ikke kan bevege 

seg utenfor eye-trackerens rekkevidde. 

Hvordan fungerer en eye-tracker? I de flatskjermlignende eye-trackerne setters et infrarødt lys 

i gang, som belyser øynene til forsøkspersonene. En spesiell sensor (Charge-Coupled-Device-

Sensor – CCD) tar imot lyset som reflekteres fra øynene (Penzo 2005: 3, se også Ober 1994 

for mer om infrarødteknikk hos eye-trackere). En nærmere beskrivelse av forskjellige typer 

eye-trackere og deres funksjonalitet finnes hos Duchowskie (2003). 

Følgende resultater finnes for øyebevegelser under lesing: Øyet beveger seg her ikke 

kontinuerlig over teksten, men i rykk og napp. Det kan man merke om man holder 

pekefingeren lett mot det ene øyelokket mens man leser en tekst. Da kjenner man de enkelte 

leserykkene (sakkadene). Sakkadene, som bare varer i omtrent 10 til 100 millisekunder (ms), 

bidrar ikke til inntak av informasjon, men utelukkende til posisjonering av øyet på områder, 

såkalte fikseringspunkter, som så blir skarpt oppfattet. Under lesingen forekommer også rykk 

bakover, såkalte regresjoner, som utgjør omtrent 10 til 15% av lesetiden (Rayner 1994: 205; 

Rayner 1998: 375). 
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Sakkader er gjennomsnittlig cirka 7 til 8 tegn lange og uavhengige av skriftstørrelsen, så lenge 

denne ikke er ekstremt liten eller ekstremt stor; regresjoner er noe kortere, på gjennomsnittlig 

3 til 4 tegn. Den gjennomsnittlige fikseringsvarigheten utgjør cirka 200 til 250 millisekunder 

(O’Regan 1990: 398; Rayner et al. 1989: 23; Rayner 1994: 205). 

Tekstlinjene rundt et fikseringspunkt kan deles inn i tre områder: det foveale området direkte 

rundt fikseringspunktet, hvor blikket er skarpt, samt det parafoveale området med det 

tilstøtende perifere området til høyre og venstre for det foveale, hvor skarpheten avtar 

tiltagende. Her er det ikke lenger mulighet for skarpsyn, selv ikke direkte inntil grensen for 

det foveale området (Rayner 1994: 206). Det området man kan ta opp meningsfull 

informasjon fra under en fiksering, betegnes som oppfatningsspenn (engelsk perceptual 

span). Det er asymmetrisk og har en utstrekning på ca. 14 til 15 tegn til høyre for 

fikseringspunktet og bare 3 til 4 tegn til venstre for fikseringspunktet, eventuelt begynnelsen 

av det ordet som blir fiksert, i språk som leses fra venstre til høyre. I språk som leses fra høyre 

til venstre, er oppfatningsspennet tilsvarende speilvendt (se også Rayner 1998: 380f om 

hvordan øyebevegelser er avhengige av skriftsystemet og språket). Hos mennesker med 

dårligere lesekompetanse er oppfatningsspennet kortere (Rayner 1994: 208.) 

Måling av øyebevegelser er basert på hypotesen om at det finnes en forbindelse mellom øyets 

bevegelser og pupillstørrelse (engelsk pupil dilation) på den ene siden, og på den andre siden 

de perseptive og kognitive prosessene som foregår i løpet av de enkelte øyebevegelsene. Slike 

forbindelser er faktisk fastslått: Fikseringsvarigheten er for eksempel lengre for de ordene 

leserne er mindre fortrolige med, enn for de ordene de er mer fortrolige med; den er lengre for 

innholdsord enn for funksjonsord samt i rematiske tekstlinjer sammenlignet med tematiske 

(Rayner 1978: 630f). Videre har det blitt dokumentert at følgende faktorer kan øve innflytelse 

på fikseringsvarigheten: Ordfrekvens, kontekst, semantiske sammenhenger mellom ord i en 

setning, anaforiske henvisninger og koreferanser, leksikalsk flertydighet og syntaktisk 

disambiguering (Rayner 1994: 211). Men fikseringsvarigheten er også avhengig av 

lesekompetansen. Hos mennesker med lavere lesekompetanse er det mulig å fastslå en 

tendens til lengre fikseringsvarigheter, flere fikseringer og flere regresjoner (Rayner 1978: 

