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Ágrip  

Verkefni þetta er sett fram í formi þýðingar og greinargerðar. Viðfangsefni þess er 

nytjaþýðingar. Fyrri hluti þess er greinargerðin sem fjallar um fræðilegan grunn nytjaþýðinga, 

kemur inn á í hverju þær felast, við hvað þær fást og hvað nytjaþýðandi þarf að hafa í huga til 

skapa farsæla þýðingu. Textinn sem þýddur er í þessu verkefni er kennslubók í nytjaþýðingum. 

Stutt umfjöllun um hann kemur fram, ásamt lýsingu á markmiðum þýðingar. Að lokum er gerð 

grein fyrir þýðingaferlinu, helstu áskorunum sem upp komu við þýðingu og þeim ákvörðunum 

sem taka þurfti. Síðari hluti er þýðingin sjálf. Markmið verkefnisins er tvíþætt; annars vegar, 

að leggja fram skýringu á nytjaþýðingum og styrkja þannig stöðu þeirra, sem og bæta aðgengi 

að þeim sem sviði og þýðingarnálgun á fræðilegum vettvangi á íslensku; hins vegar, að leggja 

fram kennsluefni á íslensku á sviði nytjaþýðinga sem er af skornum skammti þegar þetta er 

ritað. Á næstu misserum er stefnt að því að gefa kennslubókina út í heild sinni í þýðingu og eru 

fyrstu skref tekin með þessu verkefni. 

  



Abstract  

The subject of this thesis is applied translation. It is presented in the form of a translated text, 

a theoretical account and a description of the translation process. Firstly presented is the 

theoretical account, focused on the basic theories of applied translation, what the subject of 

applied translation is, and what a translator within that field needs to keep in mind in order to 

create a successful translation. A short description of the source text, which is a course book in 

applied translation, is provided, followed by an account of the translation aims. Following that, 

the translation process is described, the main challenges that arose during the translation 

process accounted for, and the decisions made by the translator explained. Lastly presented, is 

the translated text in full. The aim of this thesis is on one hand to provide an account of the 

field of applied translation, and through that both strengthen its position within the academic 

world, and increase access to it in Icelandic, on the other hand to produce and provide teaching 

material within the field of applied translation in Icelandic, of which presently very little exists. 

A future goal is to translate the rest of the course book and publish it, so this thesis represents 

the first steps in that.   



Formáli 

Verkefni þetta er lagt fram til MA-prófs í nytjaþýðingum frá Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Ég hef áður lokið tveimur BA-prófum, einnig frá Háskóla Íslands, fyrst árið 2004 í 

táknmálsfræði og málvísindum, svo árið 2010 í ítölsku og bókmenntafræði. Eins og sést af 

námssögu minni hef ég fundið mig á sviði tungumála og það kom sjálfri mér ekki á óvart þegar 

ég varð spennt fyrir námi í nytjaþýðingum. Heimur tungumálanna heillar, þá einna helst 

órjúfanlega tenging þeirra við tilveru mannanna og menningu þeirra, sem og sú virkni sem felst 

í þessu stórfenglega tóli sem tungumál er. Þýðingar snúast einmitt um þetta allt og meira til. 

Nytjaþýðingar bæði sem fræðasvið og atvinna virðast vera frekar óþekkt fyrirbæri í 

nútímasamfélagi og var sú staðreynd, ásamt þeirri að skortur er á kennsluefni á sviði 

nytjaþýðinga á íslensku, mér ofarlega í huga við val á verkefni. Ég vil fyrst og fremst þakka 

sjálfri mér fyrir að hafa látið draum minn um að fara í þetta nám rætast. Ég þakka einnig sjálfri 

mér fyrir að hafa gefið mér þann tíma og það rúm sem ég þurfti til að stunda það og á sama 

tíma fyrir að hafa ekki gefist upp. Við sjálfa mig segi ég: „Takk og til hamingju!“. Eins við ég 

þakka mínum nánustu sem hafa sýnt mér skilning og þolinmæði á meðan á þessari vinnu stóð 

og jafnframt hvatt mig til dáða. Við ykkur segi ég: „Nú er ég hætt að tala um verkefnið!“ Síðast 

en ekki síst hlýtur leiðbeinandi minn Marion Lerner innilegt þakklæti fyrir góðan stuðning og 

samvinnu. Með von um að þessi vinna nýtist ekki eingöngu mér. 
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Hrefna María Eiríksdóttir 

Reykjavík, september 2018 
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Inngangur 

Í nútímasamfélagi alheimsvæðingar og alþjóðlegra samskipta verða þýðingar, og þá helst 

nytjaþýðingar, sífellt fyrirferðameiri og mikilvægari. Nytjaþýðingar bæði sem fræðasvið og 

atvinnugrein hafa löngum fallið í skuggann af bókmenntaþýðingum með þeim afleiðingum að 

stoðir þeirra eru óstyrkar ef svo má að orði komast. Fáir hafa heyrt á þær minnst eða vita um 

hvað þær snúast og algengt er að þeir sem kannast við þessa hlið þýðingaheimsins séu litaðir 

af gömlum skoðunum um að nytjaþýðingar séu einföld yfirfærsla upplýsinga og krefjist þar 

með ekki mikils af þýðendum. Meðal þeirra hvata sem liggja að baki eftirfarandi verkefnis er 

löngun þýðanda til að leggja sitt af mörkum til að styrkja stöðu nytjaþýðinga í nútímasamfélagi, 

jafnt hinu almenna sem hinu fræðilega, með því að varpa ljósi á nytjaþýðingar bæði sem 

fræðasvið og atvinnufag. Annað sem réð áherslu verkefnisins og þá aðallega vali á frumtexta 

til þýðingar er sú staðreynd að nánast ekkert kennsluefni er til á íslensku á sviði nytjaþýðinga. 

Hér er því þýddur hluti af kennslubók um nytjaþýðingar og stefnir þýðandi á að þýða bókina í 

heild sinni og gefa út í nánustu framtíð. Verkefnið er sett fram í tveimur hlutum. Fyrri hluti er 

greinargerð sem skiptist að vissu leyti einnig í tvennt. Fyrst er gerð grein fyrir fræðilegum 

grundvelli nytjaþýðinga og í hverju þær felast, svo er umfjöllun um þýðingarferlið og 

þýðingarvinnuna sem og lýsing á frumtexta. Síðari hluti inniheldur þýðinguna sjálfa. 

Umfjöllun um fræðilegan grundvöll nytjaþýðinga kemur inn á þær grunnhugmyndir 

sem liggja að baki nytjaþýðingum og má rekja til mótunar nýrra kenninga og áherslubreytinga 

innan fræðaheimsins. Skoposkenningin sem fram kom innan þýðingafræðanna er þar 

þungamiðja og sett fram hér sem grunnur nytjaþýðinga og nálgun þeirra í dag. Meginhugmynd 

hennar er sú að allir textar hafi tilgang, svokallað samskiptamarkmið, og er það mikilvægasti 

þátturinn sem ákvarðar þýðingu. Fjallað er um verkbeiðni þýðingar og gildi hennar sem tól eða 

tilfang í þýðingaferlinu sem og í mótun marktextans. Farið er í tvíflokkun texta í 

bókmenntatexta og nytjatexta, munur þeirra á milli kannaður og tilraun gerð til að skilgreina 

eðli hvors flokks um sig. Eftir fylgir stutt umræða um heitin sjálf, „nytjatexti“ og 

„nytjaþýðingar“, fyrir hvað þau standa og samanburður er gerður við sambærileg ensk heiti. 

Því næst er ítarleg umfjöllun um nytjaþýðingar sem þýðingarathöfn og færð eru rök fyrir því 

að þýðingar á nytjatextum kalli á jafn krefjandi þýðingarvinnu og þýðingar á 

bókmenntatextum, en lengi vel hafa þau viðhorf verið ráðandi að bókmenntaþýðingar séu meira 

krefjandi. Að síðustu er kafli um vægi nytjaþýðinga í nútímasamfélagi með tilvísun og stuttri 

umfjöllun um vísindalega og tæknitengda nytjatexta, sem jafnframt er meginefnissvið 

frumtextans. 
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Síðari hluti greinargerðarinnar hefst á lýsingu á frumtextanum. Kaflaskiptingu og 

almennri framsetningu bókarinnar er lýst, farið er í hvernig nýta má bókina, sem og þau 

hlutverk og samskiptamarkmið sem henni er ætlað að uppfylla. Eins er komið inná orðræðu, 

bæði þá sértæku sem tengist efnissviði textategundanna sem fjallað er um í bókinni og þá 

orðræðu sem höfundur frumtexta notar. Því næst eru markmið þýðingarinnar útlistuð en þau 

samræmast markmiðum frumtextans. Næsti kafli þar á eftir fjallar um þýðingarvinnuna sjálfa. 

Þýðingarnálgun og aðferð er lýst, talað er um tilföng og heimildir og tekin eru dæmi til 

útskýringar og rökstuðningur gefinn fyrir heimildavali. Að síðustu er umfjöllun um helstu 

áskoranir sem upp komu við þýðingarvinnuna og þær ákvarðanir sem þýðandi tók þar varðandi, 

hvernig þær voru teknar og á hvaða forsendum. Lokakafli greinargerðarinnar er samantekt.  

Þýðingin, sem er á völdum köflum úr kennslubókinni, birtist í síðari hluta verkefnisins. 

Marktextann vinnur þýðandi undir formerkjum nytjaþýðinga sem fjallað er um í fyrri hlutanum 

og með huga atvinnunytjaþýðanda. 

1. Fræðilegur grunnur nytjaþýðinga 

1.1 Þýðingar verða að samskiptaaðgerð 

Þegar áherslubreytingar verða innan fræðanna er talað um að þær hefjist með ákveðnum 

vendipunktum. Vendipunktur markast af því þegar nýjar hugmyndir eða kenningar eru settar 

fram.1 Einn slíkra vendipunkta voru þær hugmyndir sem settar voru fram á áttunda og níunda 

áratug síðustu aldar og leiddu til mótunar á svokallaðri hlutverksstefnu. Hlutverksstefnan 

verður til undir áhrifum hugmynda annarra fræðasviða og byggist hún að miklu leyti á 

samskiptakenningunni sem sett var fram innan félagsfræðanna.2 Með henni færðist áherslan 

innan fræðanna frá málfræðilegri nálgun yfir á félags- og menningarlega virkni þýðinga. 

Þýðingarathöfnin er nú álitin samskiptaaðgerð, menningarleg tilfærsla, en ekki yfirfærsla orða 

og setninga frá einu tungumáli yfir á annað, en það hafði verið ráðandi hugsun fram að þessu.3 

Mótun hlutverksstefnunnar hefst með hugmyndum tveggja þýskra mál- og þýðingafræðinga, 

þeirra Hans J. Vermeer og Katharinu Reiß, og verða þekktar undir nafninu skoposkenningin. 

Skoposkenningin byggist á þeirri hugmynd að textar hafi ákveðið samskiptahlutverk, markmið 

sem þeir eiga að uppfylla, og þýðing virkar eins. Hlutverkið markast fyrst og fremst af  

                                                
1 Snell-Hornby, M., „The turns of Translation Studies“, bls. 366. 
2 Schäffner, C., „Skopos Theory“, bls. 235. 
3 Snell-Hornby, M., The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting viewpoints?, bls. 47-51.  
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áherslum þess sem óskar eftir þýðingunni, sérfræðiáliti þýðandans og viðmiðum í 

markmenningunni. Þetta hlutverk þýðingarinnar eða marktextans er svo mikilvægasti þátturinn 

sem ákvarðar hvernig hann er þýddur. Óskir þess sem kallar eftir þýðingunni, ásamt nánari 

upplýsingum um verkefnið í heild, eiga að vera settar fram í formi svokallaðrar verkbeiðni 

þýðingar. Innan skoposkenningar er áhersla lögð á verkbeiðnina en hún er mikilvæg fyrir 

þýðandann þegar kemur að því að átta sig á hvert hlutverk þýðingarinnar er.4 Verkbeiðni 

þýðingar er enn álitin mikilvæg atvinnuþýðingaferlinu og verður fjallað nánar um hana í næsta 

kafla. 

Flokkunarkerfi Katharinu Reiß getur aðstoðað þýðendur við að átta sig á og ákvarða 

meint hlutverk þeirra texta sem á að þýða. Samkvæmt kenningu Reiß (sem varð hluti af 

sameiginlegum kenningum hennar og Vermeer) eru þrjár grunngerðir texta: upplýsandi texti, 

tjáningartexti og virkjandi texti.5 Þessar textagerðir miðast út frá samskiptahlutverki textanna; 

upplýsandi texti miðlar upplýsingum, dæmi um þá eru skýrslur og kennslubækur; tjáningartexti 

miðlar listrænum eiginleikum, tjáningu og skapandi innihaldi textans, bókmenntatextar falla 

undir þessa gerð; virkjandi texti miðast við að kalla fram viðbrögð eða hegðun hjá lesanda, 

auglýsingar eru dæmi um virkjandi texta. 6  Þýðandi á að miða við að uppfylla meint 

samskiptahlutverk í marktextanum og hver textagerð kallar á mismunandi þýðingaraðferð. Eitt 

af þeim merkjum sem gefa til kynna textagerð er svokölluð textategund. Textategundir eru 

margar, menningarbundnar og engin þeirra samsvarar bara einni textagerð. 7  Skáldsaga, 

leiðbeiningarit og uppskrift eru dæmi um textategundir. Kenning Reiß gengur upphaflega út 

frá því að grunngerð og samskiptahlutverk frumtexta og marktexta séu þau sömu, en 

skoposkenningin leggur áherslu á samskiptahlutverk marktextans og gengur ekki út frá því að 

það sé það sama og samskiptahlutverk frumtextans. 

Skoposkenningin virðist hafa hleypt ákveðnum stoðum undir þýðingar á nytjatextum á 

þessum tíma, en á síðari hluta 20. aldarinnar var þörfin fyrir þýðingar á slíkum textum sífellt 

að aukast. (Sjá umfjöllun og skilgreiningu á nytjatextum og nytjaþýðingum í köflum 1.3 og 

1.5). Við þýðingu á nytjatexta er ógerlegt að taka ekki tillit til áætlaðra lesenda, verkkaupans 

(þess aðila sem óskar eftir þýðingunni) og áætlaðs samskiptahlutverks þýðingarinnar í mark-

menningunni.8 Þetta er grundvallarhugmynd skoposkenningarinnar og sú nálgunaraðferð sem 

                                                
4 Vermeer, H. J., „Skopos and commission in translational action“, bls. 198-202. 
5 Reiß. K., „Type, Kind and Individuality of Text; Decision Making in Translation“, bls. 124. 
6 Schäffner, C., „Functionalist approaches“, bls. 116. 
7  Reiß K., „Type, Kind and Individuality of Text“, bls. 124-125 og M. Ulrych, Tradurre: Un approccio 

multidisciplinare, bls. 12-16. 
8 Schäffner, C., „Skopos Theory“, bls. 236. 
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liggur að baki nytjaþýðingum í dag. Mikilvægt er þó að vera meðvitaður um margslungið eðli 

þýðingafræða og þýðingarathafna og átta sig á því að ekki er hægt að taka eina kenningu og 

nýta hana sem nákvæmar leiðbeiningar um hvernig þýða skal texta. Farsælasta aðferðin við að 

nálgast þýðingu er að taka þá punkta, sem geta nýst við að ákvarða hvernig þýðingin skal unnin, 

úr þeirri nálgun eða kenningu sem á við hverju sinni, í hverju tilfelli fyrir sig og í samræmi við 

meðfylgjandi kröfur.9 

1.2 Verkbeiðni þýðingar 

Stundum er hugmyndin og ákvörðunin um að þýða texta alfarið þýðandans en oftast er það 

annar aðili, verkkaupi, sem biður um þýðingu. Að baki beiðninnar er einhver hvati og markmið. 

Þýðandi þarf að vita hver hvatinn er og hvaða markmið verkkaupinn er með í huga til að geta 

unnið farsæla þýðingu og er verkbeiðni þýðingar tilfangið til þess. Verkbeiðni þýðingar er því 

ákveðið form af verklýsingu á þýðingarverkefni og inniheldur þar af leiðandi nauðsynlegar 

upplýsingar fyrir þýðandann. Einnig er hún samskiptagrundvöllur milli þýðanda og verkkaupa. 

Verkbeiðnin gefur þýðandanum grunn til að ákvarða hlutverk marktextans10 sem og vinna sína 

vinnu á faglegan og farsælan hátt. Hugmyndin að baki verkbeiðni þýðingar er því hagsýn. 

Þýðandinn er, eins og m.a. þýðingafræðingurinn Min Sunwoo hefur tekið fram, 

textasérfræðingurinn í þýðingaraðgerðinni, sem þýðir að það er hann/ hún sem mótar og skapar 

marktextann.11 Mótun marktextans markast af því hvert hlutverk þýðingarinnar er og það 

hlutverk ákvarðar þýðandinn byggt á kröfum verkkaupans um markmið marktextans. 

Ýmsir fræðimenn og atvinnuþýðendur fjalla um og vísa til verkbeiðni þýðingar sem 

hluta af atvinnuþýðingarferlinu12 aðrir vinna með virkum hætti að því að gera hana að því 

hentuga og faglega tóli sem hún er eða getur verið innan faglegs atvinnuþýðingaferlis. 

Áðurnefnd Min Sunwoo er meðal þeirra sem hafa gert tilraun til að móta verkbeiðni á þann 

hátt að hún brúi bilið á milli atvinnuþýðenda og verkkaupa. Oftast eru verkkaupar leikmenn, 

ókunnugir þýðingarathöfninni og þar af leiðandi ekki meðvitaðir um mikilvægi ýmissa 

upplýsinga fyrir þýðandann. Hún setur fram sex atriða gátlista í formi spurninga sem þýðendur 

spyrja tilvonandi viðskiptavini sína:  

                                                
9 Byrne, J., Scientific and Technical Translation Explained: A Nuts and Bolts Guide for Beginners, bls. 14. 
10 Byrne, J., Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical Documentation, bls. 39 og 

Scientific and Technical Translation Explained, bls. 12-13. 
11 Sunwoo M., „Operationalizing the translation purpose (Skopos)“, bls. 6. 
12 Sjá t.d. Álvarez, A. M., „Evaluating Students’ Translation Process in Specialised Translation: Translation 

Commentary“, Frazer, J. „What Do Real Translators Do? Developing the Use of TAPs from Professional 

Translators“, Nord, C., „Functionalist approaches“, Olohan, M., Scientific and Technical Translation. 
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• Á hvaða tungumáli er frumtextinn og yfir á hvaða tungumál á að þýða? 

• Hver er viðskiptavinurinn og hverjir eru hagsmunir hans? 

• Hvar og hvernig á að nota textann? Í hvaða samhengi? 

• Hvers konar texta býst viðskiptavinurinn við að fá í hendurnar? 

• Hvers konar lesendahóp ætlar viðskiptavinur sér að ávarpa? 

• Á þýðingin að hafa eitthvert ákveðið form eða framsetningu eða er forrit sem þýðandi 

á að nota?13 

Með svör við þessum spurningum getur þýðandi ákvarðað hvert markmið þýðingarinnar er og 

þar með þýtt og mótað marktextann eftir því.14 

Jody Byrne er annar þýðingafræðingur sem skrifað hefur um verkbeiðni. Í kennslubók 

sinni í nytjaþýðingum hvetur hann nemendur fyrst til að hugsa um hvaða upplýsingar þau sem 

þýðendur þyrftu á að halda til að þýða texta og taka viðeigandi þýðingarákvarðanir og svo til 

að setja saman spurningalista. Einhverjum spurningum geta þýðendur svarað sjálfir, öðrum 

þarf að beina til viðskiptavinarins. Galdurinn er að átta sig á hverra spurninga skal spurja í hvert 

skipti: þýðendur verða m.a. að hafa í huga að þeir eru álitnir fagaðilar í athöfninni og 

viðskiptavinurinn gæti túlkað of margar spurningar sem merki um skort á fagmennsku. Eins er 

mögulegt að hann skilji ekki spurningarnar eða viti ekki svörin við þeim. Þær 

lágmarksupplýsingar sem þýðandi þarf að hafa eru: hvert er markmálið, hver eru markmið 

þýðingarinnar, hver eru tímamörkin og hvort sértækrar orðræðu eða orðaforða sé óskað.15 

Þýðingarstofur og stofnanir víðsvegar um lönd setja margar hverjar fram einhvers konar 

gátlista fyrir viðskiptavini, bæði fyrir sakir fagmennsku sem og skilvirkni þýðingarvinnunnar. 

Almennt styðjast þær við staðla sem gefnir hafa verið út hvað varðar þýðingar- og 

túlkunarvinnu. Hlutverk staðla er margþætt. Þeim er m.a. ætlað að skapa sameiginlegan 

faglegan grundvöll og skilning á milli þeirra sem eiga í samskiptum á viðkomandi sviði, eins 

eiga þeir að auðvelda þessi samskipti, sem og auðvelda fagaðilum að fylgja þeim lögum og 

reglum sem geta átt við um viðkomandi fagsvið.16 Árið 2006 var fyrsti evrópski staðallinn 

EN15038-Þýðingaþjónusta-Þjónustukröfur gefinn út.17 Sex árum seinna kom út alþjóðlegur 

staðall sem byggir á þeim evrópska, ISO/TS 11669:2012-Þýðingaverkferli-Almenn viðmið. Í 

honum er að finna 21 atriða lista yfir upplýsingar og atriði sem skilgreina eiga þýðingaferlið.18 

                                                
13 Sunwoo, M., „Operationalizing the translation purpose (Skopos)“, bls. 5. 
14 Sama rit, bls. 6. 
15 Byrne, J., Scientific and Technical Translation Explained: A Nuts and Bolts Guide for Beginners, bls. 137-138. 
16 European Standardisation Organizations, „The Importance of Standards“. 
17 European Union of Associations of Translation Companies, „What is EN 15038?“. 
18 British Standards Association, „ISO/TS 11669:2012  ̶Translation Pojects ̶ General Guidance“. 
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Eins má nefna ameríska staðalinn ASTM F 2575-06-Almenn viðmið fyrir gæðatryggingu í 

þýðingum sem einnig er í notkun og kom út sama ár og sá evrópski. Með tilkomu staðla eru til 

staðar gæðaviðmið á sviði atvinnuþýðinga sem gefa þýðingarvinnu ákveðið gildi og stuðla að 

fagmennsku innan sviðsins. Gátlistar þýðingarstofa eru eitt form af verkbeiðni þýðingar. Ljóst 

er að við upphaf þýðingarvinnu veltir þýðandi fyrir sér alls konar spurningum, eins og Byrne 

tekur fram hér að ofan getur þýðandi svarað mörgum þeirra en öðrum er nauðsynlegt að beina 

til verkkaupa. Verkbeiðni þýðingar er því mikilvægt tól í þýðingaferlinu sem ekki eingöngu 

stuðlar að farsælu þýðingarverkefni heldur skapar hún einnig faglegt samhengi og aðstæður í 

kringum þýðingarathöfnina.  

1.3 Nytjatextar vs. bókmenntatextar 

Í fræðilegri umræðu á sviði þýðinga er textum jafnan skipt í tvennt eftir almennu eðli þeirra: 

bókmenntatexta og nytjatexta. Undir flokk bókmenntatexta falla þá, eins og nafnið bendir til, 

bókmenntir. Sem dæmi um bókmenntatextategundir má nefna skáldsögur, smásögur, ævisögur 

og leikrit, eins falla ljóð undir þennan flokk. Samkvæmt flokkun Reiß eru bókmenntatextar 

tjáningartextar. Á einfaldaðan hátt má þá segja að nytjatextar séu allir aðrir textar sem ekki 

falla undir fyrrnefnda flokkinn. Þeir eru í grunninn upplýsandi en geta einnig verið virkjandi. 

Þessi tvíflokkun texta í bókmenntatexta og nytjatexta er efsta stig flokkunar ef svo má að orði 

komast, þ.e.a.s. um yfirheiti er að ræða og hefur hvor flokkur sína undirflokka, sem þá oftast 

fara eftir textategund. 

Peter Newmark, prófessor í ensku og þýðingafræði, skoðar bókmennta- og nytjatexta í 

grein sinni „Non-literary in the Light of Literary Translation“ sem kom út árið 2004. 

Samkvæmt honum er eðlismunur á þessum tveimur flokkum. Bókmenntatextar eru hluti af 

hinum ímyndaða heimi og þeir snúast fyrst og fremst um manneskjur, veru þeirra, tengingu við 

náttúruna sem og mannleg gildi. Þessir textar eru skrifaðir með tjáningu sem hvata, til að vera 

lesnir (jafnvel upphátt) og túlkaðir, hljómfall og orðræða geta því skipt máli. Hafa þarf 

aukamerkingar í huga og orðin sjálf eru eins mikilvæg og innihaldið. Nytjatextar eru hluti af 

heimi staðreynda og snúast um hluti, þekkingu, upplýsingar, hugmyndir og raunveruleikann. 