636f). Rayner (1994: 206) sammenfatter funnene på følgende måte: «[A]s text difficulty 

increases fixation duration increases, saccade length decreases, and regression frequency 

increases.» De viktigste forskningsresultatene om fikseringer og regresjoner beskriver Rayner 

(1998: 375) slik: Ved lesing blir de fleste ordene fiksert; men mange hoppes også over, det vil 

si at de ikke når inn i det foveale området. Ca. 85% av innholdsordene, men bare 35% av 
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funksjonsordene blir fiksert. Årsaken er at funksjonsordene som regel er korte. Man kan 

dermed fastslå en entydig sammenheng mellom fikseringssannsynlighet og ordlengde: Ord 

med kun 2 til 3 bokstaver blir bare fiksert i 25% av tilfellene, ord med 8 bokstaver eller mer 

blir det derimot nesten alltid. Lange regresjoner (på mer enn 10 tegn eller til en foregående 

linje) tyder på at leseren ikke har forstått teksten. Kompetente lesere vil ved en regresjon 

derimot temmelig nøyaktig treffe det stedet som førte til et forståelsesproblem. 

Man må også være klar over at de ovennevnte parameterne både varierer sterkt fra person til 

person og dessuten for en og samme person i forskjellige situasjoner og for forskjellige tekster 

(Rayner 1994: 206). Videre har forskning på øyebevegelser gjort det klart at de nevnte 

parameterne ikke bare er avhengige av forsøkspersonens lesekompetanse og den perseptive og 

kognitive innsatsen som et tekstsegment krever, men også av begrensninger ved 

øyebevegelsesapparatene og individuelle øyebevegelsesmønstre (O’Regan 1990: 400). 

Dessuten råder det ennå ingen konsensus om hvilken innflytelse de gjeldende faktorgruppene 

har. Forskjellige modeller er blitt utarbeidet for å finne ut av dette: for det første såkalte 

«processing models» (Rayner 1998: 388), hvor den perseptive og kognitive innsatsen blir 

betraktet som utslagsgivende for øyebevegelsene (f. eks. Morrison 1984). For det andre 

såkalte «oculomotor models» (Rayner 1998: 388), hvor det primært er øyemålingsapparatet 

og dets begrensninger som står i forgrunnen. Et eksempel på sistnevnte kategori er O’Regans 

(1990) «strategy-tactics model». En kortfattet beskrivelse av begge modelltypene finnes i 

Rayner (1994: 211ff) og Rayner (1998: 388f). Vitu/O’Regan (1995) går imidlertid ut fra at 

begge faktorgruppene spiller en rolle, men det er ennå uklart i hvilket forhold. Det er også 

uvisst om det er en forsinkelse mellom øyebevegelsen på et bestemt punkt og det tidspunktet 

hvor informasjonen fra dette punktet blir mentalt bearbeidet. Man snakker her om et såkalt 

«eye-mind span» (Rayner m.fl. 1989: 25ff). Samtidig finnes det også resultater som taler for 

at selv informasjonen fra det parafoveale området til høyre for fikseringspunktet (i språk som 

leses fra venstre til høyre) allerede påvirker bearbeidingen (jfr. Rayner 1998: 374f). Og til 

slutt kan man fastsette en «spill-over effect» som består i at prosesseringen av et ord fortsetter 

også etter at øyet har beveget seg videre (jfr. Rayner 1998: 377). 

Det store antallet faktorer som øyebevegelser er avhengige av, betyr dessverre at målinger av 

øyebevegelser – i det minste med dagens kunnskapsnivå – ikke er en effektiv framgangsmåte 

for å eventuelt bestemme vanskelighetsgraden til en tekst. Riktignok kan lengre 

fikseringsvarighet på et tekstsegment tyde på at segmentet kan være vanskeligere å forstå; 
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men det er ikke nødvendigvis alltid slik, det kan også komme av andre årsaker. Dette må det 

tas hensyn til ved motsvarende forsøk. 