Þeim fylgir ákveðinn skýrleiki og nákvæmni, meðal annars vegna þess að þeir miðast við að 

miðla ákveðnu innihaldi, upplýsingum, staðreyndum. 19  Meginatriðin sem skilja á milli 

bókmennta- og nytjatexta segir Newmark vera tvö og liggja í eðli þeirra: a) tilgangur eða ætlun 

textanna í þeim mismunandi heimum sem þeir tilheyra; b) bókmenntatextar fjalla um persónur 

                                                
19 Newmark, P., „Non-literary in the Light of Literary Translation“. 
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á meðan nytjatextar fjalla í grunninn um hluti. 20 Newmark gefur góða hugmynd um hver 

munurinn á milli þessara tveggja flokka er og skilning á því hvers vegna þessi tvíflokkun kemur 

til. Hún er nytsamleg og hagnýt fyrir grundvallarskilning á eðlismuninum sem óneitanlega er 

til staðar á milli textanna; nytjatextar eru sértækari en bókmenntatextar og tilheyra fagumhverfi 

á meðan bókmenntatextar hafa fagurfræðilegt gildi meira en fræðilegt eða upplýsandi. Hafa 

ber í huga að tvíflokkunarkerfið er ekki svo skýrt og skorinort því skáldskaparleg tilþrif geta 

falist í ýmsum nytjatextum og í bókmenntum geta verið til umræðu ýmsar hagnýtar eða 

tæknilegar upplýsingar. Á vissan hátt er nauðsynlegt þýðendum að þekkja þessa tvískiptingu 

yfirflokkunar en hún má ekki vera það eina sem þeir nota til að nálgast texta í 

þýðingarsamhengi. Sjá nánari umfjöllun um það í kafla 2.5. Fyrir nytjaþýðendur, og fyrir þessa 

greinargerð, er nauðsynlegt að þekkja tvíflokkunina til að geta áttað sig á hver einkenni 

nytjatexta eru og samhengi þeirra. 

1.4 Heitin 

Þýðingar á nytjatextum nefnast upp á íslensku ‚nytjaþýðingar‘. Um er að ræða tiltölulega nýtt 

hugtak sem enn hefur ekki komist inn í almennan íslenskan orðaforða. Í dag er það helst notað 

innan háskólaumhverfisins og virðist sú notkun einskorðast við hugvísindasvið, jafnvel 

eingöngu við þýðingafræðina21. Bandalag þýðenda og túlka notar það líka og þar innan raða 

ýmsir sjálfstætt starfandi þýðendur.22 Á Íslenska orðanetinu sem Stofnun Árna Magnússonar 

heldur úti kemur hugtakið „nytjatexti“ fyrir en ekki ‚nytjaþýðingar‘ og það sama á við um 

Orðabanka Íslenskrar Málstöðvar. Orðabankinn inniheldur m.a. orðasafn þýðingafræða og 

þykir greinargerðarhöfundi það athyglivert að hugtakið ‚nytjaþýðingar‘ skuli ekki vera á þeim 

lista. Hvetur hún hér með til bóta á því. Hugtakið ‚nytjatexti‘ er notað í aðeins víðara samhengi 

en bara innan þýðingaheimsins og þó hvað mest í skólatengdu umhverfi. Grunn- og 

framhaldsskólar notast við hugtakið í námsskrám og lýsingum sínum á námsefni og 

námskeiðum, sem byggjast á aðalnámsskrám mennta- og menningarmálaráðuneytisins.23 Sú 

vísun er í texta sem ekki flokkast sem bókmenntir eða ljóð. Notkun þessara hugtaka er því ekki 

útbreidd og er það mat og skoðun greinargerðarhöfundar að úr því þurfi að bæta. Kynna þarf 

þessi hugtök fyrir almenningi og gera þau að hluta af almennri orðræðu í samfélaginu. Ekki er 

                                                
20 Newmark, P. „Non-literary in the Light of Literary Translation“, bls. 11. 
21 Háskóli Íslands, „Nytjaþýðingar“. 
22 Bandalag þýðenda og túlka, „Þýðing mánaðarins“ og „Félagatal“. 
23 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, „Áfangi nánari upplýsingar (Lestur og ritun)“. 



13 

 

eingöngu um góð íslensk orð að ræða, heldur erum við að tala um texta og athöfn – 

nytjaþýðingar – sem eru stór og mikilvægur hluti af nútímasamfélagi. 

Á íslensku búum við yfir þessum faglegu og lýsandi heitum nytjatexti og nytjaþýðingar. 

Á ensku hins vegar er hugtakanotkun nokkuð á reiki, þá helst hvað varðar yfirheitið sem slíkt. 

Rannsókn greinargerðarhöfundar á efni fyrir þetta lokaverkefni fólst í sér víðtækan lestur á 

bókum (sem flestar eru að finna á Landsbókasafni – Háskólasafn) og fræðigreinum á sviði 

nytjaþýðinga (sem flestar eru fundnar á veraldarvefnum á ritrýndum veftímaritum eða 

fræðigreinasöfnum á borð við JSTOR (https://www.jstor.org), Taylor and Francis Online 

(https://www.tandfonline.com) og The Journal of Specialized Translation 

http://www.jostrans.org)). Byggt á þeim lestri virðast mest notuðu hugtökin á ensku vera non-

literary translation, technical translation, scientific translation, specialised translation, 

applied translation. Á íslensku myndu þau útleggjast sem ‚ekki-bókmennta-þýðingar‘ eða 

‚ekki-skáldskaparþýðingar‘, ‚tækniþýðingar‘, ‚vísindaþýðingar‘, ‚sértækar þýðingar‘ og 

‚hagnýtar þýðingar‘ og eru þetta hugtök sem öll hafa verið notuð í fræðilegri umræðu um 

nytjaþýðingar á íslensku. Segja má að vandamálið, ef kalla má sem slíkt, sé takmörkunin sem 

felst í þessum hugtakaheitum. ‚Ekki-skáldskaparþýðing‘ er í eðli sínu skilgreining á því sem 

ekki er og það hefur hreinlega ófaglegt yfirbragð. Það hugtak er hins vegar mikið notað í enskri 

fræðaumræðu. Heitið ‚tækniþýðingar‘ vísar sem slíkt til texta sem fjalla um tæknitengt efni og 

það sama á við um ‚vísindaþýðingar‘. Með ‚sértækum þýðingum‘ er yfirleitt átt við þýðingar 

á sérhæfðum textategundum sem innihalda sértækan orðaforða og stundum notað sem yfirheiti 

líkt og ‚nytjaþýðingar‘.24  Sem dæmi frá íslensku samfélagi þá er hægt að nefna túlka og 

þýðingaþjónustuaðilann Túlkaþjónustan slf. sem veitir túlkaþjónustu á 35 tungumálum og 

þýðingaþjónustu á milli fimm tungumála. Á vefsíðu þeirra er hugtakið ‚sértækar þýðingar‘ 

notað og sem dæmi eru nefndar þýðingar á textum sem snerta lagaumhverfi, verklagsreglur 

stofnana, læknisfræði og tæknimál.25 Segja má að um einn undirflokk nytjatexta sé að ræða þó 

víðtækur sé, þ.e. textir tengdum sérhæfðum fræða/fagsviðum sem notast við sértæka orðaræðu. 

‚Hagnýtar þýðingar‘ er ein þýðing á enska hugtakinu applied translation en það er í grunninn 

það sama og nytjaþýðingar. Applied translation er því enska heitið sem kemst næst heitinu 

nytjaþýðingar á íslensku. Ef gerð er einföld leit á leitarsíðu google á vefnum og marka má hana 

er það heiti einnig notað í miklu meiri mæli en öll hin. Þetta ósamræmi innan enska 

tungumálsins getur skapað ringulreið hjá lesendum, íslenskum sem enskum, og styður sú 

                                                
24 Sjá t.d. Borjaa, A. o.fl., „Research Methodology in Specialized Genres for Translation Purposes“, Talaván, N., 

A University Handbook on Terminology and Specialized Translation. 
25 Túlkaþjónustan slf., „Þjónusta“. 
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staðreynd skoðun greinargerðarhöfundar á mikilvægi samræmdar notkunar á hugtökunum 

‚nytjatexti‘ og ‚nytjaþýðingar‘ á íslensku. 

1.5 Nytjaþýðingar  

Þýðing er ferli sem í grunninn er athöfn. Þessi grunnathöfn snýst um að koma texta á frummáli 

yfir í texta á markmáli og er í eðli sínu ávallt sú sama. Þýðingaraðferðir, nálganir, áherslur og 

kröfur geta hins vegar verið mismunandi og eins og fram hefur komið hér að ofan eru eðli 

textans, textategund og samskiptahlutverk þar helstu ákvörðunarþættir. Þýðingarathafnir geta 

á þann hátt verið mismunandi eftir því hvort um bókmennta- eða nytjatexta er að ræða. Heimir 

Pálsson og Höskuldur Þráinsson skrifuðu bók um þýðingar árið 1988, á svipuðum tíma og 

eftirspurn eftir nytjaþýðingum var að aukast, og halda einmitt þessu fram: 

„…viðfangsefni og vandi þýðenda er mismunandi eftir eðli þess texta sem þýða skal. 

Í fyrsta lagi skiptir máli hvort um er að ræða nytjatexta eða bókmenntatexta. Þýðandi 

bókmenntaverks þarf t.d. að huga vel að málsniði skáldverksins og stíl, formi þess, 
tvíræðni ýmiss konar, jafnvel hljómi orðanna og fleiru. Sé um nytjatexta að ræða er 

hins vegar yfirleitt brýnast að efnið komist til skila á eðlilegu og skiljanlegu máli, að 

þýðingin sé efnisrétt.“ 26 

Þrátt fyrir að langt sé um liðið og þetta viðhorf í dag orðið úrelt, þá kemur þarna fram sú 

grunnhugsun að um tvenns lags texta sé að ræða og þar með að hafa þurfi í huga mismunandi 

atriði í þýðingarathöfninni. Þessi grunnhugsun kallast á við skilgreiningu Newmark hér að ofan 

um eðli bókmennta- og nytjatexta. Viðhorf Heimis og Höskuldar endurspeglar það viðhorf sem 

ráðandi var fram á þessa öld, þ.e. að sköpunarstig fagurfræðilegra bókmenntatexta sé hærra en 

nytjatexta og kalli þar með á flóknari þýðingaraðgerðir og að þýðingar á nytjatextum séu í raun 

eingöngu yfirfærsla upplýsinga.  

Á síðustu tveimur áratugum hefur ótalmargt breyst á sviði fræðanna og ýmsar 

vangaveltur og kenningar hafa komið fram hvað varðar nytjatexta og þýðingar á þeim. 

Þýðingafræðingarnir Basil Hatim og Ian Mason eru meðal þeirra sem koma inn á 

nytjaþýðingar. Hugmyndir þeirra koma fyrst út stuttu eftir að ofangreind bók Heimis og 

Höskuldar er gefin út. Þeir hafna tvíflokkun texta í bókmennta- og nytjatexta og þar með þeirri 

hugmynd að mismunandi þýðingarnálganir fari eftir eðli textanna. Samkvæmt þeim eru allir 

textar samskiptaathöfn sem á sér stað í félagslegu samhengi og sömu áskoranir koma upp við 

þýðingu á þeim hvort sem þeir eru bókmenntalegs eðlis eða nytjatextar. 27  Grundvallar-

                                                
26 Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson, Um þýðingar, bls. 78. 
27 Hatim B. og I. Mason, Discourse and the Translator, bls. 2. 
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röksemdafærsla Hatim og Mason byggist á þeirri hugmynd að nálgast eigi alla texta út frá þeim 

þáttum sem sameina þá, en það eru textalegir þættir og meint samskiptahlutverk þeirra og til 

þess nota þeir orðræðugreiningu. Þýðing er hluti af samskiptaferli þar sem þýðandinn er í 

hlutverki miðlara sem miðlar samskiptum á milli frumtexta og marktexta.28 Kenningar Hatim 

og Mason og skoposkenningin skarast að því leytinu til að báðar nálganir líta svo á að textar 

hafi samskiptavirkni og samskiptamarkmið. Kenningar þeirra styðja jafnframt þá hugmynd að 

þýðingarathöfnin sé í grunninn alltaf sú sama. Hér verður kenningum Hatim og Mason þó ekki 

fylgt að fullu, þ.e. hér verður tvíflokkuninni ekki hafnað, heldur er henni haldið sem 

undirliggjandi viðmiði því að ‚nytjatextar‘ sem yfirheiti þjónar tilgangi fyrir umfjöllun þessarar 

greinargerðar. Hins vegar er sú nálgun að líta á texta sem samskiptaathöfn mikilvæg fyrir 

nytjaþýðendur, þó sú nálgun ein og sér sé ekki endilega nógu skilvirk fyrir atvinnuþýðanda.  

Danski þýðingafræðingurinn Karen Korning Zethsen, sem skrifað hefur mikið um 

nytjaþýðingar, segir að til að skapa farsæla þýðingu þurfi þýðandi að vera meðvitaður um öll 

hlutverk eða markmið textans.29 Yfirheitið nytjatexti tekur til ótal mismunandi textategunda 

sem tilheyra mismunandi sérsviðum, hvort sem um er að ræða vísindaleg eða önnur sérfagleg. 

Sem dæmi má nefna m.a. lyfjatexta, lagalega texta, opinber skjöl, handbækur, vörubæklinga, 

leiðbeiningarit, vísindalegar rannsóknir, auglýsingar, vefsíður, kennslubækur, orðabækur, 

heimildamyndir, matseðla, fréttatilkynningar og fleira. Í þessum margvíslegu nytjatextum, eins 

og Zethsen bendir meðal annars á í grein sinni „The Dogmas of Technical Translation – Are 

They Still Valid?“, felst ákveðin sköpun og tjáning, þó tjáningarstig þeirra séu mismunandi. 

Bókmenntatextar eru ekki einu textarnir sem innihalda skapandi virkni. 30 Zethsen hrekur í 

greininni þrjár almennar (rang)hugmyndir um nytjaþýðingar; a) markmið nytjaþýðinga er 

eingöngu að yfirfæra upplýsingar, b) stærsta áskorun þeirra er sértæk orðræða, c) ekki er 

nauðsynlegt að hafa neina sérstaka þýðingarnálgun í huga svo lengi sem þýðandi þekki til 

orðræðu viðkomandi efnissviðs.31 Máli sínu til stuðnings leggur hún meðal annars áherslu á að 

áætlað samskiptahlutverk textanna er mögulega margþætt, en þau geta t.d. verið: a) að styrkja 

ímynd höfundarins, b) að styrkja ímynd einhvers fyrirtækis, c) að selja ákveðna vöru og d) að 

leita eftir fjárstuðningi.32 Þessi margþættu hlutverk kalla hvert um sig á ákveðið tjáningarstig 

eða sköpun innan tungumálsins og þar af leiðandi þarf nytjaþýðandi einnig að fást við það.  

                                                
28 Hatim B. og I. Mason, The Translator as Communicator, bls. 1-5. 
29 Zethsen, K. K., „The Dogmas of Technical Translation – Are They Still Valid?“, bls. 74. 
30 Sama rit, bls. 65. 
31 Sama rit, bls. 69. 
32 Zethsen, K. K., „The Dogmas of Technical Translation – Are They Still Valid?“, bls. 69. 
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Peter Kastberg, danskur prófessor sem starfar á sviði tungumála og kennslu, kemur með 

útgáfu grein sinnar, sem fjallar um þjálfun og kennslu þýðenda, með ákveðna mótsögn við 

einfaldaðri ímynd um nytjaþýðingar og varðandi áskoranir þeirra. Samkvæmt honum standa 

nytjaþýðendur líkt og bókmenntaþýðendur frammi fyrir áskorunum, sérstaklega þeir sem þýða 

sérfaglega texta, þær eru bara annars konar. Hann nefnir sem dæmi að ákveðinnar sérþekkingar 

á því sviði sem textinn tengist er krafist af hálfu nytjaþýðenda. Það er að segja, þýðandi sem 

þýðir t.d. lagalega texta þyrfti í raun að búa yfir sérþekkingu á lögfræði. Kastberg segir þessa 

kröfu vera varasama því ef ætlast er til að þýðendur hafi sömu þekkingu og sérfræðingarnir á 

viðkomandi sviði, þyrftu þau að bæta við töluverðu aukanámi á háskólastigi.33 Þýðendur sem 

þýða lagalega texta (það sama á við um önnur sértæk svið) verða fljótt sérfræðingar á því sviði 

og er því óþarfi að setja kröfu um aukanám því tengdu á háskólastigi. Í staðinn ætti að leggja 

meiri áherslu á að þjálfa þýðendur í aðferðum sem undirbúa þau í að vera viðbúin við að takast 

á við þýðingar á hvaða efnissviði sem er.34 

Sérþekking á ákveðnu efnissviði eingöngu er heldur ekki nóg fyrir nytjaþýðandann, 

hann/hún þarf einnig að vera kunnug/ur textategundinni. Hver textategund (sjá ofangreind 

dæmi) hefur ákveðin einkenni sem geta verið mismunandi eftir því hvaða fræða-, sér- eða 

fagsviði þær tilheyra eða tengjast. Þessi einkenni felast í ákveðinni uppbyggingu, stíl eða formi, 

mismunandi virkni og samskiptahlutverki, sem og sértækum orðaforða og öðrum 

orðræðuhefðum. Þessi sértæka orðræða tilheyrir oft ákveðnu vísinda- eða fagsamfélagi og er 

textategundin mótuð af venjum þess. 35  Í nálgun sinni á nytjaþýðingar leggur þýðinga-

fræðingurinn og prófessorinn Maeve Olohan áherslu á textategundir og hversu mikilvægt er að 

þekkja vel einkenni þeirra og samskiptahlutverk. „Til þess að samskipti innan samfélags gangi 

upp er nauðsynlegt að meðlimir þess átti sig á og skilji hver markmið þeirra eru.“36 Í þessu 

samhengi nefnir Olohan umsókn um einkaleyfi sem dæmi um textategund. Ef einhverjir þættir 

í umsókninni eru ekki samkvæmt formi, uppbyggingu eða venjum sem allir samfélagsmeðlimir 

samþykkja er möguleiki á að áætluð samskipti gangi ekki upp. Meðlimir í viðkomandi 

fagsamfélögum læra að þekkja textategundirnar, hvert samskiptahlutverk þeirra er og 

birtingarmynd þess, í gegnum nám sitt og/eða vinnureynslu. Þýðendur, sem oftast hafa að 

markmiði að þýða texta á þann hátt að hann sé samþykktur sem ákveðin textategund af 

                                                
33 Kastberg, P., „Information and Documentation Management in the Training of Technical Translators - As 

opposed to Teaching Technical Science“, bls. 57. 
34 Sama rit, bls. 58. 
35 Varó, E. A., Legal Translation Explained, bls. 101-102. 
36 Olohan, M., Scientific and Technical Translation, bls. 16. 
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marksamfélaginu, þurfa að sama skapi að þekkja viðkomandi textategund og samhengi hennar 

í samfélaginu sem hún tengist.37 

Samkvæmt þessari umfjöllun er hægt að vísa á bug þeirri einföldun að nytjatextar hafi 

eingöngu upplýsandi hlutverk og þar með að þýðingar á þeim ættu eingöngu að hafa það að 

leiðarljósi að koma þeim upplýsingum til skila. Sýnt hefur verið fram á að bókmenntatextar og 

nytjatextar séu mismunandi eðlis og að grunntextagerðir þeirra og grunnhlutverk séu ólík. Þar 

af leiðandi geti þeir kallað á mismunandi áherslur í þýðingarnálgun. Sú hugmynd að í öllum 

textum felist ákveðið samskiptamarkmið sameinar þá en markmiðin sjálf geta samt sem áður 

verið mismunandi. Einnig hefur umfang þeirrar þekkingar og hæfni sem nytjaþýðandi þarf að 

búa yfir verið sett fram; nytjaþýðandi þarf að vera kunnugur efnissviði texta og þeirri sértæku 

orðræðu sem það tengist, hann þarf að þekkja venjur textategundarinnar, vera meðvitaður um 

mismunandi tjáningarstig innan textans og síðast en ekki síst átta sig á samskiptahlutverki hans.  

1.5.1 Í dag  

Í bók sinni Tvímæli frá árinu 1996 tekur Ástráður Eysteinsson það fram að þýðingar á 

nytjatextum muni verða sífellt mikilvægari og meira stundaðar í framtíðinni í heimi sem verður 

sífellt alþjóðlegri.38 Hann hafði rétt fyrir sér þar. Nytjaþýðingar eru orðnar og eru enn að verða 

sífellt fyrirferðameiri og útbreiddari í nútímasamfélagi og kröfur til nytjaþýðenda eru bæði að 

aukast og breytast. Þetta má meðal annars rekja til lagasetningar um nákvæmar tæknilegar 

upplýsingar sem og alþjóðlega áherslu alls konar fyrirtækja.39 Árið 2011 komu út niðurstöður 

könnunar sem konunglega málvísindastofnunin og miðstöð þýðinga og túlkunar í Bretlandi 

gerðu sameiginlega. Könnunin var sett fram á netinu, fjöldi svarenda var 1701 og voru þeir alls 

staðar að úr heiminum. Markmiðið var að skoða taxta og laun meðal þýðenda en ýmsir aðrir 

þættir voru einnig skráðir, þar á meðal efnissvið þýðinga. Tæplega helmingur þeirra þýðenda 

sem svöruðu könnuninni sögðust vera almennir þýðendur (e. generalist) og rúmlega helmingur 

sagðist vera sértækir þýðendur (e. specialist).40 Listi yfir 37 svið sem þýtt er innan og þýðendur 

nefna í svörum sínum er hluti af niðurstöðunum. Útskýring eða skilgreining á því hvaða 

greinarmunur er gerður á almennum þýðanda og sértækum þýðanda í könnuninni kemur ekki 

fram, þannig að ekki er hægt að halda því fram að annar hópurinn þýði bókmenntatexta og hinn 

nytjatexta. Hins vegar má áætla að sá helmingur svarenda sem segist vera sértækur þýðandi 

                                                
37 Olohan, M., Scientific and Technical Translation, bls. 16-17. 
38 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, bls. 22. 
39 Kingscott, G., „Technical translation and related disciplines“, bls. 247-249.  
40 Chartered Institute of Linguistics (CIOL) og Institute of Translation and Interpreting (ITI), „2011 Rates and 

Salaries Survey for Translators and Interpreters“. 
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séu þýðendur nytjatexta og er sú ályktun studd af áðurnefndum lista. Samkvæmt 

skilgreiningum sem fram hafa komið hér myndu öll efnissviðin á listanum falla undir hatt 

nytjaþýðinga.41 Af þessu að dæma vinnur að minnsta kosti helmingur þýðenda í dag á sviði 

nytjaþýðinga.  

1.5.2  Tæknitengdir og vísindalegir textar 

Stór hluti þeirra nytjatexta sem þýddir eru í dag eru tækni- eða vísindalegs eðlis. Af 

ofangreindum lista má segja að a.m.k. helmingur þeirra 37 sérsviða sem nefnd eru séu tækni- 

og/eða vísindalegs eðlis. Þó að um tvö eðlislega mismunandi svið sé að ræða eru þessir tveir 

undirflokkar nytjatexta, á sviði tækni og vísinda, oft paraðir saman í fræðilegri umfjöllun. 

Mörkin á milli þessara sviða verða sífellt óskýrari í dag þar sem tæknilegir textar fjalla um 

vísindi og vísindalegir textar um tækni. Tenging þeirra er því náin og jafnframt margslungin.42 

Grunnupplýsingarnar í báðum textaflokkum eru oftast nær þær sömu en þeim er þó miðlað á 

ólíkan hátt og geta því kallað á mismunandi þýðingarnálganir:  

„…á meðan tæknitengdur texti er mótaður til að lýsa upplýsingum á eins skýran og 

hnitmiðaðan hátt og hægt er, ræðir vísindalegur texti upplýsingarnar, greinir þær og 
framreiðir svo með það að markmiði að útskýra hugmyndir, kynna nýjar kenningar eða 

meta aðferðir.“43 [mín þýðing]  

Þó að nálganir og áskoranir séu svipaðar þegar kemur að þýðingu á þessum tveimur 

textaflokkum er mikilvægt að átta sig á þessum mun þeirra á milli og hafa hann í huga við 

þýðingu.44  (Lýsingu á tæknitengdum og vísindalegum textum í sitt hvoru lagi má finna í 

ýmsum handbókum um þýðingafræði.45) Báðum flokkum tilheyra mismunandi textategundir 

og telur Maeve Olohan þá nálgun að fara í hverja textategund fyrir sig, einkenni hennar og 

samskiptamarkmið hvað farsælasta í kennslu í nytjaþýðingum. Greinargerðarhöfundar er 

sammála Olohan hvað þetta varðar. Eins og fram hefur komið hér er mikilvægt fyrir þýðendur 

að þekkja textategundina sem þau þýða vel og af því leiðir að kennsla á hverri textategund fyrir 

sig er gagnleg og árangursrík. Kennslubók Olohan í nytjaþýðingum er frumtextinn sem þýddur 

er fyrir þetta MA verkefni. Skoðum hann í næsta kafla. 

                                                
41 CIOL og ITI, „2011 Rates and Salaries Survey for Translators and Interpreters“, bls. 12. 
42 Olohan, M., Scientific and Technical Translation, bls. 6-7. 
43 Byrne, J., Scientific and Technical Translation Explained: A Nuts and Bolts Guide for Beginners, bls. 2. 
44 Byrne, J., Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical Documentation, bls. 7-10. 
45 Sjá t.d. Montgomery, S. L. „Scientific translation“, Schubert, K., „Technical translation“. 
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2. Frumtextinn 

2.1 Bókin 

Frumtextinn sem hér er þýddur er hluti af bók sem heitir á frummálinu Scientific and Technical 

Translation. Hún er 253 blaðsíður og gefin út árið 2016 af útgáfufyrirtækinu Routledge, bæði 

í London og New York. Höfundur bókarinnar er Maeve Olohan, prófessor og 

þýðingafræðingur við háskólann í Manchester. Hún kennir á framhalds-/MA stigi innan 

þýðingafræða í háskólanum og stundar þverfaglegar rannsóknir með áherslu á þýðingar innan 

tækni og vísinda sem og aðferðafræði. Hún hefur gefið út tvær bækur og skrifað ótal ritgerða 

og greina um þýðingar. Scientific and Technical Translation er önnur bók hennar og byggist 

að hennar eigin sögn á persónulegri reynslu af kennslu.46 Bókin er skrifuð sem kennslubók og 

ætluð sem slík á MA-stigi í nytjaþýðingum. Henni er skipt í sjö kafla og þeim má svo gróflega 

skipta í þrjá hluta. Fyrsti hluti er fyrstu tveir kaflarnir sem fjalla almennt um nytjaþýðingar, 

vinnuaðstæður nytjaþýðenda, þær áskoranir sem starfinu fylgja og hvaða hjálpargögn geta nýst 

við vinnuna. Annar hluti, næstu þrír kaflar, fara yfir þrjár mismunandi textategundir sem eru 

tæknilegs eðlis (handbækur, tækniblöð, vörubæklingar, einkaleyfi) og þriðji hluti, síðustu tveir 

kaflarnir, fjalla um textategundir sem eru vísindalegs eðlis (rannsóknargreinar, útdrætti 

fræðigreina, vísindamiðlun til almennings). Í lok hvers kafla eru verkefni fyrir nemendur og 

listi yfir aðalatriði kaflans. Í upphafi bókarinnar er listi yfir töflur og listi yfir 

skammstafanir/styttingar. Í lok hennar er orðalisti yfir helstu hugtök og dæmatextar á 

mismunandi tungumálum, skráðir sem viðaukar.  

2.2 Gerð og hlutverk  

Kennslubók er fræðandi texti og henni er ætlað að kenna lesendum og/eða auka þekkingu þeirra 

á efninu. Textategundin (kennslubók) gefur til kynna að um sé að ræða upplýsandi textagerð 

en einkenni upplýsandi texta eru samkvæmt textaflokkun Reiß áhersla á efnislegt innihald, 

lýsing á efninu og miðlun upplýsinga. Eins og áður kemur fram er um kennslubók á sviði 

nytjaþýðinga að ræða og tilgreinir höfundur það sérstaklega í inngangi bókarinnar í undirkafla 

sem hún nefnir Purpose of the book, eða tilgangur bókarinnar. Hún tekur það fram að vöntun 

sé á kennsluefni á þessu sviði á framhaldsstigi háskóla og er bókinni ætlað að reyna að fylla 

                                                
46 Olohan, M, „About“. 
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upp í það gap.47 Því næst tiltekur hún þá kunnáttu og færni sem lesendur geta öðlast með því 

að nýta sér bókina sem kennslubók. Að lokum minnist hún á að bókin geti einnig nýst 

þýðendum sem ekki hafa fengið kennslu eða þjálfun í þýðingu nytjatexta. Höfundurinn tekur 

það fram að uppbygging bókarinnar miðist við að nemendur fari í gegnum einn kafla í einu og 

hvern á fætur öðrum og auki þannig færni sína og kunnáttu með hverjum kafla. Að mati 

þýðanda liggur hins vegar ekkert því til fyrirstöðu að velja einn kafla, læra það efni sem þar 

kemur fram og velja svo annan. Að undanskildum inngangskaflanum, sem gagnlegt er að lesa 

fyrst til að fá hugmynd um hvert efni bókarinnar er og hvernig hún er uppbyggð, er sama í 

hvaða röð kaflarnir eru lesnir. Hverjum kafla fylgir ítarleg heimildaskrá sem segir til um hátt 

fræðilegt stig efnisins. Það gefur til kynna að höfundur sé víðlesinn og byggi skrif sín á 

fræðilegum vettvangi þýðinga en heimildaskráin þjónar einnig þeim tilgangi að gefa 

nemendum hugmyndir að ítarefni til frekari lesturs. 

Þar sem um kennslubók er að ræða má áætla að höfundur miði við að miðla stundum 

flóknu og sértæku efni á hnitmiðaðan og einfaldaðan hátt og hafi reynt að nota til þess skýrt 

málsnið og ekki of formlegt. Að mati þýðanda hefur höfundi tekist það á heildina séð. Orðræða 

textans er af rökrænu tagi og sökum efnis sértæk. Hver kafli, að undanskildum fyrsta kafla, 

fjallar um eina textategund og eins og fram hefur komið hér að ofan tengist þeim gjarnan sértæk 

orðræða. Í hverjum kafla eru mismunandi dæmi tekin um textategund og koma þau inn á 

mismunandi sértæk svið; sem dæmi má nefna tækniblað fyrir sementstrefjabyggingarplötu, 

einkaleyfi á færibandakerfi fyrir tækjabúnað til klínískra rannsókna og vísindamiðlun til 

almennings sem kemur inn á læknavísindin. Þessum sértæku sviðum fylgir sértæk orðræða. 

Dæmi um sértæka orðræðu má taka úr umfjöllun um fyrirsagnir og undirfyrirsagnir í 7. kafla 

þar sem eftirfarandi sértæk hugtök eru að finna: all-cause mortality (dánartíðni af öllum 

orsökum), overall adiposity (almenn fitusækni) og abdominal adiposity (staðbundin fitusækni). 

Sem annað dæmi má nefna orðræðu tengda traktorsgröfu úr 4. kafla: Gross Power:  55kW 

(74hp) – 81kW (109hp) Maximum Dig Depth: 4m – 6.14m Maximum Shovel Capacity: 1.0m3 

– 1.3m³  (Heildarvélarafl: 55 kW/74 hestöfl – 81 kW/109 hestöfl, Mesta graftrardýpt: 4 – 6,14 

m, Mesta skóflustærð: 1 – 1,3 m³).  

Gert er ráð fyrir því að lesandinn þekki til mál- og setningafræði og þeirrar sértæku 

orðræðu sem henni fylgir, en höfundur greinir t.a.m. virkni textanna og notar til þess 

málfræðilega nálgun. Dæmi um það má taka úr umfjöllun um persónulegar tilvísanir og beint 

ávarp í 4. kafla: 

                                                
47 Olohan, Scientific and Technical Translation, bls. 33. 
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The German sentence in Excerpt 4.6 uses an impersonal construction, thus avoiding 
reference to the reader. In Excerpt 4.7 the nominal construction of ‘the chosen package’ 

(BT) rather than what you opt for also removes a pronominal reference.48 

 

Í textabroti 4.6 er setningargerðin í þýska textanum ópersónuleg og þar með er ekki 
vísað beint til lesandans. Í textabroti 4.7 í staðinn fyrir setningarhlutann what you opt 

for með persónufornafni er ópersónulegur nafnliður, gewählten Paket, notaður í þýsku 

þýðingunni. [mín þýðing] 

Í bókinni er lesandinn/nemandinn ávarpaður beint. Höfundur notar enska persónu-

fornafnið you en ekki er skýrt hvort um er að ræða eintölu eða fleirtölu þar sem þau form eru 

eins í ensku. Höfundur skapar á þennan hátt tengingu við lesendur og fjarlægðin á milli þeirra 

verður minni. Bókin er skrifuð á ensku en yfirlýst markmið er að hún eigi að vera „óháð 

tungumálum og [hana] hægt að nota í þýðingakennslu og þjálfun á hvaða tungumálapari sem 

er“49 [mín þýðing]. Höfundur gerir ráð fyrir að áætlaður lesendahópur sé fær um að lesa 

fræðilega kennslubók á ensku. Þýðandi veit ekki til þess að bókin hafi þegar verið þýdd yfir á 

annað tungumál og verður fróðlegt að sjá hvernig eða hvort þýðing á henni yfir á íslensku nýtist 

lesendum. 

Af ofangreindri umfjöllun má segja að samskiptahlutverk frumtextans sé að fræða 

nemendur, upplýsa lesendur, móta þekkingu og færni nemenda, auka þekkingu og færni 

þýðenda (sbr. kennslubók), bæta úr skorti á kennsluefni á sviði nytjaþýenda, sem og gefa 

atvinnuþýðendum kost á að bæta/auka fræðileg og fagleg vinnubrögð (sbr. yfirlýsingu 

höfundar, sjá hér að framan). 

3. Þýðingarferlið 

3.1 Markmið þýðingar 

Markmið þýðingarinnar samræmist fyrst og fremst áætluðum tilgangi og samskiptahlutverki 

frumtextans. Kennslubókin er þýdd og markmiðið er að nýta þýðinguna sem kennslubók (með 

allri meðfylgjandi upplýsinga- og miðlunarvirkni) á íslensku, í sömu fræðum og á sama 

menntastigi, við Háskóla Íslands. Þýðandi miðast við að miðla sömu færni, þekkingu og 

kunnáttu sem höfundur vonast til að miðla til nemenda og annarra lesenda. Eins getur bókin 

nýst íslenskumælandi atvinnuþýðendum hvort sem þeir nálgast bókina af forvitni um svið sitt 

eða vilja auka færni sína á sviði nytjaþýðinga. Hvað varðar kennsluefni á sviði þýðinga á þessu 

                                                
48 Olohan, Scientific and Technical Translation, bls. 96 
49 Sama rit, bls. 34. 
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stigi og sérstaklega nytjaþýðinga þá er staðan hér á Íslandi sú að nánast ekki neitt kennsluefni 

innan fræðanna er á íslensku. Að framleiða kennsluefni á íslensku er því hluti af 

höfuðmarkmiði þýðingarinnar. Með þýðingu á fræðilegu kennsluefni yfir á íslensku er á 

stuðlað að notkun íslenskrar orðræðu innan fræðasviðsins og má segja að það sé 

hliðarmarkmið. Í fræðaheiminum almennt hefur þróunin orðið sú að í dag er enska 

aðalsamskiptamál mýmargra fræðasviða sem leiðir til þess að hætta er á að fræðimenn notist 

við ensk hugtök og íðorð í sínu eigin móðurmálssamhengi. Að mati þýðanda er mikilvægt að 

reyna að sporna við þessari þróun og skapa aðstæður þar sem þeir aðilar sem hafa samskipti á 

sviði þýðinga geti gert það á sínu móðurmáli bæði fyrir skýrleika og þægindi. Hugmyndin um 

nytjaþýðingar bæði sem fræðilegt og faglegt svið er ekki vel kunnug hér á landi og er það hluti 

af höfuðmarkmiði verkefnisins í heild að setja fram umfjöllun og útskýringu á þeim sem 

slíkum. Síðasti hluti höfuðmarkmiðsins í heild hér er að þýðandi útskrifist með MA próf í 

nytjaþýðingum frá Háskóla Íslands. Hér má einnig nefna að þýðandi stefnir að því að þýða 

kennslubókina í heild sinni og gefa hana út svo hún geti nýst í íslensku samhengi og samfélagi, 

jafnt því fræðilega sem og hinu almenna. 

Þar sem áætlað hlutverk marktexta er það sama og frumtexta er almennri uppbyggingu 

og framsetningu frumtexta haldið í marktexta. Kafla- og hlutaskiptingu er fylgt sem og 

málsgreinum. Marktextinn er á íslensku og er íslenskri setningaskipan, málfræði- og 

stafsetningarreglum og greinarmerkjasetningu fylgt. Textinn er kennslubók og á að nýtast sem 

slík. Þar með er hluti af markmiðinu að efni komist skýrt og skilmerkilega til skila. Miðast er 

við að skapa skýran og samfelldan texta hæfan fyrir kennslubók. 

3.2 Þýðingarvinnan og marktexti 

Þýðingarvinnan byggist bæði á þekkingu þýðandans og þýðingartilfinningu/hæfni, sem mótast 

hefur af gagnrýnum lestri á fræðunum sem og beinni reynslu af þýðingum. Vinnan hófst á því 

að lesa frumtextann. Allra fyrst var bókin hraðlesin í heild sinni og svo kaflar valdir til að þýða. 

Þýðanda fannst það liggja í augum uppi að inngangskaflann yrði að þýða, þar sem hann gegnir 

ákveðnu kynningarhlutverki á efni bókarinnar, svo valdi hún einn kafla úr hverjum hluta 

bókarinnar (sbr. umfjöllun í kafla 3.1), 1., 4. og 7. kafla. Auk þess er fyrstu fimm og síðustu 

fimm blaðsíður af 5. kafla þýddar (til að uppfylla kröfur verkefnisins um fjölda blaðsíðna). 

Ástæða fyrir vali á þessum blaðsíðum er sú að fyrstu blaðsíðurnar fjalla um efnið almennt og 

þær síðustu um þýðingarnálgunina á þá textategund. Í marktextanum er þetta stökk yfir 

kaflahluta merkt með […]. Einn kafli var þýddur í einu. Fyrst var kaflinn lesinn vel yfir til að 
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fá heildartilfinningu fyrir efni kaflans og til að vera viss um að þýðandi skildi allt efnið. Þegar 

rekist var á efnisleg vafaatriði voru þau merkt sérstaklega. Í næstu yfirferð var textinn 

orðtekinn, þ.e. orðalisti tekinn saman yfir þau orð og hugtök sem eru sértæk, sérhæfð, fræðileg 

og/eða koma oft fyrir. Sumum þeirra var flett upp strax og mögulegar þýðingar skráðar inn í 

stuðningsorðalista, sem var svo nýttur til að fletta upp í þegar þýðingarvinnan sjálf var hafin, 

bæði til að spara tímann við að fara endalaust inn á orðabók, en þó aðallega til að hafa samræmi 

í textanum. Oftar var sú aðferð notuð að fletta upp hugtökum og orðum þegar að því kom að 

þýða þau. Mikilvægt er að skoða merkingu þeirra í því samhengi sem þau birtast í textanum, 

sem og í samhengi við einstök orð sem þau standa með, en þau geta haft áhrif á merkinguna. 

Síðasta lestrarumferð snerist svo um orðræðuna, þ.e. að átta sig á hvar á skalanum formleg - 

óformleg hún væri og hver önnur einkenni hennar voru. Þess konar lestur og glósur koma 

þýðanda skrefinu nær textanum sjálfum og skilningi á honum. 

Í sjálfri þýðingunni má segja að heildarþýðingarnálgun hafi verið að þýða setningu fyrir 

setningu en henni var ekki fylgt blint. Íslenska og enska eru skyld tungumál en þau eru ólík 

hvað varðar setningagerð og málfræði og er það hluti af þýðingarvinnunni þegar þýtt er á milli 

þessara tveggja mála (og annarra) að vera meðvitaður um það. Eins og áætlað var í upphafi 

verks er uppbyggingu og framsetningu frumtexta haldið í marktextanum (texti þó birtur hér 

sem ritvinnsluskjal í orði en ekki tilbúinn til prentunar og haft er í huga að hann þarf að vera 

hæfur til yfirlestrar). Kaflaskipting og uppröðun kafla fylgir frumtextanum eftir. Framsetning 

texta fylgir einnig frumtexta hvað varðar almennt útlit; textajöfnun; leturgerð og stærð leturs, 

en kaflaheiti, textabrot og verkefni eru af annarri leturgerð en megintextinn; textabrot eru sett 

innan ramma líkt og í frumtexta; og verkefnin eru grálituð í marktexta líkt og þau eru í 

frumtexta. 

Smávægilegar stílbreytingar voru gerðar á töflu í 1. kafla þar sem upptalning er mörkuð 

með númeri og lágstaf (1a.) í marktexta í stað númers og hástafs (1A.) og texti jafnaður í 

töflunni. Sú ákvörðun byggist eingöngu á stílbragði þýðandans sem reyndar var stutt af þremur 

öðrum einstaklingum sem spurðir voru álits. Reynt er að halda yfirbragði og orðræðu 

frumtextans í marktextanum, en í samræmi við markmið þýðingar var, þegar þess þótti þörf, 

meiri áhersla lögð á að koma efninu til skila á skiljanlegu máli en að fylgja stundum flókinni 

orðræðu frumtexta. Gert er ráð fyrir að lesendur séu kunnugir fræðasviðinu og þar með færir 

um að lesa og túlka orðræðuna á íslensku. Eins er gert ráð fyrir að lesendur hafi grunnþekkingu 

á ensku. 

Textadæmi í bókinni eru að mestu á ensku en einnig eru tekin dæmi á öðrum 

tungumálum. Þessum textadæmum er haldið á því tungumáli sem þau eru í frumtexta, þ.e. þau 
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eru ekki þýdd yfir á íslensku, enda mundu þau ekki lengur þjóna sínum tilgangi ef það yrði 

gert. Í textanum sjálfum eru tungumáladæmin útskýrð hvort sem hann er skrifaður á frummáli 

eða markmáli og þau nýtast á sama hátt. Í íslenska marktextanum eru ensk (og önnur erlend) 

hugtök og textabrot sem felld eru inn í megintextann, þ.e. sem eru til umfjöllunar hverju sinni, 

skáletruð. Þetta er gert til þess að undirstrika að viðkomandi texti er að erlendu tungumáli og 

til þess að umfjöllunin sjálf verði skýrari í lestri. Í upphafi byrjaði þýðandi reyndar á því að 

þýða textabrotin úr ensku yfir á íslensku en áttaði sig svo á að ef dæmin væru þýdd og aðlöguð 

að íslensku þá þyrfti að breyta umfjöllun um þau líka í megintextanum og það væri meira 

ruglandi fyrir lesandann en skýrandi. Textadæmin myndu þá ekki lengur þjóna fyllilega sínum 

tilgangi og mætti þá velta því upp hvort að skrifa þyrfti nýja bók en ekki þýða þessa. 

Ýmis tilföng voru nýtt við vinnuna og óspart. Undirliggjandi regla þýðanda við 

þýðingar er að treysta ekki huganum og ganga því úr skugga um að þýðing sé eins rétt og hún 

getur verið. Það felur í sér þá aðgerða að fletta í sífellu upp orðum og hugtökum til að fullvissa 

sig. Þar að auki var gríðarmikil rannsóknarvinna unnin þá sérstaklega hvað varðaði efni tengt 

þeim sérfagsviðum sem nýtt voru sem dæmi í bókinni. Veraldarvefurinn var helsta heimildin 

og voru ótalmargar vefsíður heimsóttar og grannskoðaðar bæði út frá efnissviði og út frá 

textategund. Markmið þeirrar rannsóknar var að finna rétta, eða a.m.k. þá farsælustu, þýðingu 

á orði/hugtaki en einnig það að kynnast orðræðunni. Eins og hér hefur komið fram er orðræða 

oft mismunandi á milli efnissviða en orðræða á milli textategunda getur einnig verið 

mismunandi þó að um sama efnissvið sé að ræða. Sem dæmi má nefna rannsókn tengda 

þýðingu á tækniblaðinu í 4. kafla þegar þýðandi skoðaði ýmsar opinberar vefsíður yfir 

reglugerðir varðandi byggingariðnaðinn til að finna hugtök á íslensku en vefsíður fyrirtækja 

sem selja vörurnar til að fá hugmynd um orðræðuna sem notuð er á tækniblöðum. Reglugerðir 

og tækniblöð eru tvær mismunandi textategundir og orðræðan mismunandi þó um sama 

efnissvið sé að ræða. 

Þessu tengt var þýðandi einnig mjög meðvituð um misjafnt gildi og trúverðugleika 

heimilda og tilfanga. Sem dæmi um mismunandi gildi heimilda má nefna rannsókn í tengslum 

við sementstrefjaplötur sem fram koma í 4. kafla. Þýðandi var að reyna að átta sig á um hvers 

kyns byggingaplötur væri að ræða og gerði leit að ‚spónaplötum‘. Upp komu ýmsar vefsíður 

sem innihalda hugtakið. Þar á meðal var vefsíða byggingvöruverslunarinnar BYKO, sem er 

íslenskt fyrirtæki og vefsíðan er á íslensku50 og vefsíða fyrirtækis að nafni Guangzhou Zhiwen 

Technology Co, Ltd. sem virðist einnig versla með spónaplötur. Það fyrirtæki er kínverskt og 

                                                
50 BYKO, „Spónaplötur“. 



25 

 

vefsíða þess er að hluta til á íslensku.51 Við nánari lestur sést þó að íslenski textinn er fullur af 

málfræðilegum villum og mætti á þeim grundvelli færa rök fyrir því að hann væri ekki á 

íslensku, en nánast öruggt er að segja að textinn sé ekki skrifaður á íslensku. Þar af leiðandi er 

síðarnefnda vefsíðan ekki talin gild sem heimild. 

Helstu orðabækur og tungumálatengdu síður sem nýttar voru eru íslenska orðabókin 

ordabok.is, orðabók og orðabanki Háskóla Íslands og íslenskrar málstöðvar 

(snara.is/ordabanki.hi.is), hin ýmsu íslensku gagnasöfn og orðabækur Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum (malid.is), hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkis-

ráðuneytisins, ensk orða- og samheitabókin dictionary.com og orðabók Oxford háskóla 

(oxforddictionaries.com). Orðabækur gefa oftast ekki orð í samhengi texta og þess vegna var 

flett upp á alls kyns upplýsingasíðum varðandi efnið og oftar en ekki víðtæk rannsókn gerð til 

að vera viss um merkingu hvers orðs fyrir sig. Sama nálgun var tekin á alla kaflana. 

Heimildaskrá fyrir þær heimildir sem nýttar voru við þýðingarvinnuna fylgir ekki með 

einfaldlega vegna þess að hún yrði allt of löng.  

3.3 Helstu áskoranir og ákvarðanir    

3.3.1 Hugtök og heiti 

Fyrsta stóra áskorunin og ákvörðunin sem þýðandi þurfti að taka varðaði titil bókarinnar. Bókin 

heitir á frummálinu Scientific and Technical Translation, þýtt beint yfir á íslensku yrði það 

vísinda- og tækniþýðingar. Um er að ræða þýðingar sem flokkast undir yfirheitið 

nytjaþýðingar. Ákveðið var að þýða titil bókarinnar sem „Nytjaþýðingar“ og bæta við 

undirtitlinum „Tækni- og vísindatextar“. Sú ákvörðun var tekin í samræmi við ofangreinda 

umfjöllun um íslenska yfirheitið (sjá t.d. kafla 1.4). Eins þótti sú lausn bæði þjálli og titillinn 

faglegri. Með því að hafa hugtakið ‚nytjaþýðingar‘ í titlinum er bókin strax staðsett á því sviði. 

Þónokkrar stofnanir koma fyrir í textanum. Íslensk heiti á þeim stofnunum sem þekktar 

eru á íslensku innan viðkomandi fagumhverfis voru notuð þar sem það átti við (t.d. allar 

stofnanir Evrópusambandsins). Í nokkrum tilfellum koma fyrir stofnanir sem eru minna þekktar 

almennt í íslensku samhengi og ýmist voru íslensk heiti til eða ekki. Þar sem íslensku heitin 

eru til eru þau notuð í þýðingunni (t.d. Alþjóðahugverkastofnunin) annars er sérnafninu haldið 

í sínu frummálsformi. Í tilfellum þar sem heiti þóttu minna þekkt hélt þýðandi enska 

styttingarforminu í sviga, þ.e. lét það fylgja með, til frekari skýringa fyrir lesendur sem þá geta 

                                                
51 Guangzhou Zhiwen Technology Co, Ltd., „Munurinn á spónaplötu og MDF“. 
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flett upp styttingaforminu til að fá fullt heiti á ensku. Dæmi um það má nefna Efnastofnun 

Evrópu (ECHA), en styttingarformið kemur jafnframt fyrir síðar í kaflanum sem hluti af 

sérnafninu ECHA-Term (heiti íðorðabanka Efnastofnunar Evrópu). 