Likevel er det relativt sikkert at det er en sammenheng mellom pupillstørrelsen og den 

kognitive belastningen (O’Brien 2006a: 186). Studier som viser at pupillene blir større med 

tiltakende kognitiv belastning er gjort av Hess & Polt (1964), Marshall, Pleydell-Pearce & 

Dickson (2002), Nakayama, Takahashi & Shimizu (2002) og Iqbal m.fl. (2005). Sistnevnte 

fastslår eksplisitt: «[R]esearch shows that pupil size is an effective and reliable measure of 

mental workload, where increases in pupil size correlate with increases in mental workload» 

(Iqbal m.fl. 2005: 312). I oversettelsesvitenskapen ble denne kunnskapen først benyttet i en 

pilotstudie av O’Brien (2006a), som jeg kommer tilbake til senere i dette kapittelet. Ved siden 

av den kognitive belastningen har også emosjonelle stimuli en innflytelse på pupillstørrelsen 

(Partala & Surakka 2003). 

Måling av øyebevegelser, spesielt gaze replay, er hjelpsomt og tidsøkonomisk anvendelig 

innen oversettelsesprosessforskning når det for eksempel i en internettstudie handler om å 

fastslå hvilke tekstsegmenter på en nettside som faktisk ble lest av en forsøksperson, og hvilke 

som ikke ble lest. Denne informasjonen får man likevel ofte også ved hjelp av høyttenkning, 

fordi mange forsøkspersoner ofte leser slike segmenter høyt – i det minste bruddstykker av 

dem – eller gjennom skjermopptak, fordi mange forsøkspersoner lar musepekeren følge 

ordene de leser. Om man får tak i tilsvarende data på denne måten, vil dette være en fordel 

framfor å benytte seg av en eye-tracker, som alltid medfører en viss innskrenking av 

forsøkspersonens bevegelsesfrihet og dermed den økologiske validiteten. Videre fører bruk av 

eye-tracker til at man ekskluderer forsøkspersoner som bruker synshjelpemidler, fordi 

opptakene ofte ikke fungerer optimalt for disse. 

O’Regan (1990), Rayner (1992; 1998), Duchowski (2003) og Radach, Rayner & Kennedy 

(2004) gir gode overblikk over resultatene innen forskning på øyebevegelser, spesielt ved 

leseprosesser. I oversettelsesvitenskapen fikk måling av øyebevegelser først innpass i 2006 

gjennom en pilotstudie med eye-tracker utført av O’Brien (2006a). Denne blir nøyere 

beskrevet her, fordi den har gitt lovende resultater. 

Denne pilotstudien undersøkte to problemstillinger: 1) Kan man ved hjelp av en eye-tracker 

fastslå om forskjellige grader av matching ved oversetting med et oversettelsesminneprogram 
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(100%-treff, delvise treff27, forslag fra et maskinelt oversettelsessystem28 heretter kalt MT-

treff, og segmenter hvor overhodet ingen treff ble foreslått) forårsaker ulik kognitiv 

belastning. 2) Egner denne metoden for måling av øyebevegelser seg for å forske på 

interaksjonen mellom oversetting og oversettelsesteknologi, da særlig oversettelsesminne-

systemer? For å besvare disse spørsmålene, måtte fire profesjonelle oversettere fra firmaet 

Symantec oversette en for dem typisk tekst med oversettelsesminneprogrammet SDL 

Translator’s Workbench (Trados), som de også jobbet med til daglig. Til deres disposisjon var 

translation memories som leverte både 100%-treff, delvise treff, MT-treff og også var uten 

forslag til noen av segmentene i utgangsteksten. Under oversettelsen ble øyebevegelsene 

deres tatt opp med en Tobii-eye-tracker. I tilknytning til oversettelsen ble forsøkspersonene 

vist et gaze replay av oversettelsene sine som de skulle kommentere. Gaze replay og 

kommentarer ble tatt opp med skjermopptaksprogrammet Camtasia Studio. Ball m.fl. (2006) 

betegner denne metoden som «retro eye cue method». Ved dataanalysen var pupillstørrelsen 

gjenstand for særskill oppmerksomhet, eller for å være nøyaktig: hvordan pupillstørrelsen 

forandret seg sammenlignet med den «vanlige» pupillstørrelsen. For å kunne komme med en 

forklaring på sistnevnte, måtte forsøkspersonene gjennom en forhåndstest hvor de leste et 

stykke av teksten på en skjerm koblet til Tobii-eye-trackeren. Deretter skulle de oversette et 

annet avsnitt fra samme tekst. Den gjennomsnittlige pupillstørrelsen til hver forsøksperson 

under leseoppgaven ble så regnet ut og senere trukket fram som sammenligningsgrunnlag. I 

den egentlige studien ble så den gjennomsnittlige oversettelseshastigheten i ord per sekund og 

den prosentvise endringen i pupillstørrelse (engelsk percentage change in pupil dilation – 