Algengt er að heiti á reglugerðum og stöðlum séu stytt eða skammstöfuð. Þar voru 

tilfelli sem voru snúin. Eitt dæmi er Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals eða GHS. Á íslensku hefur þetta kerfi verið kallað hnattsamræmt 

flokkunarkerfi52. Stundum er enska skammstöfunin GHS látin fylgja með til skýringar og á 

einstöku stað er íslenska skammstöfunin HSK (hnattsamræmt flokkunarkerfi) sett með í 

sviga.53 Enska skammstöfunin ein og sér virðist algeng í notkun á mismunandi öryggisblöðum 

(skv. rannsókn þýðanda) og virðist það vera af hagnýtum ástæðum. Skammstöfunin er stutt og 

tekur því lítið pláss, einnig er í þessu samhengi um mögulega hættu að ræða (sbr. meðhöndlun 

eiturefna) og að vísa beint í samræmt alþjóðlegt kerfi getur dregið úr líkum á misskilningi hvað 

varðar vöruna í þessu samhengi. Sem dæmi má nefna öryggisblað sem fylgir leysiefni þar sem 

eitt töfluheiti er „Flokkun skv. GHS“. 54  Í marktextanum er íslenska heitið (hnattsamræmt 

flokkunarkerfi) notað og byggist ákvörðun þýðanda á því að styttingar sem slíkar eru ekki í 

samræmi við íslenska hefð, þó að í dag megi oftar og oftar sjá þessi áhrif úr ensku. GHS er sett 

í sviga fyrst þegar það er nefnt. Annað dæmi er REACH, Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals, evrópska reglugerðin í tengslum við efnalög og 

nefnist lagalega reglugerðin um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar 

efni. 55  Þessi reglugerð er í sumum heimildum nefnd REACH reglugerðin 56  en í öðrum 

efnareglureglugerðin57. Hér velur þýðandi seinna heitið, aftur til að forðast styttingaformið en 

notkun á því er hefðbundnari regla í ensku en í íslensku og að mati þýðanda stílhreinna. 

Styttingin kemur þó fram í marktextanum til skýringar, sérstaklega þar sem hún er stundum 

kölluð REACH reglugerðin í frumtexta. 

Í 7. kafla eru ýmiskonar miðlar stór hluti af umfjölluninni og minnst er meðal annars á 

tímarit, vefsíður, dagblöð og fréttavefi. Sums staðar setur þýðandi inn skýringarorð með 

heitinu, eins og ‚vefsíðan‘ BootsWebMD, ‚daglaðið‘ Daily Mail, ‚fréttavefur‘ BBC, ‚tímaritið‘ 

Journal of Psychopharmacology. Það er ýmist gert til þess að skýrara sé um hvers konar miðil 

                                                
52 Hugtakasafn, „Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals“. 
53 Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna nr. 1272/2008. 
54 Gunnar Þórðarson, „N1 Öryggisblað“. 
55 Efnalög nr. 61/2013. 
56 Umhverfisstofnun, „REACH“. 
57 Hugtakasafn, „efnareglureglugerðin“. 
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sé að ræða þegar hann er nefndur í fyrsta skipti, til að skýra samhengið betur eða þá að þýðanda 

þykir það þjálla í íslensku. 

3.3.2 Efnislegt 

Hver kafli í bókinni fjallar um og fer ítarlega í mismunandi textategundir. Það þýðir að hverjum 

kafla fylgir nýtt sértækt efnissvið með tilheyrandi upplýsingum og orðræðu sem í þessum 

tilfellum er mjög ólík. Þýðandi hafði í námi sínu ekki tekist á við allar þessar textategundir sem 

bókin fer í (sem styrkir markmiðið að gera þessa bók aðgengilega sem kennsluefni í þessum 

fræðum) og þurfti því að kynna sér þær. Það gerði hún með því að skoða dæmi um viðkomandi 

textategund og með því að lesa sér til um og kynna sér samhengið og samfélagið sem 

textategundin tilheyrir eða tengist. Í flestum köflum þurfti svo að leggjast í rannsóknarvinnu á 

mismunandi efni eða sérsviði sem nýtt voru í dæmum. 

Til dæmis má nefna tækniblaðið sem tekið er fyrir í 4. kafla og fylgir sementstrefjaplötu, 

byggingarplötu, sem notuð er í byggingariðnaði. Tækniblaðið tekur til einkenni og eiginleika 

vörunnar, bæði efnislega og tæknilega. Það tók þýðanda dágóðan tíma fyrst að ákvarða að um 

byggingaplötu væri að ræða, svo að átta sig á muninum á mismunandi byggingarplötum, 

innihaldi þeirra og að lokum að finna viðeigandi og samsvarandi íslenskt heiti. Á ensku heitir 

varan cement board sem gefur til kynna að hún innihaldi sement, en rannsókn leiddi í ljós að 

sementið vísar í sérstakar trefjar og innihalda þessar plötur ákveðna prósentu af þeim. Notkun 

á þessum plötum er enn ekki algeng á Íslandi og virðast þær vera notaðar á mismunandi hátt 

hér í samanburði við framleiðslulandið. En plötur úr svipuðu efni eru notaðar í öðrum tilgangi 

í íslenskum byggingariðnaði og þaðan er hugtakið sementstrefjaplata tekið, þá einnig í 

samræmi við innihaldið. 

Annað dæmi var sjálft hugtakið/heitið ‚vörubæklingur‘ á íslensku en á ensku er það 

technical brochure. Í sama kafla er hugtakið technical data sheet og þýðist það sem tækniblað. 

Fyrsta hugsun þýðanda var þá að orðið technical gæfi mögulega til kynna tæknilega tilvísun. 

Þýðandi hafði hvorki rekist á þetta hugtak fyrr né fann hún það í orðabókum. Hófst þá rannsókn 

á svipuðum hugtökum, þ.e. þeim sem innihalda annars vegar orðið technical og hins vegar orð 

sem eru svipað fyrirbæri, t.d. technical product, technical manual, technical publication. Eins 

kynnti þýðandi sér brochure, bæði í formi leitar á vefnum að hugtakinu og í greiningu á skjalinu 

sjálfu sem notað er í dæminu. Íslensk heiti sem komu upp og komu til greina voru m.a. 

‚vörulisti‘, ‚kynningarrit‘, ‚tæknirit‘ og ‚upplýsingarit‘. Niðurstaðan var ‚vörubæklingur‘ en 
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það er íslenska hugtakið sem á hvað best við miðað við útlit skjalsins, þær upplýsingar sem 

koma fram í því og umfjöllun frumtextans um það. 

Í 7. kafla tengjast textadæmin læknisfræðilegum vísindarannsóknum og umfjöllunin 

snýst um hvernig aðlaga skuli fræðilega orðræðu þeim tengda og miðla henni til almennings á 

máli sem hann skilur. Þar koma fram hugtök á borð við chronic periodontitis sem á íslensku er 

‚krónísk tannvegsbólga‘, acute myocardial infarction eða ‚bráðahjartaáfall‘, myocardial 

necrosis er ‚vefjaskemmdir við hjartað‘ og biomarker er ‚lífmerki‘. Hér þurfti þýðandi fyrst að 

lesa sér til um skilgreiningar á þessum sértæku hugtökum á ensku, lesa texta þar sem þau eru 

notuð í samhengi til að átta sig á um hvað væri verið að ræða og svo gera það sama á íslensku 

til að ákvarða hvaða hugtak var samsvarandi. Það reyndist þó ekki vera stór áskorun. 

Að lokum má nefna 5. kafla sem fjallar um einkaleyfi. Þar þurfti þýðandi fyrst og fremst 

að kynna sér einkaleyfi sem svið og hluta af samfélaginu; hver skilgreining á einkaleyfi er, í 

hverju umsóknarferlið felst, hvernig einkaleyfakerfið er uppbyggt og nýtt og hvers vegna það 

er í notkun. Að því loknu kynnti þýðandi sér orðræðuna sem notuð er innan textategundarinnar, 

bæði á ensku og íslensku, en hún er líka að hluta tengd lögfræðilegri orðræðu og 

hugtakanotkun. 

Rannsóknarvinna í tengslum við 4. kafla fólst í miklum lestri á ótalmörgum vefsíðum, 

bæði á ensku og íslensku. Síðurnar sem voru skoðaðar voru alls kyns; mismunandi 

fyrirtækjasíður sem selja svipaða vöru, neytendasíður sem ræða vöruna og vefsíður stofnana 

sem nota vöruna, votta hana eða nefna hana á einhvern hátt. Einnig var ferð farin í 

byggingavöruverslun, bæði til að koma höndum yfir samskonar vörubæklinga, skoða 

orðræðuna sem þar var notuð og spurja afgreiðslufólkið. Eins ráðfærði þýðandi sig við fólk 

sem vinnur með viðkomandi vörur og tæki. Í öllum tilfellum voru nákvæmlega eins vörur ekki 

seldar hér á Íslandi og þess vegna takmarkaðist rannsóknin við sambærilegar vörur. 

Rannsóknin sem þýðandi gerir er tvíþætt. Annars vegar er um upplýsingaöflun að ræða hvað 

varðar vöruna sjálfa, hvernig hún er samsett, uppbyggð og notuð, með það að markmiði að læra 

að þekkja vöruna og skilja samhengið sem hana er að finna í. Hins vegar er rannsókn og leit á 

íslenskum útgáfum af vörunni eða svipaðri vöru og þá er markmiðið að leita að réttri og/eða 

sambærilegri orðræðu á íslensku svo upplýsingar og hugtök komist rétt til skila. 

3.3.3 Sértæk orðræða 

Mikilvægt er að vinna rannsóknarvinnu sína en samhengið sem hugtökin standa í í textanum 

geta verið mismunandi og í sumum tilfellum er nauðsynlegt að vera eins viss og maður 
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mögulega getur verið þar sem röng þýðing á hugtaki gæti leitt til rangrar notkunar á viðkomandi 

hlut/efni/vöru/aðferð sem það stendur fyrir. Í tilfelli þessarar kennslubókar þarf þýðandi ekki 

að vera meðvitaður um hættu af þessu tagi þar sem tilgangur bókarinnar er einmitt þessi að 

gera lesendum/þýðendum grein fyrir þessari hættu en ekki t.d. þýðing á notkunarleiðbeiningum 

sem lesandi fylgir mögulega beint. Hins vegar reyndist stundum mikil áskorun að finna sértæk 

hugtök á íslensku og í sumum tilfellum var ekki samræmi í orðanotkun á íslensku. 

Í 4. kafla er listi58 sem gefur dæmi um sértæk fagorð tengd byggingarvinnu. Listinn er 

upptalning á mögulegum orðum og hugtökum sem þýðandi getur rekist á við þýðingu á 

vörubæklingum og tækniblöðum sem tengjast þessu sviði. Áskorunin hér var tvíþætt, annars 

vegar var það rannsóknarvinnan sem þýðandi þurfti að fara í vegna þess að hún þekkir sáralítið 

til byggingarvinnu og flísalagna. Hins vegar var það sú staðreynd að orðin og hugtökin birtast 

hér í engu samhengi öðru en sem dæmaupptalning. Þetta gerði þýðanda mjög erfitt fyrir við að 

fullvissa sig á réttri merkingu orðanna og í nokkrum tilfellum var ákvörðunin tekin um íslenskt 

orð án fullvissu. Í tilfelli sem slíku hefði næsta skref verið að hafa samband við sérfræðing en 

fyrst að um orðalista er að ræða sem eingöngu er notaður sem dæmi (og ólíklegt er að lesandi 

styðjist við hann í byggingarvinnu) en ekki orð og hugtök sem standa með öðrum orðum í 

textalegu samhengi þá fór þýðandi ekki lengra í þessu ferli. Eftir þessa vinnu áttaði þýðandi sig 

á því að þýðing á dæmatexta og textabrotum væri óþörf og meira ruglandi en ekki, sbr. umræðu 

í kafla 3.2. 

Sem dæmi um ósamræmi í notkun í íslenskri orðræðu má nefna þau mörgu orð sem 

notuð eru fyrir enska hugtakið non-combustible í samhengi byggingariðnaðarins. 

Rannsóknarleit á vefnum leiddi í ljós notkun hugtakanna ‚eldþolinn‘ og ‚eldtraustur‘ í 

opinberum heimildum en um er að ræða eingöngu gamlar heimildir, það er eldri en frá árinu 

1996. Reyndar er ‚eldtraustur‘ þýðingin sem hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkis-

ráðuneytisins gefur fyrir non-combustible en hún er einnig byggð á skjali frá árinu 1996.59 Í 

nýjustu heimildum á opinberum vettvangi notar Mannvirkjastofnun hugtakið ‚óbrennanlegur‘ 

og í byggingarreglugerðinni60 er það hugtak notað almennt í umfjöllun um byggingarefni og 

flokkun þeirra. ‚Eldþolinn‘ er þó notað einu sinni í reglugerðinni og þá um gler61 og eins er 

hugtakið „tekur þátt í bruna“ notað í skilgreiningum á grunnflokkun byggingarefna og 

brunatákna62. Þýðandi ákvað fyrst að byggja ákvörðun sína um notkun á hugtaki í þýðingunni 

                                                
58 Olohan, M., Scientific and Technical Translation, bls. 90. 
59 Hugtakasafn, „non-combustible.“ 
60 Byggingarreglugerð nr. 280/2014. 
61 Sama rit, bls. 113. 
62 Sama rit, bls. 150. 
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á aldri heimildanna, þ.e. nota „nýjasta“ hugtakið. En seinni hluti rannsóknarinnar breytti 

ákvörðun þýðanda. Við skoðun á orðræðu og notkun sambærilegra hugtaka á vefsíðum 

tengdum byggingariðnaðinum var nafnorðið ‚eldþol‘ og lýsingarorðið ‚eldþolinn‘ algengust og 

notuð til lýsingar á og um eiginleika vara á borð við eldvarnargler (selt af gersmiðjunni 

Samverk63), byggingaplötu (fæst hjá Þ. Þorgrímssyni og Co.64) og raflagnaefni (fæst hjá Johan 

Rönning65). Í ljósi þess að textinn sem þýddur var í þessu tilfelli er hluti af tækniblaði sem 

ætlað er kaupendum vörunnar ákvað þýðandi að nota það hugtak sem notað er í orðræðu 

iðnaðarins en ekki það sem notað er í opinberum reglugerðum. Þessi vinna var unnin áður en 

þýðandi ákvað svo að þýða ekki textabrotin, þannig að hugtakið er ekki að finna í þýðingunni 

sem hér fylgir. 

Annað dæmi þessu tengt var áskorunin sem fylgdi enska hugtakinu logo, sem reyndar 

flokkast ekki sem sértæk orðræða, en mörg tilfelli eru um notkun þess í 4. kafla. Samkvæmt 

snöru orðabók útleggst það á íslensku sem ‚firmamerki‘, ‚nafnmerki‘, ‚myndmerki‘, 

‚kennimerki‘, ‚lógó‘66 og á orðabók.is bætast við ‚fyrirtækismerki‘, ‚merki‘, ‚nafnplata‘ og 

‚kennimark‘67. Til að ákvarða hvaða íslenska hugtak átti að nota í hvert skipti þurfti þýðandi 

að meta hvert tilfelli fyrir sig, bæði út frá samhengi umfjöllunarinnar sem og með hvaða orðum 

hugtakið stóð. 

3.3.4 Aðrar áskoranir 

Tvö dæmi um staðfærslu er í þýðingunni. Í hlutanum sem fjallar um þýðendur í verktöku í 1. 

kafla er minnst á og gerður greinarmunur á aðstæðum á þjóðarvísu og héraðsvísu, á ensku 

national og regional, þó ekki á þann hátt að mikilvægt sé umfjölluninni. Þessi greinarmunur í 

samhenginu hér er ekki gerður á Íslandi. Þýðandi mat það að hér gætu þessar upplýsingar frekar 

flækt fyrir lesendum en hitt og ákvað að gera ekki þennan greinarmun og nota orðið ‚land‘ í 

staðinn fyrir bæði hugtökin. Eins og fram hefur komið þá var þetta atriði ekki mikilvægt fyrir 

umfjöllunina og markmið þýðingar er að koma efninu eins skýrt til skila og hægt er. Hitt dæmið 

er að finna í verkefni 7.4 sem kemur inn á félags- og menningarleg áhrif á vísindamiðlun til 

almennings. Þar eiga nemendur að finna texta sem fjallar um vísindatengt málefni sem umdeilt 

er í þeirra heimalandi. Kjarnorka, rannsóknir á stofnfrumum, eyðing skóga o.fl. eru nefnd sem 

                                                
63 Samverk, „Eldvarnargler“. 
64 Þ. Þorgrímsson og Co., „Viroc byggingaplata“. 
65 Johan Rönning, „Fréttabréf, nóvember 2017“. 
66 Íslensk orðabók, „Logo“. 
67 Ordabok.is, „Logo“. 
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dæmi. Þar bætir þýðandi inn stíflu- og virkjanaáætlunum, en það er löngum umdeilt svið í 

íslensku samfélagi. Þar fá íslenskir lesendur dæmi um efni sem tengist þeirra heimalandi beint.  

Segja má að um einskonar staðfærslu sé að ræða í flestum tilfellum þar sem þýðandi 

setur inn í marktexta viðbót. Í flestum tilfellum stendur hún með hugtaki eða nafni, og er þá 

markmiðið að skýra; annars vegar á íslensku upplýsingar sem fram koma í orðinu/heitinu sjálfu 

á ensku (sjá umfjöllun hér), hins vegar þegar um er að ræða hlut sem þekktur er í ensku 

menningarlegu samhengi og stendur því lengra frá íslenskum lesendum og er jafnvel óþekkt 

(sjá umfjöllun varðandi skýringarorð með heiti á miðlum í kafla 3.3.1). Í 7. kafla er talað um 

eiginnöfn sem kunna að vera þýdd í marktexta og er Alþjóðlega geimstöðin tekin sem dæmi. 

Á ensku kallast hún International Space Station og svo fylgir upptalning á nafni hennar á 

mismunandi tungumálum. Íslenska útgáfan er ekki á listanum og bætti þýðandi því við með 

þau rök að baki að marktextinn væri á íslensku og þýddur fyrir íslenska lesendur. Önnur ástæða 

er sú að nafnið er til á íslensku. Þessi viðbót breytir ekki frumtextanum þar sem um upptalningu 

á heitum var að ræða og íslensk tenging sem þessi færir lesandann skrefinu nær efninu. Vísað 

er í Smoke Development Index án skýringa um hvað það er. Heitið sjálft á ensku skýrir í raun 

um hvað er að ræða fyrir enskum lesendum og áætla má að íslenskir lesendur myndu geta sér 

til um eðli þess sem vísað er í. Um stuðul er að ræða í tengslum við reykmyndun efna og til að 

umfjöllunin sé skýrari fyrir íslenskum lesendum ákvað þýðandi að setja íslenska heitið með: 

Smoke Development Index eða stuðull fyrir reykmyndun við bruna. 

Í þýðingavinnu þarf stundum að ráðast í ákveðna nýyrðasmíð, sérstaklega þegar um 

nýjungar innan sviðsins er að ræða. Þýðandi getur staðið frammi fyrir þeirri stöðu að í 

frumtexta er fjallað um nýtt fyrirbæri sem í frummáli hefur fengið heiti, en á markmálinu virðist 

það ekki vera komið til. Sem dæmi um þetta má nefna enska heitið technical writer sem fram 

kemur í 1. kafla. Um er að ræða starf sem segja má að sé tiltölulega nýtt og komið til vegna 

tækniframfara og þróunar í nútímasamfélagi. Það er þverfaglegt og skarast við önnur starfssvið. 

Sá/sú sem starfar sem technical writer vinnur fyrst og fremst með tungumálið og yfirleitt bara 

eitt tungumál. Starfið felst í því að útbúa, uppfæra og hafa umsjón með nytjaupplýsingum og 

textum. Þessir aðilar starfa gjarnan með hönnuðum, forriturum eða framleiðendum og eru t.d. 

ábyrgir fyrir tækniforskrift, vörulýsingum, leiðbeiningum og handbókum til að nefna nokkur 

dæmi. Upplýsingar og textar sem technical writer útbýr eru svo mögulega þýddar af 

nytjaþýðendum. Við rannsókn, sem fólst í víðtækri leit á vefnum sem og spurningum til ýmissa 

aðila, fann þýðandi ekki hugtak eða heiti á þessu nýja starfsheiti á íslensku. Þannig þurfti 

þýðandi að útbúa það og niðurstaðan varð ‚höfundur nytjaupplýsinga‘. Ferlið var langt og á 

köflum snúið. Fyrst athugaði þýðandi samheiti á ensku, en heitið er það nýtt að notkun þess er 
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enn á reiki og önnur heiti eru notuð yfir sama starf, en það hjálpar heldur ekki til að um 

þverfaglegt starf er að ræða en ekki bara eina vel skilgreinda stöðu með skýra starfslýsingu. 

Önnur heiti á ensku eru meðal annars technical author, technical communicator og information 

developer. Grundvallarþáttur sem knýr starfið er miðlun upplýsinga af „nytja-tagi“ og þar er 

tenging í heitið technical communicator og nafnorðið yfir fyrirbærið technical communication. 

Ástráður Eysteinsson notar hugtakið ‚hagnýt miðlun‘ yfir technical communication. 68 

Hugtök/heiti sem þýðanda kom í hug voru: ‚upplýsingatæknir‘ en það er til og samsvarar 

information scientist sem er ekki alveg það sem um er að ræða hér; ‚höfundur upplýsingatexta‘ 

en starfið einskorðast ekki eingöngu við texta; ‚höfundur tækniupplýsinga‘ sem á íslensku vísar 

í tæknitengdar upplýsingar en starfið einskorðast heldur ekki eingöngu við tækni. Niðurstaðan 

varð því eins og áður segir ‚höfundur nytjaupplýsinga‘ og byggist sú ákvörðun meðal annars á 

því að viðkomandi aðili fæst við nytjatexta af alls konar tagi og kallast því einnig á við starf 

þýðenda nytjatexta. ‚Höfundur‘ vísar þá í sköpunarþátt starfsins og ‚nytjaupplýsingar‘ vísar 

bæði í nytja-hugtakið innan þýðingasviðsins og í nytin (markmiðið að baki upplýsingunum), 

sem og í þá staðreynd að ekki eingöngu er um texta að ræða. 

Í 4. kafla tekur höfundur dæmi um tækniblað sem fylgir ákveðinni vöru og beinir 

lesendum að vefsíðu viðkomandi fyrirtækis í þeim tilgangi að nálgast tækniblaðið sem notað 

er í dæminu. Vefslóðin flytur notendur á tækniblaðið en síðan bókin var gefin út hefur því verið 

breytt allverulega. Þar með er dæmið sem tekið er í frumtextanum ekki lengur til í formi skjals 

og þar með er ekki hægt að hafa það sjónrænt fyrir framan sig. Þýðandi velti því fyrir sér hvort 

hún ætti að setja inn athugasemd í neðanmálsgrein til að vekja athygli á þessu en ákvað svo að 

gera það ekki, byggt á þeim rökum að ekki er nauðsynlegt að hafa frumtextann sem vísað er til 

fyrir framan sig til að skilja umfjöllunina. 

Nokkrar stafsetningar- eða innsláttarvillur eru í frumtextanum en þær eru allar 

minniháttar, þ.e.a.s. engin þeirra skapar vafa um orð eða merkingu. Þær voru því ekki stór 

áskorun og leiðréttar í marktextanum. Þýðing á heimildaskrám var gerð í samræmi við APA 

stíl og viðmið hugvísindasviðs Háskóla Íslands notuð. Áskorunin þar fólst að mestu í 

handavinnunni og að reyna að yfirsjást ekkert. Í frumtexta er tilvísun til fræðimanna og 

heimilda í sviga í textanum og var því haldið í marktexta fyrir sakir samræmis og 

framsetningar. 

                                                
68 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, bls. 22. 



33 

 

Samantekt 

Í þessu verkefni, þungamiðja hvers er nytjaþýðingar, hófst fræðileg umfjöllun á því að setja 

fram hugmyndir og þýðingarnálgun skoposkenningarinnar og sýnt er fram á hvernig hún mótar 

grundvallarstoðir nytjaþýðinga í dag. Í skoposkenningu þýðingafræðinganna Vermeer og Reiß 

er gengið út frá því að allir textar hafi samskiptahlutverk til að uppfylla, það markast af 

áætluðum markhópi, óskum verkkaupans og sérfræðiáliti þýðandans, eins getur textategund 

gefið það til kynna. Hlutverk marktexta er ekki endilega sama og frumtexta. Nytjaþýðandi tekur 

að sama skapi tillit til allra ofangreindra þátta við mótun á þýðingarnálgun sinni. Raktir voru 

mismunandi þættir sem nytjaþýðendur þurfa að hafa í huga og sem allir skipta sköpum þegar 

kemur að þýðingu á nytjatextum. Mikilvægt er að vera meðvitaður um öll áætluð 

samskiptamarkmið marktextans sem, eins og þetta verkefni gefur til kynna, geta verið 

margþætt. Til þess þarf að vera meðvitaður um virkni textalegra þátta, átta sig á eðli textans, 

vita hverjir áætlaðir lesendur eru í markmenningunni, vera kunnugur efnissviði textans og 

sértækri orðræðu þess ef hún er til staðar. Áherslan á að nálgast texta út frá textategund er meiri 

innan nytjaþýðinga í dag en á mótunartíma skoposkenningarinnar og ber uppsetning og efni 

kennslubókarinnar vitni um það. Ef þýðandi nálgast öll ofangreind atriði, sem þýðandi á að 

vera meðvitaður um, út frá formerkjum textategundarinnar kemur í ljós að þau stjórnast eða 

mótast af hefðum og venjum innan hennar. Sú nálgun, ásamt því að hafa í höndum verkbeiðni 

þýðingar, getur þar af leiðandi hjálpað þýðanda við að átta sig á og móta þýðingarathöfnina. 

Auk ítarlegrar umfjöllunar um viðfangsefni nytjaþýðenda var stuttlega komið inn á 

heitið sjálft. Rannsókn leiddi í ljós að íslenska heitið er í lítilli notkun og endurspeglar það 

persónulega reynslu greinargerðarhöfundar sem undanfarin ár hefur ótal skipta þurft að útskýra 

hvað nytjaþýðingar eru fyrir nokkuð. Við samanburð á enskumælandi veruleika, þar sem 

mýmörg heiti eru notuð yfir ýmiskonar nytjaþýðingar, má segja að við hér í íslensku 

málsamfélagi séum lánsöm að hafa þetta eina og gilda heiti yfir nytjaþýðingar sem hefur 

burðina til að vera skilmerkilegt. Skilgreiningar á bókmennta- og nytjatextum voru einnig settar 

fram og munurinn á þeim útskýrður, en bent er á að þegar kemur að sjálfri þýðingavinnunni 

skiptir þessi tvíflokkun texta í raun litlu máli. Umfjöllunin þjónaði þó sínum tilgangi hér sem 

var að draga fram einkenni nytjatexta. 

Lögð var áhersla á að varpa ljósi á nytjaþýðingar sem fagsvið og var það gert með 

umfjöllun á verkbeiðni þýðingar og virkni hennar, stuttri umfjöllun um staðla og ítarlegri 

útlistun á þýðingarferlinu sem greinargerðarhöfundur fór í við þýðingu frumtextans. 

Verkbeiðni þýðingar er, eins og fram kom, að mati ýmissa þýðingafræðinga eitt mikilvægasta 
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tilfangið í þýðingaferlinu. Í skoposkenningunni var einnig lögð áhersla á hana sem 

ákvörðunarþátt við mótun á þýðingarnálgun. Samkvæmt fræðimönnum og stöðlum, eins og hér 

var rakið, ætti verkbeiðnin að innihalda óskir verkkaupa, upplýsingar um ástæður að baki 

beiðni um þýðingu, hver á að lesa marktextann, hvers viðkomandi ætlast til að hann áorki, 

ásamt hagnýtum upplýsingum á borð við tímamörk og greiðslu. Þessar upplýsingar geta verið 

ómissandi þýðendum þegar kemur að því að móta marktexta. Þýðingastofur og stofnanir 

víðsvegar um heim nýta sér þetta tilfang. Eins styðjast þær við staðla sem ákvarða gæði og 

viðmið, m.a. hvað varðar verkbeiðni þýðingar, innan þýðingarvinnu. Að mati greinargerðar-

höfundar var tilkoma staðla stórt jákvætt skref í átt að styrkingu á stöðu nytjaþýðinga og það 

sama á við um notkun á verkbeiðni þýðingar. Þetta tvennt eykur gildi þýðingarvinnu, gefur 

fagþýðendum grunn til að styrkja sig í faginu og ýtir undir fagmennsku innan fagsviðsins. Því 

er haldið fram hér að nytjaþýðingar séu a.m.k. um helmingur þýðingarathafna í nútíma-

samfélagi en að öllum líkindum það hlutfall mun hærra, um það fundust bara engar heimildir. 

Í þýðingarferlinu sem greinargerðarhöfundur, hér eftir vísað til sem þýðanda, tók sér á 

hendur fyrir þetta verkefni, voru ákvarðanir teknar, markmið sett og tekist var á við ýmsar 

áskoranir. Í upphafi ferlis var frumtextinn ákveðinn og markmið fyrir þýðingu sett. Markmið 

varðandi marktextann sjálfan voru að endurspegla frumtextann varðandi heildarsamskipta-

markmið, framsetningu og uppbyggingu. Þeim markmiðum var fylgt og reyndist það ekki stór 

áskorun. Stærstu áskoranir reyndust vera varðandi efnissvið og sértæka orðræðu og má þar sem 

dæmi nefna gríðarmikla rannsókn á sumum sértækum efnisatriðum fyrir sakir skilnings, 

ósamræmi á milli hugtakanotkunar, mótun hugtaka sem ekki voru til á íslensku, ákvarðanir um 

staðfærslu, bæði hugtakatengt og efnislegt ósamræmi á milli tungumála og venjur tengdar 

notkun eiginnafna. Í síðasta hluta greinargerðarinnar er ítarleg útlistun á þessum áskorunum og 

er það von þýðanda að henni hafi tekist að útskýra og rökstyðja þær ákvarðanir sem hún tók 

varðandi þær. Af heildarumfjöllun þessarar greinargerðar, jafnt fræðilega hlutans sem og 

útlistun þýðingarferlis þýðanda hér, er því haldið hér fram að nytjaþýðingar séu krefjandi 

þýðingarathöfn og til að skapa farsæla þýðingu þarf nytjaþýðandi að vera vel kunnugur 

athöfninni í heild sinni og öllu því sem hún tiltekur.  

 Í upphafi var einnig sett fram markmið fyrir verkefnið í heild sinni sem í grunninn er 

þríþætt. Í fyrsta lagi, er vonast til að styrkja stöðu nytjaþýðinga í nútímasamfélagi bæði sem 

fræðasvið og starf þó ekki sé nema að litlu leyti, það er gert bæði með fræðilegri umfjöllun sem 

og umfjöllun um þýðingarvinnu þýðanda. Að baki liggur meðal annars skoðun 

greinargerðarhöfundar og þýðanda á því að nytjaþýðingar njóti hvorki þeirrar athygli né 

virðingu sem þeim ber. Í öðru lagi, var markmiðið að taka fyrstu skref í áttina að því að bæta 
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úr skorti á kennsluefni á íslensku á sviði nytjaþýðinga og óhætt er að segja að því markmiði 

hefur verið náð. Í þriðja lagi, var markmið þýðanda með þessu verkefni að útskrifast með MA-

próf í nytjaþýðingum. Hvort að fyrsta og síðasta hluta heildarmarkmiðsins verði náð verður 

framtíðin að segja til um en öruggt er að við vinnu þessa verkefnis tók nemandi í nytjaþýðingum 

stórt skref í áttina að fagþýðanda á sviði nytjaþýðinga. 
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Inngangur 

Vitsmunaleg áskorun 

Það er vor í lofti, ég tek stóra brúna pakkann úr póstkassanum mínum og opna hann spennt. 

Þetta er fyrir tíma veraldarvefsins. Í pakkanum er vænn bunki af fræðilegum ritgerðum sem 

gefnar hafa verið út af þýskri rannsóknarstofu. Ég hafði skrifað bréf eins snyrtilega og ég gat 

og á eins formlegri þýsku og ég kunni (þetta var einnig fyrir tíma borðtölva og prentara) og 

sent rannsóknarstofunni. Þau höfðu svarað mér með því að senda mér þennan gerðarlega 

blaðabunka! 

Ég er að vinna í þýðingu fyrir lokaverkefnið mitt í háskólanum og umfjöllunarefni 

textans er ofurleiðni. Sum efni hafa þann eiginleika að leiða rafmagn án viðnáms þegar þau 

eru við alkul og kallast það ofurleiðni. Árið 1986 uppgötvuðust keramik ofurleiðarar sem 

leiddu við mun hærra hitastig en áður, eða við -183°C. Fljótandi köfnunarefni sýður við -

196°C sem þýddi að nú var hægt að nota það til að kæla niður ofurleiðara og var því 

uppgötvunin mjög mikilvæg. Með þessu varð hagnýtara og ódýrara bæði að nota ofurleiðara 

og gera tilraunir með þá. Jafnframt hefur segulsviðið lítil áhrif á ofurleiðara og eru því 

nýtingarmöguleikar þeirra ýmsir. Það eru t.d. ofurleiðarar sem gera það að verkum að 

segulknúnar lestar svífa og þeir eru einnig nauðsynlegur hluti af segulsneiðmyndatækjum 

sem notuð eru á sjúkrahúsum úti um allan heim í dag.  

Vísindamennirnir Bednorz og Müller fengu Nóbelsverðlaun í eðlisfræði árið 1987 fyrir 

uppgötvun sína á háhitaofurleiðurum. Spennan í kringum hugmyndina um ofurleiðni var 

smitandi á þessum árum og smitaði meira að segja unga námskonu í þýðingum sem var að 

vinna að lokaverkefninu sínu. Blöðin veittu þessu mikla athygli og umfjöllunum fylgdi 

gjarnan mynd af litlum segli sem sveif, eins og fyrir töfra, fyrir ofan keramik ofurleiðara í 

fljótandi köfnunarefni. Einnig unnu vísindamenn og verkfræðingar hart að því að finna leiðir 

til að nýta þessa nýju uppgötvun. 

Ég hafði valið skýrslu um háhitaofurleiðara til að þýða sem lokaverkefni og ég var að 

safna saman efni til að hjálpa mér við rannsóknarvinnuna. Til þess hafði ég sent bréf og 

fengið fullt af vænum sendingum í kjölfarið. Engar vefsíður, engin veftímarit, ekkert Google, 

engin Wikipedia! 
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Þessi frásögn er ekki til þess gerð að fylla lesandann af einskæru skilningsleysi yfir því 

hvernig nokkur manneskja gæti hafa lifað af svona mikið tæknileysi. Markmiðið er að benda 

á hversu spennandi og stór vitsmunaleg áskorun undirbúnings- og rannsóknarvinna fyrir 

þýðingaverkefni er, sama hvernig hún er unnin og hvaða tól stuðst er við. Vinnan felst í því 

að finna og fá aðgang að viðeigandi textum á báðum tungumálum og svo lesa þá til að öðlast 

skilning bæði á efninu og sértækri orðræðunni. Hún felst í því að afla sér þekkingar á 

samskiptaháttum sérfræðinga hvort sem þeir eru að útbúa tækniblöð, einkaleyfi eða skrifa 

vísindalegar fræðigreinar. Hún felst í því að öðlast þekkingu á textategundum sem fjöldi fólks 

kannast ekki einu sinni við en eru nauðsynlegar þegar kemur að þróun og notkun tækni og 

vísinda. Einnig eru þýðingar ómissandi þáttur í tækni- og vísindalegum aðgerðum.  

Miðað við atvinnuþýðanda sem þarf að vinna hratt úr og tileinka sér sértækar 

upplýsingar fyrir þýðingaverkefni, hafði ég sem nemandi mun meiri tíma til að vinna að mínu 

verkefni. Fyrir málfræðing þá getur það verið gífurlega áhugavert og ánægjulegt að takast á 

við og læra um tækni- og vísindatengd hugtök. Sú vitsmunalega áskorun gæti verið einn af 

aðalhvötunum sem liggja að baki hjá þeim sem leggja stund á nytjaþýðingar eða stefna að 

því. Árið 1959 hófst hin þekkta umræða um tvo heima menningar. Umræðan skapaðist eftir 

að grein C.P. Snow (1959, 1963) kom út, en hún gagnrýndi það mikla gap sem liggur á milli 

hugvísinda og raunvísinda. Síðan þá vilja margir meina að bilið hafi minnkað eða verið brúað 

að einhverju leyti, þó enn sé það félagslega samþykkt að segjast vera lélegur í stærðfræði eða 

að skilja ekki eitthvað tæknilegt (á sama tíma væri sama manneskja sennilega treg til að 

viðurkenna það að hún þekkti ekki Shakespeare eða til annarra bókmennta). Sem þýðendur 

nytjatexta reynum við að vera áhugasöm um og fróð á mörgum mismunandi sérsviðum og á 

fleiri en einu tungumáli. Það er áskorunin sem kryddar tilveruna. 

Markmið bókarinnar 

Úti um allan heim vinna ótal þýðendur með vísindalega og tæknitengda texta og stundum er 

komið aðeins inná nytjaþýðingar í þýðingakennslu. Þrátt fyrir það, er lítið til af kennsluefni á 

ensku þegar kemur að þýðingum nytjatexta. Þessari bók er ætlað að byrja að bæta úr því og er 

gefin út sem kennslubók í nytjaþýðingum, með áherslu á tækni- og vísindatexta, fyrir 

framhaldsnám í háskóla (MA stig). Uppbygging bókarinnar miðast við að hægt sé að lesa 

einn kafla í einu og öðlast á þann hátt þekkingu og færni í að greina og þýða mismunandi 

nytjatexta smám saman. Ekki er gert ráð fyrir reynslu í þýðingum á sérsviðum. Ef vel er nýtt, 

getur bókin gert lesanda kleift að: 
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 skilja einhverjar af þeim sérstöku aðstæðum sem sérfræðingar eiga samskipti í; 

 geta gert grein fyrir tilgangi orðræðu og mælskulistar í nytjatextum; 

 skilja hvernig atvinnuþýðendur starfa innan sérsviða vísinda og tækni; 

 greina texta bæði á frum- og markmáli við undirbúning þýðingar og nota til þess 

hugtök og stoðmál viðkomandi sérsviðs; 

 nýta sér ýmis tilföng við þýðingarvinnu sína; 

 skila af sér þýðingu á nytjatextum; 

 réttlæta sínar eigin þýðingarákvarðanir og nota til þess stoðmál viðkomandi sviðs; 

 meta sínar eigin þýðingar og þýðingar annarra. 

 

Bókin ætti að vera gagnleg í kennslu í nytjaþýðingum á framhaldsstigi háskóla. Hún 

nýtist bæði sem aðalkennslubók og ítarefni og á milli ensku og hvaða tungumáls sem er. 

Sömuleiðis geta þeir þýðendur sem ekki hafa hlotið formlega þjálfun eða reynslu í 

nytjaþýðingum nýtt sér bókina í sjálfsnámi. 

Forsendur og nálgun  

Staðreyndin er sú að í mörgum löndum er auðvelt að ganga inn í starfsstétt þýðenda, það er 

að segja, hver sem er getur sagst vera þýðandi og má bjóða þjónustu sína sem slíkur. Hér áður 

fyrr gerðust menn og konur þýðendur með gráðu í erlendu tungumáli og litla sem enga 

formlega menntun í þýðingum. Þýðingafærni þeirra þróaðist í gegnum vinnuna. Með 

tímanum mótuðu þau eigin persónulegar nálganir á þýðingar og jafnvel þýðingafræðilegar 

kenningar, oft án þess að þekkja neitt til fræðanna sem þegar voru til. Í dag, bæði í Bretlandi 

og mörgum öðrum löndum, hefur námstækifærum innan þýðingafræði fjölgað og 

vinnuveitendur krefjast í auknum mæli þess að þýðendur þeirra hafi gengið í gegnum 

eitthvert nám í þýðingum á framhaldsstigi háskóla. Formlegt nám býður upp á fræðilega 

nálgun til að öðlast þekkingu og færni á skilvirkari hátt en að þurfa eingöngu að læra allt af 

reynslunni, eins og raunin var oft hér áður fyrr. Nám eykur einnig færni í gagnrýnni hugsun. 

Til að sýna fagleika er mikilvægt að búa yfir gagnrýninni og rökrænni hugsun og hún gerir 

þýðendum kleift að nálgast og skilja þýðingarvinnu sína á þann hátt. Þannig byggist upp 

færni í að takast á við nýjar aðstæður og tileinka sér nýjar aðferðir þegar þess þarf. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt hvað varðar sívaxandi tæknivæðingu þýðingageirans. Sá 

hugsunarháttur sem nám á þessu stigi stuðlar að er því einstaklega gagnlegur í faglegu 
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vinnuumhverfi. Þessi bók og sú nálgun sem í henni er tekin byggist á þessum ávinningum 

sem hljótast af námi í nytjaþýðingum.  

Þýðingar eru, hér, ekki framreiddar sem samansafn af formúlum og forskrift heldur er 

áhersla lögð á að kynna þá texta sem gjarnan eru þýddir á sviði vísinda og tækni. Oft er 

markmið þýðingar að marktexti verði viðurkenndur af því vísinda- eða tæknisviði innan 

markmenningarinnar sem hann á að tilheyra. Góð þekking á markmálinu og 

markmenningunni er því gagnleg þegar kemur að því að ákvarða hvaða þýðingaraðferðir 

henta best. Þekking þýðandans eða sú þekking sem hann/hún telur sig hafa um væntingar og 

þarfir bæði verkkaupa þýðingar og viðtakenda textans mótar einnig ákvarðanir. Að búa yfir 

slíkri vitund, þekkingu og skilningi gerir þýðendum að sjálfsögðu einnig kleift að ákveða 

hvort fylgja eigi hefðum og væntingum eða ekki. 

Til að geta tengt sjónarhorn bókarinnar við þá starfshætti sem gagnast hverjum og 

einum eða áhugi er á, hvort sem það er innan nærumhverfis, þjóðlegs eða alþjóðlegs, eru 

lesendur hvattir til að rannsaka þá texta og þær aðferðir sem fjallað er um. Sömuleiðis eru 

þeir hvattir til að kynna sér útgefið rannsóknarefni sem tengist hverju umfjöllunarefni og vera 

því þannig færir til að skýra frá og réttlæta eigin skoðanir og ákvarðanir. Áhersla er lögð á að 

þróa færni á þremur þekkingarsviðum; að greina, meta og skapa (sjá umfjöllun Krathwohl 

2002 um endurskoðað flokkunarkerfi kennslumarkmiða). Sú færni er liður í því að móta 

þenkjandi atvinnuþýðendur sem haga sér á faglegan hátt gagnvart viðskiptavinum sínum, 

nota sérfræðikunnáttu og beita sjálfstæðri hugsun og dómgreind við vinnu sína.  

Efni, tungumál og uppbygging 

Í bókinni er lögð áhersla á þær nytjatextategundir sem gjarnan eru þýddar. Þeim er skipt í 

tvennt eftir því hvort þær eru tæknilegs eða vísindalegs eðlis. Tæknitengdar textategundir eru 

þá á sviði hönnunar, afgreiðslu og notkunar tæknilegra vara. Umfjöllun hér nær til tæknilegs 

efnis fyrir neytendur, þ.e. leiðbeiningabæklinga (3. kafli), tækniblaða og vörubæklinga (4. 

kafli), sem og tæknilegra heimilda sem skrifaðar eru af sérfræðingum fyrir sérfræðinga, eins 

og einkaleyfislýsingar (5. kafli). Vísindatengdar textategundir eru aftur á móti þær sem 

tengjast miðlun vísindalegrar þekkingar. Umfjöllun þeirra nær til sérhæfðra vísindalegra 

rannsókna (6. kafli) og vísindamiðlunar til almennings (7. kafli).  

Bókin býður einnig upp á handleiðslu hvað varðar tilföng, með sérstakri áherslu á 

textasöfn (2. kafli). Dæmi eru notuð til að gefa innsýn inn í atvinnuþýðingaraðgerðir til að 

undirbúa þýðandann fyrir starfið.  
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Tungumáladæmi (frá ensku yfir í annað tungumál) eru í mörgum tilfellum notuð sem 

grunnur fyrir umræðu í þessari bók, en lesendur eru hvattir til að nota svipaðar 

greiningarnálganir til að takast á við texta á öðrum tungumálum. Bókin er því óháð 

tungumálum og hægt að nota í þýðingarkennslu og þjálfun á hvaða tungumálapari sem er. 

Dæmi úr öðrum tungumálum eru notuð þegar hægt er. Verkefni í lok hvers kafla hvetja 

lesandann til að finna fleiri texta til að greina og þýða og miða þannig við að auka reynsluna. 

Jafnframt hvetja þau nemendur til umræðu um eigin málfræði- og menningarleg samhengi 

sem og um þýðingarvinnuna sjálfa. Verkefnin má nota sem heimavinnu eða nýta sem hluta af 

kennslustund, eftir því hvað við á. Mörg þeirra henta vel til hópavinnu sem stuðlar að 

félagslegri færni, samvinnu og færni í því að eiga samskipti í hóp.  
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1 Að starfa við nytjaþýðingar  

Þessi kafli kynnir nytjaþýðingar sem samfélagstengda athöfn og gerir grein fyrir sumum af 

algengustu vinnuaðstæðum nytjaþýðenda og annars fagfólks í þessum geira. Einnig er fjallað 

um mismunandi hæfni og færni sem vænta má af þýðendum nytjatexta. Útskýrt er hvernig 

hugtakið textategund (e. genre) gagnast okkur við að skilja hvernig þýddir textar eru hluti af 

samskiptaathöfnum og er ætlað að uppfylla ákveðin samskiptamarkmið. Verkbeiðni og lýsing 

á verkferli þýðingar eru kynnt sem tæki sem nýst geta í þýðingarvinnunni.  

Tækni og vísindi 

Hugtökin tækni og vísindi eru oft nefnd í sömu andrá, bæði í daglegu tali og þegar rætt er um 

þýðingar. Þó hugtökin séu skyld, eins og sjá má á skilgreiningum þeirra í orðabókum, skipa 

tækni og vísindi tvö mismunandi svið þekkingar. Samkvæmt orðabók Oxford á 

veraldarvefnum er tækni skilgreind sem „beiting vísindalegrar þekkingar til framdráttar, með 

áherslu á iðnað“ og vísindi sem „óhlutdrægar, fræðilegar og kerfisbundnar athuganir og 

rannsóknir á hvernig bæði efnislega og náttúrulega heiminum er háttað“ 

(www.oxforddictionaries.com). Sem dæmi um notkun hugtakanna tveggja í samhengi gefur 

orðabókin setninguna „heimur tækni og vísinda“, líkt og ætlunin sé að leggja áherslu á náið 

sambandið á milli þessara tveggja sviða. Auk þess að endurspegla sambandið, þá virðast 

skilgreiningarnar gefa í skyn að tæknin snúist meira um niðurstöður en aðferðir og að hún 

verði til innan sviða vísinda. Fyrir vísindin aftur á móti eru aðferðirnar sjálfar (þ.e. 

vísindalegar athuganir og rannsóknir) sem notaðar eru til þekkingaröflunar mikilvægari en 

niðurstöðurnar. Þetta viðhorf til þessara tveggja sviða, þó sennilega sé það einfaldað hér, 

hefur verið ráðandi frá því fyrir iðnvæðingu, sérstaklega í enskumælandi samhengi. Í dag er 

þó, líkt og vel þekkta ráðgátan um eggið og hænuna, virðingarstaða vísinda yfir tækni 

véfengd af ýmsum fræðimönnum. Sem dæmi má nefna Forman (2010) en hann heldur því 

fram að þessi staða hafi snúist við á síðustu öld. Samkvæmt honum færðist áherslan frá 

aðferðum yfir á niðurstöður í kringum áttunda áratuginn og nú er tæknin orðin 

„meginundirstaða allra okkar félags- og menningarlegu athafna“ (Forman, 2010, bls. 162). 

Sem leiðir til þess að þegar kemur að frumkvöðlastarfi er mikilvægara að vera útsjónarsamur, 
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taka hæfilega áhættu og aðhyllast nytjahyggju heldur en að leggja áherslu á vísindalegar 

aðferðir og nálganir. 