PCPD) regnet ut for hver forsøksperson og for hvert segment som skulle oversettes. 

Resultatene er framstilt i tabellene nedenfor: 

 

 Tab. 3.5-1: Gjennomsnittlig bearbeidingshastighet (O’Brien 2006a: 190, Tab. 2) 

Type treff Ingen treff Delvis treff MT-treff 100%-treff 

Gjennomsnittlig 

bearbeidings- 

hastighet i ord 

pr. sekund 

 

0,32 

 

0,73 

 

0,68 

 

4,11 

                                                
27 Segmenter som stemmer overens fra 75 til 99% regnes som et delvis treff. 
28 Her handler det om oversettelser for segmenter som utarbeides av oversettelsessystemet Systran (O’Brien 

2006a: 187). 
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Tab. 3.5-2: Gjennomsnittlig prosentvis endring av pupillstørrelse (O’Brien 2006a: 191, Tab. 3) 

Type treff Ingen treff Delvis treff MT-treff 100%-treff 

Gjennomsnittlig 

prosentvis 

endring av 

pupillstørrelse 

 

11,84 

 

7,53 

 

8,71 

 

9,06 

 

I Tab. 3.5-1 framgår det at det bearbeides raskere ved 100% treff enn ved andre typer treff, at 

det bare finnes en knapp forskjell i bearbeidingshastighet mellom delvise treff og MT-treff, og 

at segmenter hvor det ikke foreslås noen treff, bearbeides langsomst. Ved å betrakte 

pupillstørrelsen skaffer man til veie lignende resultater: Der det ikke foreslås noen treff, er 

den størst, noe som peker mot størst kognitiv belastning. Ved delvise treff og MT-treff er 

størrelsen mindre, men omtrent like stor; mot forventning er den like fullt større ved 100%-

treff enn ved delvise treff og MT-treff. Dette avviket kan ifølge O’Brien (2006a: 192) ha 

kommet som følge av en forvrengning som oppstår når det første segmentet bearbeides og  

forsøkspersonene må først venne seg til oppgaven. En tilsvarende tilvenningseffekt 

(«familiarity effect») er allerede blitt beskrevet av Hyönä, Tommola & Alaja (1995: 602). Om 

man i analysen ikke tar hensyn til dataene fra det første segmentet, hvor det dreier seg om et 

100%-treff, så blir den gjennomsnittlige prosentvise endringen av pupillstørrelse for 100%-

treffene 5,83. Det vil si en verdi som er mindre enn verdiene for delvise treff og MT-treff (jfr. 

verdiene i Tab. 3.5-2) og, som forventet, viser til den laveste kognitive belastningen, slik at 

dataene fra analysen av pupillstørrelse stemmer overens med beregningen av 

oversettelseshastighet. 

O’Brien brukte retrospektive kommentarer for bare to av sine fire forsøkspersoner. For en av 

disse forsøkspersonene kunne det fastslås at den gjennomsnittlige prosentvise endringen av 

pupillstørrelse falt under verdien 0 i fem segmenter, det vil si at den var lavere enn 

sammenligningsgrunnlaget fra leseeksperimentet. Dette lar seg forklare ved hjelp av den 

retrospektive kommentaren. For disse fem segmentene ble det foreslått 100%-treff, som 

forsøkspersonen etter egne opplysninger godkjente usett (O’Brien 2006a: 198). For den andre 

forsøkspersonen var den gjennomsnittlige prosentvise endringen av pupillstørrelse 0 for seks 

av de åtte segmentene hvor det forelå 100%-treff. Nettopp her instruerte forsøkspersonen 
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oversettelsesminnesystemet om å automatisk sette inn de tilsvarende treffene, etter at hun 

hadde vurdert begge de to første av de åtte 100%-treffene som systemet foreslo, til å være 

gode og derfor bestemte seg for å skru på automatismen (O’Brien 2006a: 199). Disse to 

eksemplariske analysene av retrospektive ytringer tyder altså på at retrospeksjon kan gi 

nyttige kvalitative resultater som de rent kvantitative dataene man kommer fram til ved hjelp 

av eye-tracking, kan støtte seg til (O’Brien 2006a: 199f). 