Spurningin um stöðu tækni og vísinda í samfélaginu er flókin en áhugaverð og er hún 

eitt af viðfangsefnum margvíslegra sviða félagsfræðinnar. Þar á meðal er svið sem nefnist 

vísinda- og tæknifræði (e. science and technology studies). Nánari umfjöllun um þetta efni er 

ekki á færi þessarar bókar, en áhugasamir geta skoðað bók Sismondo (2010) til að fá ágæta 

yfirsýn. Aðalatriðið í  fræðaumræðunni, sem einnig er mikilvægt að hafa í huga við lestur 

þessarar bókar, er þessi harða gagnrýni á hefðbundnar hugmyndir sem líta á vísindi sem 

óhlutdrægar, raunsannar og gildislausar athafnir framkvæmdar af hlutlausum 

vísindamönnum. Því er haldið fram að vísindi séu þvert á móti, menningar- og félagslega háð 

og jafnvel drifin áfram af ákveðinni hugmyndafræði, stjórnmálalegri eða annarri. Að sama 

skapi er mikilvægt er að horfa gagnrýnum augum á þá hugsun að tæknin sé leiðin til að leysa 

ýmis vandamál heimsins og bæta upp okkar mannlegu annmarka,  sem og til þeirra hvata og 

áhrifavalda sem að baki henni liggja. Í þessu samhengi setur Morozov (2013) fram ögrandi 

og umdeilda áskorun gegn því sem hann kallar lausnamiðaðan og internethverfan 

hugsunarhátt. 

Vegna hentugleika pörum við sviðin saman í næstu köflum, hafandi þó í huga 

mismunandi eðli og hin margslungnu tengsl tækni og vísinda. Pörun þeirra bendir til að 

einhver einkenni, áskoranir og nálganir séu þeim sameiginleg. Í stað þess að velta okkur upp 

úr því hvernig sumir hlutir gætu verið flokkaðir sem vísindalegir og aðrir tæknilegir, 

einbeitum við okkur að því hvernig textar og tungumál eru notuð til að framkvæma ákveðnar 

samskiptaathafnir í tækni- og/eða vísindalegu samhengi. Til að hjálpa okkur að útskýra það 

notum við hugmyndina um textategundir og greinandi eiginleika þeirra. En áður en að því 

kemur kynnumst við aðeins þýðingarheiminum. Næsti hluti gefur innsýn í vinnuaðstæður 

þýðenda nytjatexta og þá þekkingu og færni sem nýtist þeim í starfi.  

Aðstæður þýðenda 

Það er spennandi vitsmunaleg áskorun að þýða nytjatexta en önnur atriði gætu jafnvel virkað 

sem hvatning til að gerast atvinnuþýðandi á þessu sviði. Í fyrsta lagi er tungumálaþjónusta ört 

vaxandi geiri (MarketWatch, 2014). Í öðru lagi er stór hluti af þeim textum sem 

atvinnuþýðendur þýða tækni- eða vísindalegs eðlis. Alþjóðlegir iðnaðar-, hugbúnaðar- og 

heilbrigðisgeirar eru meðal þeirra sem eyða hvað mestu í þýðingar á heimsvísu, eins kallar 

framlag Bandaríkjamanna til varnarmála á gríðarlegt magn þýðinga (Kelly, 2012). Í þriðja 



47 

 

lagi sýna kannanir meðal atvinnuþýðenda (Aparacio o.fl., 2001) að þýðendur sem eru 

sérhæðir á ákveðnu sviði geta sett hærri taxta fyrir vinnu sína, það er oft arðbærra að fá 

verkefni beint frá viðskiptavininum, þ.e. ekki í gegnum þýðingastofu (CIoL & ITI, 2011), og 

auðveldara reynist að fá verkefni ef þýðandi starfar innan eins ákveðins sviðs. Þessi hluti 

kaflans útlistar algengar aðstæður þýðenda sem starfa á sviði tækni og vísinda.   

Sjálfstætt starfandi þýðendur 

Úti um allan heim vinna margir þýðendur sem verktakar (Kelly, 2012). Það þýðir að þeir 

starfa sjálfstætt, þ.e.a.s. þeir eru ekki á launaskrá hjá þeim fyrirtækjum sem ráða þá í verkefni. 

Það er munur á því að vera launþegi og verktaki þegar kemur að fjárhagslegum hlutum eins 

og að borga tekjuskatt (lesendum er ráðlagt að afla viðeigandi upplýsinga um verktakavinnu í 

því landi sem starfað er). Verktökum getur jafnframt reynst erfitt að finna verkefni og hafa 

reglulegar tekjur. Sjálfstætt starfandi þýðendur fá yfirleitt eingöngu borgað fyrir 

þýðingarvinnuna sem þeir gera, en þeir þurfa líka að setja tíma í að byggja upp tengslanet, 

markaðssetja sig og vinna prufuþýðingar fyrir mögulega framtíðarviðskiptavini.  Einnig þurfa 

þeir að gera ýmislegt sem starfsfólk á launaskrá fyrirtækja hugsar jafnvel ekki út í, eins og að 

útbúa skrifstofuna öllum nauðsynlegum tækjum og tólum, viðhalda þeim, fylgjast með 

nýjustu þróun innan geirans, halda bókhald og ýmislegt fleira. Starfsfólk sem vinnur í stærri 

fyrirtækjum getur til dæmis haft samband við starfsmann tæknideildar ef upp koma tæknileg 

vandamál með tölvuna eða netaðganginn; verktakar þurfa hins vegar að sjá um svona hluti 

sjálfir eða ráða einhvern annan í verkið og borga þeim fyrir.  

Að vinna sem verktaki hefur bæði sína kosti og galla. Sveigjanleiki og möguleiki á að 

skipuleggja vinnuna í samræmi við aðstæður, staðsetningu og persónulega hentisemi er einn 

af stærstu kostunum. Stærsti ókosturinn eru óreglulegar og óáreiðanlegar tekjur. Aðrir 

mögulegir kostir og gallar gætu verið tengdir fjölbreytni þýðingaverkefna, samskiptum við 

fólk á vinnutíma og annarra athafna á vinnustað.  

Flestir sjálfstætt starfandi þýðendur (sbr. t.d. 82% svarenda í síðustu CIoL/ITI 

könnuninni, 2011) fá þýðingaverkefnin sín frá þýðingastofu eða þýðingafyrirtæki, sem oft er 

talað um að veiti tungumálaþjónustu
1
.  

                                                 
1 Í dag er veruleikinn sá að þýðingastofur/þýðingafyrirtæki veita oft orðið alhliða tungumálaþjónustu og er á ensku því talað um language 

service provider (LSP). Hugtakið þýðingafyrirtæki þykir orðið úrelt á því máli þar sem þjónusta nær ekki eingöngu til þýðingarinnar sjálfrar, 

heldur alls kyns textavinnslu. Fyrirtækin taka jafnvel að sér verkefni sem ekki felast í þýðingu heldur eingöngu í öðrum skrefum 
þýðingaferlisins, eins og yfirlestur eða gátun. Á íslensku er þó enn notast við þýðingastofa eða þýðingafyrirtæki.   



48 

 

Þýðendur í samstarfi og samvinnufélögum 

Sumir sjálfstætt starfandi þýðendur kjósa að starfa saman og/eða að vera í samvinnufélagi. Í 

sumum tilfellum er þýðingavinnunni eingöngu skipt á milli þýðenda, í öðrum tilfellum er 

einnig sameinast um skipulagsmál, vinnuaðstöðu og/eða markaðssetningu.  

Hér má nefna sem dæmi sænska þýðendahópinn Lund Translation Team. Á vefsíðu 

þeirra kynna þau sig sem hóp af þýðendum sem markaðssetja sig undir einu nafni, en þau 

deila jafnframt skrifstofurými og halda fundi vikulega til að miðla reynslu og aðstoða hvert 

annað. Þau segja kosti þess að vinna á þennan hátt vera „fleiri úrræði, meiri þekking, meiri 

sérfræðikunnátta, meiri innblástur, fleiri hugmyndir og það er auðvitað miklu skemmtilegra“ 

(www.lundtranslationteam.se/what-is-lund-translation-team). Að þeirra mati, eru þau sem 

hópur einnig góður kostur fyrir viðskiptavinina, því á þennan hátt hafa þeir aðgang að 

margvíslegri færni og sérþekkingu. 

Þýðendur innan fyrirtækja  

Mikill meirihluti þýðingarvinnu í dag er unnin af þýðingaverktökum úti um allan heim, en 

einhverjar innanhúss/launaðar stöður fyrir þýðendur eru þó enn til. Þær aðstæður sem eru 

hvað algengastar eru eftirfarandi. 

Þýðendur innan þýðingafyrirtækja   

Orðið „innanhúss“ vísar til einhvers sem á sér stað innan fyrirtækis þannig að hér erum við að 

tala um þýðendur sem eru fastráðnir eða á mánaðarlaunum. Þegar þýðingafyrirtæki eru 

sérhæfð í ákveðnum tungumálum eða á ákveðnum sviðum eru þau líklegri til að ráða 

innanhússþýðendur. Sem dæmi má nefna fyrirtækið Sandberg Translation Partners 

(stptrans.com) sem staðsett er í Bretlandi og sérhæfir sig í þýðingum á norrænum 

tungumálum. Rúmlega helmingur starfsmanna þess eru þýðendur á þessum tungumálum og 

eru innanhússþýðendur. Annað dæmi er þýska fyrirtækið Fry & Bonthrone (www.fb-

partners.com) sem sérhæfir sig í þýðingum innan fjármálaþjónustugeirans en þar starfa 

fastráðnir þýðendur sem vinna sérhæfðustu verkefnin. Þýðingafyrirtæki þyrftu að vera viss 

um að hafa nóg af verkefnum fyrir ákveðin tungumál eða sérfræðisvið til að það borgi sig 

fyrir þau að hafa innhússstarfsmenn.  

Innanhússstarfsmenn þýðingafyrirtækja ná sjaldan að sinna öllum verkefnum sem koma 

inn og ráða fyrirtækin því líka þýðendur í verktöku. Hjá þessum tveimur áðurnefndu 

fyrirtækjum eru aðstæður einmitt þannig. Það má taka það fram að innanhúss þýðir ekki 
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endilega að þýðendur vinni sína vinnu á skrifstofu fyrirtækisins, í sumum tilfellum gætu þeir 

haft sveigjanleika til að vinna að heiman.  

Fyrirtæki með þýðendur í vinnu og innanhússþýðingadeild en starfar ekki á sviði þýðinga 

Þetta fyrirkomulag hentar vel fyrir sérhæfð fyrirtæki sem krefjast reglulegrar þýðingarvinnu 

og kannski eingöngu fyrir ákveðin, fá tungumál. Að hafa sér innanhússþýðingardeild býður 

upp á þann stóra kost að þýðendur, höfundar nytjaupplýsinga, verkfræðingar og aðrir 

sérfræðingar sem koma að meginstarfsemi fyrirtækisins geta átt í samskiptum. Þau samskipti 

geta jafnvel verið það mikilvægur hluti af vinnu þýðandans að nauðsynlegt sé að hann búi 

ekki eingöngu yfir málfræði- og tæknikunnáttu, heldur einnig félagslegri færni. Annar kostur 

við að hafa innanhússþýðendur og ekki nota aðkeypta þýðingaþjónustu, er að fyrirtækið getur 

betur fylgst með og mótað sitt eigið gæðaöryggi og gæðaeftirlit. Stundum eru þó 

þýðingadeildir sem þessar séðar innan fyrirtækjanna sjálfra sem minniháttar 

stuðningsþjónusta við meginstarfsemina og getur það mögulega skapað erfiðar 

vinnuaðstæður fyrir þýðendurna.  

Í grein sem birtist í veftímaritinu tcworld gefur þáverandi forstöðumanneskja 

þýðingardeildar fyrirtækis í Þýskalandi að nafni SMA Solar Technology AG, góða innsýn í 

hvað í því felst að reka innanhússþýðingardeild (Salisbury, 2010). Fyrirtækið framleiðir 

búnað fyrir nýtingu sólarorku og dreifir vöru sinni á alþjóðavísu. Salisbury lýsir því þannig 

að innanhússþýðingar séu „flóknari aðferðin“ en líka „betri aðferðin“. Samkvæmt honum er 

hagstætt fyrir fyrirtækið að hafa innanhússteymi sem veitir tungumálaþjónustu og fjallar hann 

um nokkrar hliðar þeirrar vinnu sem teymið innir af hendi. Sú vinna snýst m.a. um stöðuga 

bestun á samskiptaleiðum, hugtakanotkun og verkefnastjórnun. Sumar vísindalegar 

rannsóknarstofur ráða innanhússþýðendur og geta því tilheyrt þessum flokki fyrirtækja. 

Þýðendur innan alþjóðlegra stofnana 

Í þessum flokki eru, meðal annarra, Evrópusambandið og Sameinuðu Þjóðirnar. Það er 

mismunandi milli stofnana hvernig þýðingarvinnan fer fram og hvaða tungumál unnið er 

með, en það fer eftir verksviði hverrar stofnunar fyrir sig. Þýðingarþjónusta stofnana Evrópu-

sambandsins er sú stærsta í heimi þegar kemur að fjölda tungumála og sérfræðisviða sem 

unnið er á. Til að átta sig á umfangi starfseminnar, þá hefur stjórnarsvið þýðinga hjá 

framkvæmdastjórninni,  samkvæmt gögnum frá 2013 (European Union, 2013), um 1700 

þýðendur í vinnu. Leiðtogaráðið og ráð Evrópusambandsins samnýta þýðingarþjónustu yfir 
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600 þýðenda. Dómstóllinn, almenni dómstóllinn og starfsmannadómstóllinn deila svo annarri 

þjónustudeild sem hefur aðra 600 þýðendur í vinnu. Þeir þýðendur eru einnig kallaðir 

„lögfræði-málfræðingar“ vegna þeirrar kröfu að þeir séu menntaðir bæði sem lögfræðingar og 

þýðendur. Endurskoðunarrétturinn hefur um 150 starfsmenn innan síns stjórnarsviðs þýðinga. 

Svæðanefndin og efnahags- og félagsmálanefndin eru með sameiginlegt stjórnarsvið þýðinga 

og um 350 þýðendur. Þýðendur eru starfandi innan Seðlabanka Evrópu og fjárfestingabanka 

Evrópu. Að lokum, þá er þýðingamiðstöð fyrir stofnanir Evrópusambandsins með um 200 

manns í vinnu og þjónustar 50 aðrar stofnanir, skrifstofur og aðila Evrópusambandsins.  

Þær þýðingar sem þessir þýðendur vinna eru stundum kallaðar „stofnanaþýðingar“ og 

þar af er þýðing á löggjöf stærsti hlutinn. Evrópusambandið setur þó einnig stefnur á fleiri 

sviðum, þar á meðal á sviði tækni og vísinda, og kallar það ferli á þýðingar á vísindalegum og 

tæknitengdum skýrslum og skjölum. 

Algengt er að alþjóðlegar stofnanir nýti einnig þjónustu annarra þýðingastofa og 

sjálfstætt starfandi þýðenda. Tvær milljónir síða af texta fara árlega í gegnum stjórnarsvið 

þýðinga framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, um fjórðungur þeirra er þýddur af 

utanaðkomandi verktökum (European Union, 2013). 

Verksvið sumra alþjóðlegra stofnana eru opinberlega meira vísindalegs eðlis en 

annarra. Geimvísindastofnun Evrópu ræður innanhússþýðendur sem þýða á milli ensku, 

frönsku og þýsku og er meirihluti vinnunnar tæknilegs eða vísindalegs eðlis. Fram kemur í 

nýlegri atvinnuauglýsingu frá Geimvísindastofnun að þýðendur þurfi að hafa góðan skilning 

á tækni- og vísindatengdum hugtökum og geta þýtt frekar flókna frumtexta á nákvæman hátt, 

hratt og örugglega.  

Þýðendur innan opinberra ríkisrekinna stofnana  

Sumar opinberar ríkisreknar stofnanir, skrifstofur og aðilar hafa innanhússþýðendur. Það er í 

þágu þessara stofnana, eins og annarra fyrirtækja með innanhússþýðingadeildir, að hafa sína 

eigin þýðingarþjónustu; hún er mikilvæg þegar kemur að hámörkun gæða og getur skipt 

höfuðmáli við að tryggja trúnað. Lönd sem hafa fleiri en eitt opinbert tungumál eða ákveðnar 

opinberar málstefnur við lýði, þýða mikið og á öllum stjórnarstigum. Það er þó sennilega 

mest þýtt milli þeirra tveggja (eða fleiri) tungumála sem opinber eru. Í Kanada er t.d. 

ríkisrekin þýðinga- og hugtakamiðstöð sem þjónustar ríkisstjórnina og alþingið. Ríkisreknar 

stofnanir í öðrum löndum, með eitt opinbert tungumál, þýða sennilega meira með 

alþjóðasamskipti í huga og gætu ráðið til þess innanhússþýðendur. Í Þýskalandi er t.d. lögð 
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mikil áhersla á tækni- og vísindalegar þýðingar og er þar ríkisrekin tungumálaþjónusta sem 

þjónustar umhverfis-, náttúruverndar-,  bygginga- og kjarnorkuöryggisráðuneytið í þeim 

tilgangi.  

Fagþýðendur í öðrum stöðum 

Gert er ráð fyrir að lesendur þessarar bókar stefni að því að starfa sem þýðendur, en það getur 

verið gagnlegt að vita af þeim tækifærum sem gætu boðist færum málfræðingi með 

þýðingarhæfni. 

Verkefnastjórnun verkferla við þýðingar 

Flest þýðingafyrirtæki eru með innanhússverkefnastjóra. Málfræðingar með þýðingahæfni 

eru oft ráðnir í þessa stöðu þar sem þeir hafa góðan skilning á því í hverju það felst að þýða. 

Verkefnastjórar eiga í samskiptum við bæði viðskiptavini og þýðendur og bera oft ábyrgð á 

því að þýðingaverkefni gangi vel frá upphafi til enda. Starf verkefnastjóra felst yfirleitt ekki í 

að þýða, en mögulega í yfirlestri þýðinga, ásamt ýmsu öðru. Í Bretlandi eru nýútskrifaðir 

meistaranemar oft ráðnir í stöðu verkefnastjóra. Lesa má Dunne og Dunne (2011) eða 

Rodríguez-Castro (2013) fyrir upplýsingar um verkefnastjórnun verkferla við þýðingar.  

Íðorðavinna  

Sumar stærri stofnanir og fyrirtæki ráða manneskju í íðorðavinnu. Viðkomandi sinnir 

rannsóknum á íðorðum og sér um samsetningu og viðhald skjala- og íðorðasafna (sjá 2. 

kafla). Þau söfn nýtast svo m.a. þýðendum. Dæmi um aðila sem ræður sérfræðing til vinnu á 

þessu sviði er tungumáladeild Alþjóðahugverkastofnunarinnar. Alþjóðahugverkastofnunin 

verður til umfjöllunar í 5. kafla. Áðurnefnd Geimvísindastofnun Evrópu, hefur einnig þrjá 

einstaklinga innanhúss í íðorða- og rannsóknarvinnu og leggur hún áherslu á að ráða 

sérfræðinga sem búa jafnframt yfir skipulags- og samskiptafærni. Þegar kemur að þýðingum 

fyrir stofnunina er nauðsynlegt að vera fær í að tileinka sér íðorðanotkun á sviði tækni og 

vísinda. Pavel og Nolet (2001) fjalla um þá vinnu sem íðorðafræðingar hjá hugtaka- og 

þýðingamiðstöð Kanada taka sér á hendur. 

Yfirlestur eða prófarkalestur 

Í þýðingageiranum eru orð og hugtök sem vísa til hverskyns yfirferðar á þýðingum mörg og 

mismunandi og notkun þeirra stundum ruglingsleg. Til samræmingar notum við hér 
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skilgreiningar evrópska staðalsins fyrir þýðingaþjónustu, EN15038:2006 – Þýðingaþjónusta – 

Þjónustukröfur (British Standards Institution, 2006). Samkvæmt staðlinum er gátun tvímála 

aðgerð og skilgreind sem „yfirferð þýðingar og athugun á hvort hún uppfylli áður ákveðin 

markmið, samanburður á frum- og marktexta, og tillögur til leiðréttingar“ (British Standards 

Institution, 2006). Þá er yfirlestur einmála aðgerð, skilgreind sem „yfirferð marktexta og 

athugun á hvort hann uppfylli áður ákveðin markmið, jafnt sem reglur og venjur þess sviðs 

sem hann tilheyrir, og tillögur til leiðréttingar“ (British Standards Institution, 2006, bls. 5). 

Prófarkalestur er þá síðasta yfirferð og athugun á uppsetningu og sniðmáti þýðingar. Það fer 

eftir aðstæðum, óskum viðskiptavinar og hvað þýðingastofan hefur samþykkt að gera, hvort 

allar, einhverjar eða engin þessara aðgerða eru notaðar í þýðingaferlinu. Sumir þýðendur taka 

einnig að sér gátun eða yfirlestur, aðrir hafa fært sig alfarið yfir í þær aðgerðir. Þó að þessar 

aðgerðir, eins og þýðingin sjálf, séu að mestu unnar af utanaðkomandi verktökum, þá hafa 

sum þýðingafyrirtæki innanhússstarfsmenn fyrir þessar aðgerðir.  

Við getum svo bætt í þennan flokk yfirlestri vélþýðinga (e. post-editing), þ.e. yfirlestur 

á texta sem þýddur er með vélþýðingaforritum (sjá 2. kafla). Þessi aðgerð þarfnast oftast bæði 

gátunar og yfirlesturs eins og skilgreind eru hér að ofan.  

Svipaðar stöður sem krefjast meiri sérþekkingar 

Innan þýðingageirans finnast einnig innanhússstöður og verktakavinna sem er meira tengd 

tæknilegu hliðum skjalavinnslu, eins og t.d. fyrir sérfræðinga á sviðum skjáborðsútgáfu. Að 

sama skapi er stundum þörf á sérþekkingu í vefsíðugerð, vefritun, leitarvélabestun og öðru 

tengt þeirri tæknilegu vinnu sem krafist er við þróun vefsíða sem eru á mörgum tungumálum. 

Við staðfæringu texta í þýðingu er tungumálakunnáttu krafist en oft er einnig þörf á 

sérfræðiþekkingu eins og t.d. í hugbúnaðarprófun. Nám í þýðingum og þjálfun þýðenda koma 

mögulega inn á þessi svið, en það getur verið gagnlegt að auka færni sína á einhverju 

ákveðnu sviði eftir þeim áherslum sem starfið krefst. 

 Höfundur nytjaupplýsinga (e. technical writer) vinnur með tungumálið. Tungumálið er 

kjarninn og oftast er eingöngu um eitt tungumál að ræða. Starfið felst í því að útbúa 

nytjaupplýsingar og texta, sem svo mögulega verða þýddir. Þessar tvær starfsgreinar, 

höfundur nytjaupplýsinga og þýðandi nytjatexta, skarast töluvert. Þannig getur sú sérþekking 

á nytjaupplýsingum, sem þýðendur afla sér með því að þýða þær, gagnast ef þeir ákveða að 

breyta um stefnu og einbeita sér að skrifum frekar en þýðingum.  
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Það eru höfundar nytjaupplýsinga sem útbúa, uppfæra og hafa umsjón með efni eins og 

tækniforskrift, vörulýsingum, þjónustulýsingum, leiðbeiningum, handbókum, (frjálsum) 

alfræðiritum á vefnum og hverskyns kennslumyndböndum. Þeir starfa oftast með hönnuðum, 

framleiðendum eða forriturum við útbúning efnisins. Líkt og þýðendur einblína þeir á að 

meta þarfir markhópsins og búa til efni fyrir ákveðna viðtakendur; í því felst m.a. aðlögun 

tæknilegra upplýsinga fyrir almenning. Fyrirtæki sem ráða höfunda nytjaupplýsinga í vinnu 

leita oft eftir fólki með framúrskarandi samskiptafærni. Reynsla af því að útbúa 

nytjaupplýsingar er æskileg, sem og sjálfstæð vinnubrögð og færni í samvinnu, eins er 

gagnlegt að viðkomandi hafi reynslu af vörunni, þjónustunni eða viðkomandi sviði. Höfundar 

nytjaupplýsinga, eins og þýðendur, þurfa að vera nákvæmir og vandvirkir í skrifum, færir í að 

leita lausna og upplýsinga á skilvirkan hátt og kunna að nota hugbúnað til skjalavinnslu.  

Gnecchi o.fl. (2011) byggja í athugunum sínum á fyrri rannsóknum Risku (2004) og 

niðurstöðum kannana sem gerðar voru í Norður-Ameríku og Evrópu.  Þau skoða vaxandi 

skörun þessara tveggja starfa í faglegu samhengi og leggja fram tillögur að sameiginlegri 

þjálfun. Umfjöllun um skörun starfanna tveggja má einnig finna í Suojanen (2010).  

Þekking og færni 

Ótal margt hefur verið skrifað um hæfni, færni, sérþekkingu og fleira tengt kunnáttu og lagt 

fram til þýðingafræðanna. Samt sem áður er skýrum skilgreiningum og reynsluvísindalegum 

rannsóknum enn ábótavant á þessum hluta fræðanna. Það færi langt út fyrir umfang þessarar 

bókar að fjalla um allt sem fram hefur komið hingað til, en til frekari upplýsinga er gagnlegt 

að byrja á að skoða framlög Kiraly (2000), Kelly (2005) og PACTE teymisins (Beeby o.fl., 

2009). Samtök eins og Evrópusamtök meistaranáms í þýðingum hafa einnig lauslega komið 

inn á hugmyndina um hæfni. Þau hafa reynt að tengja faglegu stöðu þýðandans við námið 

með því að setja saman lista yfir megin hæfnisvið og undirflokka þeirra sem taka þarf fyrir í 

þjálfun þýðenda og í þýðingakennslu. Það er ekki auðvelt að setja starf þýðenda inn í 

fastmótað einingaskipt líkan sem skilgreinir m.a. hæfni og aðra færni, en listi fyrrnefndra 

Evrópusamtaka er nú orðinn að hentugu viðmiði og notaður bæði innan samtakanna og utan. 

Samkvæmt skilgreiningu Evrópusamtaka meistaranáms í þýðingum (European 

Commission Directorate-General for Translation, 2009) eru megin hæfnisviðin eftirfarandi: 

 

 færni í að veita þýðingarþjónustu  

 tungumálahæfni 
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 menningarhæfni 

 færni í upplýsingaöflun 

 sérþekking á ákveðnu sviði  

 tæknikunnátta 

 

Undirflokkarnir eru of margir til að telja upp hér, en þá má skoða á vefsíðu 

stjórnarsviðs þýðinga (European Commission Directorate-General for Translation, 2009), 

inni á svæði Evrópusamtaka meistaranáms í þýðingum. Flokkarnir miðast ekki sérstaklega 

við þýðingar á tækni- og vísindatextum heldur vísa þau til þýðinga á hvaða sérsviði sem er.  

Nauðsynlegt er að lesendur átti sig á því að gott vald á frummáli og markmáli er ekki 

nóg til að þýða texta, til þess þarf einnig veraldlegan skilning og þekkingu. Eins þarf að hafa 

góðan skilning á þýðingaferlinu sjálfu, þeim mörgu og mismunandi verkum sem ferlið 

skiptist upp í og færni í að leysa þau af hendi. Sérfræðiþekking er mikilvæg. Í okkar 

samhengi hér í þessari bók, felst sú sérfræðiþekking fyrst og fremst í skilningi á tækni- og 

vísindatengdum hugmyndum sem fram koma í þeim textum sem þýddir eru. Eins er 

mikilvægt að vita og skilja hvernig atvinnuþýðingaverkferli eru uppbyggð. Við þýðingar á 

tækni- og vísindatextum þarf færni í úrvinnslu upplýsinga og til þess er oft stuðst við tæknina 

(nánari umfjöllun í 2. kafla). Nauðsynlegt er því að byggja upp góða tölvukunnáttu samhliða 

tungumála- og sérfræðiþekkingunni. Þýðing, sem samskiptaathöfn, er í eðli sínu félags- og 

þvermenningarleg og kallar því sömuleiðis á þekkingu, skilning og færni í samskiptum og 

menningarlegum tengslum. 

Nám er svo sannarlega góð leið til að búa til og móta hæfni. Nám gefur, eins og fram 

kemur í inngangi bókarinnar, fræðileg og hugmyndafræðileg tól til greiningar og gagnrýni. 

Þau tól geta svo nýst til að auka þekkingu og kunnáttu á mun skilvirkari hátt en að læra það 

sama eingöngu af reynslunni. Æfing og reynsla í faginu mun svo sífellt dýpka þekkingu og 

bæta færnina enn frekar, alla starfsævina. Menntunin, sérstaklega á framhaldsstigi háskóla, á 

að þróa gagnrýninn skilning á því sem þýðendur gera. Þegar þörf er á að bregðast við 

óþekktum aðstæðum eða að tileinka sér nýjar aðferðir kemur sá skilningur að góðum notum. 

Eitt er víst að þýðendur framtíðarinnar þurfa að búa yfir aðlögunarhæfni og sveigjanleika til 

að takast á við þær áskoranir sem fylgja munu breyttum aðstæðum og nýjum aðferðum.  

  



55 

 

Samskiptamarkmið 

Í 3.–7. kafla sjáum við mismunandi samskiptaleiðir og samskiptaaðstæður tækni- og 

vísindasamfélaga. Áhersla er lögð á tilgang eða markmið þessara samskipta. Til þess að 

samskipti innan samfélags gangi upp er nauðsynlegt að meðlimir þess átti sig á og skilji hvert 

markmið þeirra er. Umsókn um einkaleyfi á nýrri uppfinningu myndi til dæmis ekki uppfylla 

samskiptamarkmið sitt ef einkaleyfastofur, lögfræðingar sem sérhæfa sig í einkaleyfum, 

o.s.frv. samþykktu hana ekki sem slíka. Forsendan er markmiðið að sækja um einkaleyfi á 

nýrri uppfinningu og byggt á henni er umsóknin samþykkt af öðrum eða henni hafnað. Allir 

aðilar sem viðriðnir eru þessa samskiptaathöfn hafa sama skilning á markmiði hennar. 

Skilgreiningin á textategund byggist á þessum forsendum, byggir á „sýnilegri 

samskiptaathöfn, sem mótuð er af ákveðnum samskiptamarkmiðum, hún á sér reglulega stað í  

faglegu eða fræðilegu samfélagi, og meðlimir þeirra samfélaga bera kennsl á hana og skilja á 

sama hátt“  (Bhatia, 1993, bls. 13, byggir á hugmyndum Swales (1990)).  

Viðkomandi aðilar verða að þekkja það form sem samskiptin birtast vanalega í svo þeir 

geti áttað sig á og skilið hvert samskiptamarkmiðið er. Þeir læra að þekkja það með þjálfun 

og endurtekinni reynslu af því að meðhöndla viðkomandi textategund í starfi sínu. 

Textategund er því lýst sem „skýrt afmarkaðri og venjubundinni athöfn“ (Bhatia 1993, bls. 

14). Umsóknir á einkaleyfum hafa ákveðna formgerð, eins og sést í 5. kafla. Umsækjendur 

verða að fylgja ákveðnu málfræðilegu formi við skrif umsóknar, en textinn sem lýsir 

uppfinningunni má vera persónulegur. Ólíklegt er að aðrir meðlimir viðkomandi samfélags 

samþykki framlagið sem ákveðna textategund, ef farið er of langt út fyrir viðurkenndar reglur 

og venjur hvað hana varðar (Swales 2014, bls. 313). Ef umsóknin stenst ekki kröfur 

textategundarinnar uppfyllir hún ekki samskiptamarkmið sín. Í 6. kafla kemur fram að 

fræðigrein, sem send er inn til virts vísindalegs tímarits, gæti verið hafnað á þeim forsendum 

að hún fylgi ekki yfirlýstum reglum tímaritsins, en einnig á þeim forsendum að hún fylgi ekki 

þeim óskrifuðu hefðum sem viðkomandi samfélag er mótað af. Ástæðan fyrir því gæti t.d. 

verið sú að orðræða greinarinnar sé of talmálsleg. Virtir meðlimir vísindasamfélagsins, sem 

ýmist sjálfir eru reglulegir lesendur tímaritsins, eða hafa fengið grein eftir sig birta í því, 

munu yfirfara greinina. Ritstjóri tímaritsins les hana einnig og það er hann sem ákveður hvort 

að greinin uppfylli kröfur textategundarinnar. Of talmálsleg orðræða gæti leitt til höfnunar 

eða kröfu um endurskoðun áður en greinin geti verið birt. Í öðru samhengi gæti talmálsleg 

orðræða þó verið viðurkennd, eins og t.d. í ráðstefnufyrirlestri eða fyrirlestri í skóla. Í báðum 



56 

 

tilfellum gæti efnið sem er til umfjöllunar verið það sama, en um er að ræða mismunandi 

textategundir, sem ekki fylgja sömu hefðum og hafa önnur samskiptamarkmið.  

Þýðendur hafa oft að markmiði að þýða texta á þann hátt að hann verði samþykktur sem 

ákveðin textategund af markmálsamfélaginu, að hanni falli að reglum og venjum viðkomandi 

textategundar og uppfylli sín sýnilegu samskiptamarkmið. Þetta er ekki einfalt. Til þess þurfa 

þýðendur að þekkja viðkomandi textategund jafn vel og sérfræðingar innan málsamfélagsins, 

án þess að hafa sömu menntun eða reynslu af því að vinna sem t.d. verkfræðingar eða 

vísindamenn. Þýðendur þurfa að þekkja hegðun málsamfélagsins og félags- og menningarlegt 

samhengi þess, og þau þurfa að þekkja hefðbundna uppbyggingu og málfræðileg viðmið 

textategundarinnar sem og hver samskiptamarkmið hennar eru. Verkfræðingar og 

vísindamenn læra inn á textategundina í gegnum nám sitt og vinnu. Þýðendur hins vegar nýta 

færni sína í að greina texta, reynslu sína í meðvituðum lestri á texta og í textaskrifum. 

Mögulegt er að málsamfélag viðurkenni verk sérfræðimeðlima sinna sem gerast skapandi 

innan textategundarinnar, en ólíklegt er að nýgræðlingum farnist vel ef þeir reyna slíkt hið 

sama. Eins og fram kemur í 6. kafla geta þýðendur náð sérfræðistigi innan ákveðinnar 

textategundar í starfi sínu og þannig aflað sér nægrar þekkingar sem gæti nýst í öðru starfi.  

Mikilvægt er að muna að textategundir eru ekki skilgreindar eftir málfræðilegum 

þáttum heldur eftir því sem þær eiga sameiginlegt; að vera „samskiptatæki, notuð til að 

uppfylla markmið“ (Swales, 2014, bls. 305). Með því að nálgast textategundir á þennan hátt 

skoðum við ekki eingöngu þátttakendur í orðræðunni og orðræðuna sjálfa heldur líka 

umhverfi hennar, hvar hún verður til og hvar hún er móttekin. Þegar við förum nánar í 

ákveðnar textategundir í 3.-7. kafla, ræðum við málfræðilegar hliðar þeirra en einnig munum 

við hafa í huga málsamfélagið, félags- og menningarlegt samhengi samskiptaatburðarins og 

samskiptamarkmið. Vert er að nefna að ein textategund getur haft fleiri en eitt 

samskiptamarkmið (Swales, 2014, bls. 307). Meginmarkmið með ráðstefnufyrirlestri getur 

verið að upplýsa málsamfélagið um niðurstöður nýrra rannsókna, en önnur markmið gætu 

m.a. verið að auka sýnileika og þekkingu á viðkomandi fyrirlesara, að gagnrýna eða styðja 

annarra manna rannsóknir, eða að finna samvinnuaðila til frekari rannsókna. Viðtakendur, 

sem einnig eru meðlimir í vísindasamfélagi, átta sig  líklegast á þessum markmiðum meðan 

þeir sitja fyrirlesturinn. Nemendur, sem lærlingar og enn ekki fullgildir meðlimir 

samfélagsins, gætu greint eitthvert markmiðanna, en ekki öll. Aðrir sem standa utan 

vísindasamfélagsins, eins og t.d. tæknimaðurinn sem stillir upp tæknibúnaðinum fyrir 

fyrirlesturinn, gæti áttað sig á einhverju þeirra eða engu.  
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Hugtakið ‚textaflokkur‘ (e. text type) er nátengt textategund og nota sumir fræðimenn 

þessi hugtök jöfnum höndum. Hér erum við að  fjalla um textategundir og til að fyrirbyggja 

hugtakafræðilegan misskilning fylgir hér stutt skýring á muninum á milli hugtakanna tveggja. 

Textategund byggist á samskiptaatburði og markmiði hans, óháð textanum sjálfum á meðan 

textaflokkur byggist á markmiðum sem felast í innri byggingu textans og eru háð 

textasamhengi. Textategundir og textaflokkar skarast. Samkvæmt kenningu Werlich (1976) 

geta textar verið lýsandi, frásagnir, skýrandi, rökfærslur og fræðandi. Í fræðunum finnast 

ýmis tilbrigði við textaflokkun (t.d. leggur Biber (1995) til átta mismunandi textaflokka fyrir 

enskt tungumál). Flestar flokkanir eru byggðar á textalegum markmiðum sem felast í 

svokölluðum innanmálsviðmiðum texta. Innan þýðingafræðanna eru hvað þekktust framlög 

Hatim og Mason (1990) sem flokka texta í rökfærslu-, skýrandi og fræðandi texta og 

umfjöllun og skýringar Trosborg um textaflokkun í þýðingum (1997).  

Við erum að fást við samskiptaathafnir í faglegum aðstæðum í þessari bók og er því 

hugmyndin um textategund mjög gagnleg. Við munum þó vísa til textaflokka til útskýringar 

og greiningar, þegar þess er þörf. Að lokum, þegar greina á samskiptamarkmið texta, er gott 

að muna að textar eru margslungnir og geta haft fleiri en eitt markmið. Hatim og Mason 

(Hatim og Mason, 1990, bls. 146) benda á að oftast er einn textaflokkur ráðandi innan texta 

og þannig verður eitt markmið mikilvægara en önnur. Við verðum því að vera meðvituð um 

margvíslega virkni textanna og átta okkur á bæði megin- og aukamarkmiðum þegar við 

greinum frumtexta og skrifum marktexta.  

Verkbeiðni þýðingar 

Með greinargóðri þekkingu á textategund vitum við hver samskiptaathöfnin og 

samskiptamarkmið þýðingarinnar eru. Við þýðingarvinnuna höfum við þessi samskipta-

markmið í huga, sem og markhópinn, ef við vitum hver hann er, þekkingu hans og væntingar. 

Oftast eru þýðendur ráðin í þýðingaverkefni beint af viðskiptavini eða með milligöngu 

þýðingafyrirtækis. Lýsing á því sem viðskiptavinurinn er að sækjast eftir mun fylgja 

verkefninu. Hún getur verið í formi verkpöntunar sem gefur eingöngu upplýsingar um hvaða 

texta á að þýða, hversu mörg orð hann er, fyrir hvaða dagsetningu hann á að vera tilbúinn og 

umsamda greiðslu. Ef við þurfum að fá fleiri upplýsingar, verðum við að spyrja. Ef hægt er, 

er gagnlegt að fá að vita um áætlaðan tilgang þýðingarinnar, hvernig hún verður lesin og 

hverjir munu lesa hana. Fleiri upplýsingar um samhengi textans, eins og útskýring á 

vörumerki eða ímynd fyrirtækisins væru einnig hjálplegar. Ef við náum ekki að safna saman 
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frekari upplýsingum um heildarsamhengi áætlaðar þýðingar, gætum við þurft að gefa okkur 

ákveðnar forsendur eða draga rökréttar ályktanir um hvert markmið hennar er og hver 

áætlaður lesendahópur sé; í þeirri stöðu mun þekking á textategundinni vera mjög nytsamleg. 

Allar ofantaldar upplýsingar móta þýðingaverkefnið, verkpöntunina eða verkbeiðnina. Á 

áttunda áratug síðustu aldar byrjuðu fræðimenn að skoða þessa hlið þýðingavinnunnar, sjá 

t.d. kenningu Holz-Mänttäri (1984) um þýðingaathafnir  og skoposkenningu Vermeer (1989). 

Nord (1997a, bls. 47-8, sjá líka 1997b) þróaði svo hugmyndina um verkbeiðni, þá sérstaklega 

sem kennslutæki. Að hennar mati ættu eftirfarandi upplýsingar að koma fram í beiðninni, 

annað hvort útlistaðar skýrum orðum eða auðskildar af samhenginu: 

 

 viðtakendur marktexta 

 áætlaður staður og stund viðtöku texta 

 hvaða miðill á að miðla marktexta 

 ástæða að baki þýðingu eða viðtöku texta 

 

Kenning Mason (2000) um samsetningu eða snið viðtökuhóps þýðingar hvetur okkur til 

að hugsa um marktextann út frá félagslegri hegðun markmenningarinnar í kringum ákveðna 

texta. Samkvæmt þessari nálgun er mögulegt að þýðendur móti texta sína með fleiri en einn 

viðtökuhóp í huga og fer það þá eftir þeim aðstæðum og samhengi sem þýðingin er búin til í.  

Verklýsing þýðingar 

Eins og fram kemur hér að ofan getur verið mjög mismunandi hversu miklar upplýsingar eru 

tilteknar í verkbeiðninni sem þýðandinn fær. Miðstöð þýðinga og túlkunar í Bretlandi, setur 

fram 10 atriða lista fyrir viðskiptavini sem óska eftir þýðingum. Að þeirra mati þarf 

verkbeiðni að innihalda lágmarks upplýsingar um (Durban og Melby, 2007): 

 

 viðtökuhóp 

 markmið þýðingar  

 skiladag þýðingar  

 verð 

 efnissvið og textategund  

 frummálið og möguleg svæðisbundin tilbrigði 

 skráarsnið 
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 lengd texta (orðafjöldi, rittákn, o.s.frv.) 

 markmál og möguleg svæðisbundin tilbrigði 

 hvaða aðgerða verkferlis er óskað eftir (t.d. þýðing, gátun, yfirlestur, þriggja þrepa 

nálgun
2
 (þýðing-yfirferð-prófarkalestur). 

 

Í alþjóðlega staðlinum fyrir verkferli þýðinga, ISO/TS 11669:2012 – Verkferli þýðinga 

- Almenn viðmið (British Standards Institution, 2012), er gerð tilraun til að lýsa nákvæmlega 

hvernig fagleg verklýsing þýðingar ætti helst að líta út. Listi sem inniheldur 21 atriði er 

notaður til að skilgreina hina ýmsu þætti verkferlis þýðinga. Sjá töflu 1.1 hér að neðan. Ef 

viðskiptavinir gæfu upplýsingar um öll þessi atriði, hefðu þýðendur nákvæma verkbeiðni til 

að vinna eftir. 

 

Tafla 1.1   Viðmiðanir fyrir verklýsingu þýðingar 

1. Einkenni frumtexta 1a. Frummál 
1b. Textategund 
1c. Markhópur/hópar 
1d. Samskiptamarkmið 

2. Sértækt tungumál 2a. Fræðasvið (t.d. efnaverkfræði) 
2b. Sértæk hugtök (ef viðskiptavinur óskar 
eftir að hugtök frumtexta séu þýdd eftir 
ákveðnum skilgreiningum, er það tekið fram 
hér)  

3. Lengd texta (Umfang þýðingar, oftast mælt í orðafjölda) 

4. Flækjustig (Þeir þættir sem gætu aukið flækjustig 
verksins, t.d. skráarsnið, myndvinnsla, 
orðræða í frumtexta)  

5. Uppruni (upplýsingar um uppruna frumtexta og/eða 
höfund) 

6. Markmál 6a. Markmálið sjálft 
6b. Sértæk hugtök í markmáli (sama og 2b., 
einnig orða- eða hugtakalistar í markmáli 
sem viðskiptavinur kýs að nota) 

7. Markhópur  

                                                 
2 Á ensku kallast þessi nálgun á þýðingaferlið TEP (translation-editing-proofreading) og inniheldur hún þrjár grunnaðgerðir þýðingaferlis: 

þýðingu, yfirferð, prófarkalestur. Hugtakanotkun yfir hin ýmsu þrep þýðingaferlis er á reiki en almennur skilningur og grunnverklag 

þýðingafyrirtækja byggist á þessum þremur þrepum. Aðrar nefndar aðgerðir eru þá nákvæmari greining eða lýsing á þessum þremur 
grunnþáttum. Ekki virðist sem eitt sambærilegt íslenskt hugtak sé að finna og er þýðingarlausnin hér mín. 
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8. Markmið þýðingar  

9. Samræmi inntaks (Hvernig inntak marktexta á að samsvara 
frumtexta, t.d. á að þýða allan textann eða 
stytta, á þýðing að vera nákvæm eða yfirlit, 
opin eða hulin) 

10. Málsnið (Hversu formleg er orðræðan) 

11. Skráarsnið  

12. Stíll 12a. Stílsnið (frá viðskiptavini, ef það er 
til) 
12b. Mikilvægi stíls (hversu mikilvægt er 
að halda í ákveðinn stíl) 
 

13. Útlitssnið  

14. Grunnverkþættir (Undirbúningur, fyrsta þýðing, yfirferð 
þýðingar (þýðandi sjálf/ur), gátun, 
yfirlestur, yfirferð stílsniðs, 
prófarkalestur) 

15. Aðrir verkþættir (T.d. viðbótargæðakönnun með 
stikkprufu athugun) 

16. Tækni (Hvaða tækni-/hugbúnaður verður 
notaður í þýðingaferlinu) 

17. Hjálpargögn (T.d. skjöl, orðalistar, þýðingarminni – 
sjá 2. kafla) 

18. Skilyrðivinnuaðstöðu (T.d. ef vinnan þarf að einskorðast við 
ákveðinn stað) 

19. Leyfi 19a. Staðfesting á því hvar útgáfuréttur þýðingar 
liggur (yfirleitt hjá viðskiptavini þegar greitt hefur 
verið fyrir þýðinguna og hún tilbúin) 

19b. Viðurkenning (þ.e. mun nafn þýðanda eða 
þýðingastofu koma fram í skjalinu) 

19c. Hamlanir (t.d. má nota þýðingaminni sem 
búin eru til í þessu verkefni fyrir önnur?) 

20. Skilmálar 20a. Hæfni/forsendur (t.d. þarf 
þýðingafyrirtæki að hafa sérstaka 
faggildingu eða vottun skv. 
gæðastöðlum)  
20b. Afhent gögn (hvað skal afhenda, 
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þýðingu, mögulega einnig uppfært 
þýðingaminni, orðalista eða sniðskjöl 
hönnuð af þýðanda eða 
þýðingafyrirtæki) 
20c. Afhending (t.d. hvernig þýðingin er 
afhent) 
20d. Skiladagur 

21. Þóknun og samskipti 21a. Þóknun (t.d. greiðsluform, fyrir 
hvað er greitt, á hvaða taxta, afslættir ef 
e-ir, eindagi greiðslu)  
21b. Samskipti (þ.e. verklag við 
spurningar/svör á milli þýðingastofu og 
viðskiptavinar, tengiliðir á báðum 
stöðum)  

 

Heimild: British Standards Institution, 2012, bls. 16-18 

 

Það er mjög gagnlegt að útbúa verkbeiðni fyrir hvert þýðingaverkefni sem tekist er á 

við. Mikilvægast er að ákveða áætlaða viðtakendur marktextans og hver tilgangur 

þýðingarinnar er. Að gera nákvæmari verklýsingu (út frá samhengi hins ímyndaða 

viðskiptavinar) sem byggist á fleiri atriðum í ofangreindum lista, gæti reynst enn gagnlegra. 

Þegar verklýsingin er tilbúin er lærdómsríkt að íhuga hvernig lýsingin mun móta 

þýðingavinnuna áður en hafist er handa við að þýða.  

  

Verkefni 1.1 Kynnið ykkur fagsamtök  

(i) Miðstöð þýðinga og túlkunar (Institute of Translation and Interpreting, 

www.iti.org.uk) er bandalag þýðenda og túlka í Bretlandi. Kynnið ykkur það, eða 

sambærileg fagsamtök í öðru landi. Finnið upplýsingar um tilföng, þjónustu og þá 

möguleika til þjálfunar og tengslamyndunar sem viðkomandi bandalag býður;  

a) sjálfstætt starfandi þýðendum, b) nemum sem gerast meðlimir í bandalaginu.  

(ii) Bresku fagsamtök höfunda nytjaupplýsinga nefnast á frummálinu Institute of 

Scientific and Technical Communicators (www.istc.org.uk). Evrópsku samtök 

miðlunar nytjaupplýsinga, Institue of Scientific and Technical Communications 

(www.technical-communication.org) eru stærstu fagsamtök þessa eðlis í Evrópu. 

Athugið hvort að sambærileg samtök séu til í ykkar landi. Skoðið vefsíður 

samtakanna til að læra meira um faglega ritun nytjaupplýsinga. Gerið lista yfir það 

sem er líkt og ólíkt með ritun nytjaupplýsinga og þýðingum nytjatexta. 
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Verkefni 1.2 Þýðingar sem hluti af  miðlun nytjaupplýsinga  

Nettímaritið tcworld (www.tcworld.info) er gefið út af tekom. Þar er meðal annars fjallað 

um þýðingar og staðfæringu. Lesið nokkrar af nýjustu greinunum til að skoða hvert 

viðhorfið er til stöðu þýðinga í hinu stærra samhengi nytjaupplýsinga. Ræðið. 