Måling av øyebevegelser har også vist seg som nyttig innen oversettelsesforskning når det 

gjelder å undersøke forskjeller i mentale prosesser i forskjellige oversettelsesmodi 

(oversettelse vs simultanoversettelse). Dragsted & Gorm Hansen (2007) går her inn for hot 

spot-analyser og telling av de fikseringene som faller på åpenbart problematiske ord i 

kildeteksten. Her må de ordene man interesserer seg for, defineres som «Areas of interest» 

(AOIs) før analysen, noe som for eksempel eye-tracking-programmet ClearView har 

funksjoner for. Fikseringene som faller på de tilsvarende definerte områdene, kan deretter 

vises i en statistisk framstilling.  

Dragsted & Gorm Hansen (2007) sammenlignet oversettelse og simultanoversettelse ved 

hjelp av en hot spot-analyse av et utvalgt tekstavsnitt. De kom fram til at tolker konsentrerer 

seg mer om det avsnittet som er under arbeid, mens blikket til oversettere heller vandrer 

omkring. Ved å telle fikseringene kom det fram at det var flere fikseringer på de 

problematiske ordene hos oversetterne enn hos tolkene, som på samme måte taler til fordel for 

tolkenes mer lineære framgangsmåte (for en mer utførlig diskusjon, se underkapittel 7.5). 

En analyse av tidsspennet mellom første fiksering av et ord med øyet og verbaliseringen av 

ordets oversettelse («eye-voice-span») kan også brukes i kontrastive undersøkelser av de 

mentale prosessene ved oversettelse og simultanoversettelse??? Også dette er mulig ved hjelp 

av eye-tracking-programvare, som i tillegg til opptak av øyebevegelser også tillater opptak av 

akustiske verbaliseringer. Ved siden av forskjeller i de mentale prosessene i forskjellige 

oversettelsesmodi kan eventuelt også kompetansenivå hos tolker under opplæring undersøkes 

med denne metoden. 

3.6 Elektroencefalografi (EEG) 

Elektroencefalografi (EEG) er en metode for å måle hjerneaktivitet (mer presist: 

spenningsvariasjoner i hjernen) ved hjelp av elektroder som festes på hodet. Fysiologiske 

forløp utløser spenningsvariasjoner i hjernecellene som bidrar til informasjonsbearbeiding i 

hjernen ved å endre elektrisk tilstand. Særlig forsøker man å benytte seg av 



108 

 

elektroencefalografi i forbindelse med oversettelse og tolking for å kunne forklare hvor og i 

hvilken grad hjernen utsettes for belastning ved bestemte oversettelsesoppgaver eller -

problemer. I dag kan denne metoden bare brukes til å undersøke hvilke områder i hjernen som 

utsettes for belastning eller hvilke nevropsykologiske prosesser som finner sted mens man 

oversetter enkeltord, isolert eller i kontekst (Grabner m.fl. 2007). Her er den økologiske 

validiteten liten, og det er ennå uvisst hvor nyttig dette kan være for oversettelsesdidaktikken. 

Den grafiske framstillingen av spenningsvariasjonene som måles ved hjelp av 

elektroencefalografi kalles elektroencefalogrammer, som også forkortes til EEG. 

Elektroencefalografi blir i dag ikke bare anvendt som diagnoseverktøy, men for eksempel 

også i forbindelse med brain-computer-interface (BCI) for å styre en datamaskin ved hjelp av 

kognitiv aktivitet. For eksempel kan man, med litt øvelse, presist styre en musepeker ved 

hjelp av EEG. Brain-computer-interface i forbindelse med EEG brukes allerede i dag for å gi 

mennesker med alvorlige lammelser mulighet til å kommunisere med omverdenen. 

 

 

 

 

 

 