 

Verkefni 1.3 Umfang alþjóðlegra staðla  

Í þessum kafla var minnst á tvo alþjóðlega staðla sem skilgreina þýðingaþjónustu og 

verkferli þýðinga: 

EN15038 – Þýðingaþjónusta – Þjónustukröfur 

ISO/TS 11669:2012 -  Þýðingaverkferli - Almenn viðmið 

Samsvarandi Bandarísk útgáfa af fyrrnefnda staðlinum er: 

ASTM F 2575-06 – Almenn viðmið fyrir gæðatryggingu í þýðingum (ASTM, 2006) 

 

Alþjóðlegu staðlarnir (eins og ISO eða þeir staðlar sem ríkisrekin staðlaráð gefa út) eru að 

öllu jöfnu dýrir til kaupa, en háskólar eða bókasöfn gætu verið í áskrift hjá staðlaráði. Ef 

þið hafið aðgang að þessum stöðlum, skoðið þá og íhugið hvort þeir muni skipta máli fyrir 

vinnu ykkar sem sjálfstætt starfandi þýðendur í framtíðinni. 

 

Verkefni 1.4 Verkbeiðni og verklýsing þýðingar   

Veljið texta og þýðingaverkefni og búið til i) einfalda verkbeiðni og ii) nákvæma 

verklýsingu þýðingar.   

 

Ítarefni: Fræðst meira um þýðingar nytjatexta 

Olohan (2013) gefur yfirlit yfir mismunandi nálganir innan fræðanna er kemur að 

þýðingum á tækni- og vísindatextum. 

 

 

Aðalatriði kaflans  

 Þýðendur nytjatexta starfa við mismunandi aðstæður. Flestir eru annað hvort 

sjálfstætt starfandi eða starfa hjá þýðingafyrirtæki, en einnig vinna þýðendur sem 
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innanhússþýðendur hjá mismunandi fyrirtækjum eða stofnunum.  

 Þýðendur nytjatexta þurfa að búa yfir þekkingu og færni á mismunandi sviðum. 

Einnig er nauðsynlegt að vera fróðleiksfús, geta lært og tileinkað sér nýja þekkingu, 

sem og búa yfir aðlögunarhæfni. 

 Nytjaþýðingar eru hluti af stærri vettvangi nytjaupplýsingamiðlunar og er ýmislegt 

sameiginlegt með þýðingu nytjatexta og skrifum nytjaupplýsinga.  

 Til að átta sig á hvernig textar eru notaðir í mismunandi málsamfélögum og 

aðstæðum til að uppfylla ákveðin samskiptamarkmið, er gagnlegt að skoða 

textategund.   

 Þýðingarverkefni verður auðveldara í framkvæmd þegar því fylgir verkbeiðni eða 

verklýsing þýðingar.  
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4 Tækniblöð og vörubæklingar 

Þessi kafli fjallar um tækniblöð og vörubæklinga. Báðar textategundir gegna mikilvægu 

hlutverki hvað varðar framboð og markaðssetningu á tæknilegum vörum og eru iðulega 

þýddar í tengslum við alþjóðleg viðskipti og vörudreifingu. Við skoðum samskiptamarkmið 

þeirra og notum dæmi til að benda á helstu einkenni. Eins veltum við upp hugmyndum um 

hvernig undirbúningsvinnu er hægt að gera fyrir þýðingu á þessum textategundum. Að 

síðustu lítum við á þýðingaráskoranir og notum til þess dæmi úr þýddum textum. 

Almennt um tækniblöð og vörubæklinga 

í kaflanum hér á undan var fjallað um textategund með áberandi stýrandi virkni. Megin virkni 

annarrar þeirra tveggja textategunda sem við beinum sjónum okkar að í þessum kafla er að 

veita tæknilegar upplýsingar um vöru. Þessar tæknilegu upplýsingar koma fram í svokölluðu 

tækniblaði (e. technical data sheet). Tækniblað er oftast stutt, um 1-2 blaðsíður, inniheldur 

yfirlit yfir helstu eiginleika vörunnar, tæknilýsingu á henni og stundum nánari upplýsingar. 

Neytendur geta nýtt sér tækniblaðið til að átta sig á ákveðnum eiginleikum vörunnar og þar af 

leiðandi borið saman fleiri en eina vöru. Tækniblöð geta verið misjafnlega tæknileg en oftast 

er gengið út frá því að lesendur þeirra búi yfir einhverri sérþekkingu á vörunni sjálfri eða á 

því hvernig hún er notuð. Sum sérkenni tækniblaða sem textategundar koma til vegna 

þessarar sérhæfni lesenda. Fjallað verður um þau síðar. Eins má benda á að auk þess að 

innihalda mikilvægar upplýsingar hefur tækniblaðið stundum ákveðið auglýsingagildi, sem 

sýnir sig helst í því að eiginleikum vörunnar er lýst sem styrkleikum eða kostum. Einhverja 

markaðssetningu er því oft að finna í orðræðu tækniblaða og skoðum við það líka hér á eftir. 

Flest verslunarfyrirtæki eru með aðgengileg tækniblöð á vefsíðum sínum og mörg hver bjóða 

upp á þýðingar á mismunandi tungumálum fyrir alþjóðamarkaði. Þessi textategund er mikið 

þýdd. Yfirleitt eru tækniblöð á öðrum tungumálum gefin út sem sérskjöl þó stundum finnist 

þau í margmálasniði. Í vöruupplýsingum á vefsíðu Thermokon (www.thermokon.de/-

produkte/) má sjá dæmi um tvímála tækniblað á ensku og þýsku og á vefsíðu Zanardi 

Alternatori (www.zanardialternatori.it) má finna tækniblað á  fimm tungumálum. 
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Vörubæklingar eru yfirleitt umfangsmeiri en tækniblöð og innihalda fleiri en eitt 

gagnablað. Þessi gagnablöð gefa þá meiri upplýsingar um t.d. heildarvöruúrval, vörulínu, eða 

aðrar vörur sem hafa sömu eiginleika. Á undan gagnablöðunum er oft að finna texta og 

myndir sem hafa áberandi auglýsingagildi. Bæklingurinn sjálfur er því oft með hærra 

framleiðsluverðmæti en tækniblaðið.  Þessir lengri bæklingar eru einnig þýddir í alþjóðlegum 

viðskiptatilgangi og markaðssetningu, þó er algengara að fyrirtæki láti eingöngu þýða 

tækniblöðin.  

Tækniblöð og þýðing þeirra 

Til að átta okkur betur á hver einkenni tækniblaða sem textategundar eru skoðum við 

dæmigert tækniblað á ensku. Eins veltum við fyrir okkur einhverjum af þeim ákvörðunum 

sem þýðendur gætu þurft að taka við þýðingu þessa efnis. Við notumst hér við tækniblað fyrir 

vöru sem er sementstrefjaplata og kallast HardieBacker 12 mm. HardieBacker er vörumerkið 

og framleiðandinn er James Hardie. Sementstrefjaplötuna er hægt að festa á veggi sem 

undirlag fyrir flísar eða stein. Á vefsíðu fyrirtækisins (www.jameshardie.co.uk/hardiebacker-

12mm-cement-board) er HardieBacker 12 mm lýst eins og sést í textabroti 4.1 hér að neðan.   

 

Textabrot 4.1 

HardieBacker 12mm is a water-resistant, cement backerboard for tile that fastens directly 
to the wooden frame of a wall. A good tile job begins with using the right materials, and 
when tiling onto a wall in a wet area, there are a few important things to consider.   

HardieBacker cement backer board is impervious to water damage and will not rot, 
crack, or swell in the wettest conditions.   

It contains MouldBlock Technology™, an anti-mould additive that prevents unseen 
mould growth behind the walls. It contains no paper facing, a food source for mould, or 
gypsum, which can disintegrate with continuous water exposure.  

Unlike plasterboard, Hardie Backer board has a unique cement formulation providing a 
strong bond to all ceramic or natural stone tiles for applied weights of up to 100kg/m².  

It is non-combustible and carries an A1 fire rating. Hardie Backer 12mm can also be 
used on the floor when additional height is neede, behind a boiler, or even behind a 
multi-fuel or log burning stove. 

 

Þessi lýsing leggur áherslu á helstu eiginleika vörunnar (impervious to water, prevents 

mould growth, provides a strong bond for tiles, non-combustible). Á einum stað er hún 

beinlínis borin saman við aðra sambærilega vöru (unlike plasterboard). Talað er um að varan 

lúti að reglugerð um brunaviðbrögð (A1 fire rating) og minnst er á íblöndunarefnið 

MouldBlock Technology sem fyrirtækið hefur einkaleyfi á. Þessi lýsing gerir ósérfróðum 
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lesendum kleift að átta sig á helstu eiginleikum vörunnar og beinir textinn, með meðfylgjandi 

myndum, athygli þeirra beint að kostum vörunnar. Myndirnar eru fjórar og grænar á litinn, 

þeim fylgja kjörorð (Water resistant, Mould resistant, Strongest on market, Easy to install) 

og fyrir neðan þau er stutt útskýring sem endurtekur upplýsingar úr aðaltextanum (sjá 

www.jameshardie.co.uk/hardiebacker-12mm-cement-board.)   

Hægt er að hlaða niður tækniblaðinu sem PDF skjali af vefsíðunni www.jameshardie.-

co.uk. Skjalið er tvær blaðsíður og eingöngu á ensku. Það má sjá í viðauka 2 og er birt með 

góðfúslegu leyfi James Hardie Building Products Ltd. Við frekari skoðun á skjalinu má finna 

fleiri þætti sem eru almennt einkennandi fyrir tækniblöð.  

Auðkenni fyrirtækis og vörumerki 

Efst á fyrstu blaðsíðu HardieBacker tækniblaðsins er vörunafnið vinstra megin í borða og 

hægra megin í sama borða stendur Technical Data Sheet, tækniblað, sem gefur eðli skjalsins 

skýrt til kynna. Nafn og merki fyrirtækisins sem og hlekkur inn á vefsíðu þess eru að finna 

neðst á blaðsíðu eitt. Borðinn efst á báðum blaðsíðum er í sama græna lit og merki 

fyrirtækisins. Allar samskiptaupplýsingar fyrirtækisins má finna neðst á annarri blaðsíðu, 

ásamt auðkennum þeirra stofnana sem veita vottun eða viðurkenningu (sjá hér að neðan). 

Neðst á blaðsíðu tvö er skráð slagorð fyrirtækisins: DO IT ONCE, DO IT RIGHT. Yfirlýsing 

hvað varðar höfundarrétt, vörumerki og frekari upplýsingar eru að finna í síðufæti á báðum 

blaðsíðum með mjög smáu letri: 

© May 2012. James Hardie Technology Ltd. All rights reserved. ™ and ® 

denote trademarks or registered trademarks of James Hardie Technology Ltd. 

Additional installation information, warranties and warnings are available at  

www.jameshardie.co.uk. 

 

Algengt er að þessi atriði séu sett fram á tækniblöðum. Þar sem tækniblað snýst um 

vöru ákveðins fyrirtækis eru merki þess fyrirtækis eða vörumerki yfirleitt áberandi sýnileg. 

Þetta á við um heiti vörumerkja, merki fyrirtækisins, slagorð og kjörorð, sem og nöfn, 

samskiptaupplýsingar og vefsíðuslóðir. Fyrir sakir samræmis og samsvörunar innan 

vöruúrvals er algengt að fyrirtæki noti ákveðið sniðmát fyrir tækniblöð sín með þessum föstu 

atriðum. Auðkenni aðila sem veita vottun og viðurkenningu auka trúverðugleika fyrirtækisins 

og þar með einnig vörunnar.  

Útlit og yfirbragð skjalsins, heildaruppsetning og notkun á litum og myndmáli, eru 

þættir sem gegna því mikilvæga hlutverki að draga að sér athygli og skapa samræmi. Yfirleitt 
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er gengið út frá því að þeim sé haldið í þýðingu. Vörumerkjum og slagorðum er yfirleitt 

haldið á frummálinu þegar þýtt er úr ensku, en þó kemur það fyrir að slagorð og jafnvel 

vöruheiti séu umrituð og/eða þýdd. Vert er að skoða hversu árangursrík sú aðferð er þegar 

kemur að áætluðum markhópi. Að sama skapi er mikilvægt að athuga hvaða þýðingaraðferðir 

hafa hingað til verið notaðar fyrir þau tungumálapör sem þýtt er á milli. Ensk slagorð og 

vöruheiti eru til dæmis almennt ekki þýdd yfir á þýsku og það kemur fyrir að fyrirtæki sem 

starfa í þýskumælandi löndum útbúi sín eigin slagorð beint á ensku frekar en þýsku. 

Svissneska fyrirtækið Autoform er dæmi um þetta. Fyrirtækið framleiðir hugbúnað til 

hönnunar á mótunarverkfærum og málmplötugerð. Slagorðið Forming reality á ensku er 

fastur hluti af merki fyrirtækisins og er það sett á öll gögn sem eru á hinum ýmsu 

tungumálum, þ.m.t. þýsku, kínversku, japönsku og rússnesku. Autoform umritar ekki nafn 

fyrirtækisins og notast við latneska letrið, jafnvel á tungumálum sem nota önnur stafróf eða 

ritunarkerfi. Autoform skrifar líka vöruheiti sín með latneska letrinu, en stundum fylgir stutt 

skýring, eins og sést t.d. í þessum kínverska síðuhaus: Auto Form-Process Planner plus 工艺

规划. Þetta er algeng aðferð og hún er hentug fyrir sérheiti á tækni sem fyrirtæki hafa 

einkaleyfi á. Handþurrkan Dyson‘s Airblade Tap er markaðsett á svipaðan hátt á japönsku 

sem Dyson Airblade Tap ハンドドライヤー og á rússnesku sem сушилка для рук Dyson 

Airblade Tap (japanski og rússneski textinn gefa til kynna að um handþurrku sé að ræða en 

enska vöruheitið er notað). 

Í bæklingi frá fyrirtækinu JCB, sem ræddur verður hér á eftir, er dæmi um þýðingu með 

skýringu. Í franskri útgáfu af bæklingnum er enski textinn our Efficient Design philosophy 

þýddur sem notre philosophie Efficient Design (conception efficiente). Þessi þýðing skýrir 

hugtakið í marktextanum í sviga og varan heldur auðkenni sínu. Að lokum, eins og Wang 

(2012) tekur fram, þá tíðkast í kínversku að umrita vöruheiti á þann hátt að hljómfall 

upprunalega heitisins haldist. Umritun á Christian Dior er því t.d. 克里斯 安迪奥. Stundum 

er umritunin tekin skrefinu lengra og reynt er að velja orð eða setningar sem gefa til kynna 

jákvæða eiginleika vörunnar og hafa á sama tíma svipað hljómfall á kínversku og 

upprunalega vöruheitið. Það getur verið mikil áskorun. Sem dæmi um þetta nefnir Wang 

(2012) hlaupaskó frá Peak‘s Sport. Peak er umritað 匹克, með tveimur táknum sem einnig 

eru að finna í kínverska tákninu fyrir Ólympíu- 奧林匹克. Það þykir viðeigandi nafn fyrir 

íþróttavöru. Þegar þýtt er í hina áttina geta svipaðar áskoranir komið upp. Kum o.fl. (2011) 

kanna hvað neytendur kjósa frekar þegar kemur að þýðingu á vöruheitum frá kínversku yfir á 
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ensku; umritun, þýðingu eða það sem þeir kalla „þýðingu á bæði hljóði og merkingu“ (e. 

phonosemantic translation). 

Lagalegar upplýsingar, þ.m.t. fyrirvarar, og upplýsingar tengdar stjórn fyrirtækisins eru 

gjarnan settar í síðufót og á tækniblaði birtast þessar yfirlýsingar oft í smáu letri. Yfirleitt er 

þar texti sem þarf að þýða þrátt fyrir að vera lítt áberandi. Samskiptaupplýsingar í 

frumtextanum má færa beint yfir í marktexta en mögulega vill viðskiptavinurinn skipta þeim 

út eða bæta við þær t.d. skrifstofum eða dreifiaðilum sem eru á staðnum. Símanúmer gæti 

einnig þurft að aðlaga, t.d. með því að bæta við landsnúmeri. Gott er fyrir viðskiptavininn að 

ákveða hvaða síma-, tölvupóst- og vefþjónustu hann getur boðið þeim sem eingöngu tala 

markmálið svo þýðandi geti tekið tillit til þess í þýðingu.  

Myndræn framsetning 

Líkt og borðinn sem talað var um hér að framan þá eru grænu myndmerkin, sem standa fyrir 

helstu eigindi HardieBacker og birtast á vefsíðu vörunnar, líka notuð á tækniblaðinu. Hér eru 

þau í lóðréttri línu vinstra megin á blaðsíðu eitt. Stundum eru myndir af vörunni sjálfri 

áberandi á fyrstu blaðsíðu tækniblaða en það er ekki staðreyndin hér. Neðst á blaðsíðu eitt eru 

helstu kostir vörunnar aftur nefndir, hér með hástöfum, stærra letri og í grænum lit til að gera 

þá enn eftirtektarverðari (PREVENTS MOISTURE DAMAGE[,] MOULD GROWTH & TILE 

FAILURE). Þrjár töflur með tæknilýsingum eru á tækniblaðinu og neðst á seinni blaðsíðunni 

eru þrjár litaðar skýringarmyndir með merktum íhlutum sem leiðbeina um uppsetningu 

vörunnar. 

Myndrænir þættir sem innihalda líka texta, eins og grænu myndmerkin og 

skýringarmyndirnar fyrir uppsetningu, geta verið snúnir í þýðingu. Hversu flókið það er að 

þýða texta sem er inni á myndum getur ákvarðast af því skráarsniði sem þýðandinn fær 

textann í, sem og óskum viðskiptavinarins. Ef þýðandinn fær aðgang að tækniblaði í 

upprunalegu skráarsniði, þ.e. því skráarsniði sem skjalið var búið til í, er hægt að breyta 

upprunalegum texta og myndrænum þáttum á tiltölulega einfaldan hátt. Þannig er hægt að 

skipta beint út frumtexta sem er inni á mynd fyrir texta á markmáli. Oft eru þetta einföld 

skipti, en stundum þarf að laga umfang marktextans (sem getur verið ýmist styttri eða lengri 

en frumtexti) að plássinu sem honum er úthlutað. Ef nota á ákveðið umbrotsforrit við 

undirbúning textans fyrir útgáfu, gæti þýðandi (í gegnum þýðingafyrirtæki) þurft að senda 

textann til sérfræðiaðila sem setur hann saman við mynd. Ef þýðandinn fær ekki aðgang að 

textanum í upprunalegu skráarsniði þarf hann að vinna með myndræna þætti sem ekki er hægt 
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að breyta að vild. Í þeim tilfellum, þó hún sé ekki tilvalin, er hægt að nota þá aðferð að setja 

nýja textareiti yfir þá sem fyrir eru. 

Auglýsingagildi 

Efst á fyrstu blaðsíðu tækniblaðs, strax á eftir titlinum, er oftast lýsing á vörunni sjálfri. 

Þannig er það strax ljóst um hvaða vöru er að ræða og hverjir helstu eiginleikar hennar eru. 

Það er jafnvel strax skýrt að um þessa ákveðnu vöru er að ræða en ekki aðra svipaða úr sömu 

vörulínu. Helstu kostir og styrkleikar vörunnar gætu einnig komið fram, ýmist sem hluti af 

lýsingunni sjálfri eða sem upptalning í sérlista. Tækniblað fyrir rafræna stýribúnaðinn 

Horstmann ChannelPlus XL Series 2 byrjar til dæmis á upptalningu á eiginleikum vörunnar: 

Electronic programmers that offer up to four independent channels and feature a clearly 

read display and ease of programming. Textabrot 4.2 er hluti af tækniblaði fyrir Flymo 

Power Trim 500 XT sláttuorf og annað dæmi um tækniblað sem inniheldur orðræðu með 

ákveðið auglýsingagildi. 

 

Textabrot 4.2 

Powerful electric grass trimmer and lawn edger. The quick and easy way to trim and edge 
contours of your lawn.   
Twin Autofeed cutting line: Automatic double line feed for easy use and fast trimming.  
Plant Guard: Plant guard preserves line and protects plants and shrubs.  
Shrubbing: Trim difficult to access places.  
In line edging: Unique roller for easy edging. 

Tæknilegar upplýsingar 

Eins og nafnið gefur til kynna inniheldur tækniblað tæknilegar upplýsingar. Líklegt er að 

finna þar lista eða töflur með ítarlegar vöruupplýsingar sem innihalda töluleg gildi, eins og 

sjá má í HardieBacker dæminu. Þessar upplýsingar eru alla jafna stærsti hluti tækniblaðsins. Í 

tækniblaði HardieBacker eru þessar upplýsingar settar fram í þremur töflum. Ein taflan er 

minni en hinar og hefur titilinn Physical Properties eða „Efnislegir eiginleikar“. Hinar tvær 

eru báðar undir titlinum Health and Safety eða „Hollusta og öryggi“, önnur þeirra vísar í 6 

mm plötuna og hin í 12 mm plötuna. Báðar síðarnefndu töflurnar sýna efnislega eiginleika 

sem eru flokkaðir í: efnisleg eigindi, ending, eldur, varmaleiðni og burðargeta. Fyrir hvern 

eiginleika eru gefnar upplýsingar um prófunaraðferð (með tilvísun í alþjóðlegan staðal), 

eininguna eða eigindin sem eru prófuð eða mæld, prófunarkröfur og niðurstöðu prófunar fyrir 
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þessa vöru (í sumum prófunum fær varan staðist, í öðrum er niðurstaðan sýnd með stigagjöf 

eða sem flokkar). 

Mælieiningar 

Tækniblöð snúast um tæknilýsingar og innihalda því ýmsar mælieiningar. SI metraeiningar 

(alþjóðlega einingakerfið) eru notaðar í flestum löndum en ekki öllum. Bandaríkin nota enn 

bandarískar mælieiningar, en í tækniiðnaðinum eru tvö mælieiningakerfi (alþjóðlega og 

bandaríska) í notkun og samkvæmt lögum þar skulu neysluvörur vera merktar eftir báðum. 

Bretland notar metrakerfið að hluta til ásamt breskum mælieiningum, en metraeiningar eru 

yfirleitt samþykktar í tæknilegum gögnum. Í ákveðnum tilfellum er notkun á mælieiningum 

sem ekki tilheyra alþjóðlega einingakerfinu enn leyfð í reglugerðum Evrópusambandsins, 

eins og til dæmis pint eða hálfpottur (af bjór eða mjólk). Stundum eru metraeiningar og 

breskar einingar notaðar saman eins og þegar kemur að stærð hjólbarða. Merkingin A 235/55 

R17 á dekki þýðir að það er 235 mm á breidd, hæð þess er 55 % af breiddinni og það er fyrir 

felgu sem er 17 þumlungar í þvermál.  

Upplýsingarnar á okkar dæmi af tækniblaði eru gefnar í SI grunneiningunum fyrir 

lengd (millimetrar – mm) og þyngd (kílógrömm – kg) og SI afleiddu einingunum fyrir 

þrýsting eða spennu (mega paskal – MPa), þéttleika svæðis (kílógrömm á fermetra – kg/m²), 

varmaleiðni (vatt á metra kelvin – W/(mK)) og varmaviðnám (fermetrar kelvin á vatt – 

(m²K)/W). Þegar þýtt er yfir á tungumál sem nota latneska stafrófið er þar af leiðandi hægt 

að nota sömu skammstafanir og koma fyrir hér. Við þýðingu yfir á önnur tungumál þyrftum 

við að nota samsvarandi stöðluð orð eða styttingar. 

Við þýðingu tæknilegra gagna getur notkun kommu eða punkts sem tugabrotskila verið 

vandasöm og það sama á við um kommu eða punkt sem þúsundaskiltákn, þó í minna mæli sé. 

Til að forðast allan misskilning er í leiðbeiningum SI-kerfisins mælt með því að nota bil sem 

þúsundaskiltákn, en tugabrotskil eru merkt með annað hvort kommu eða punkti. Það er 

breytilegt eftir tungumálum hvort táknið er notað í þessum tilgangi og þurfa þýðendur þá að 

breyta þeim eftir því sem við á. Þrátt fyrir að þetta sé tiltölulega einföld aðgerð sjást óvenju 

oft þýdd tækniblöð án þessara tölulegu breytinga. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að 

viðskiptavinurinn óskar eftir þýðingu á textanum en ekki tölulegu upplýsingunum og 

einfaldlega notar töflur eða myndir beint úr frumtextanum. Þegar þetta er skrifað er hægt að 

finna dæmi um þetta í þýsku, frönsku og ítölsku útgáfunum af tækniblaði fyrir mismunandi 
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sólarsellur, sem þýddar eru úr ensku fyrir indverska sólarorkufyrirtækið Moser Baer Solar 

(www.moserbaersolar.com/products-downloads-datasheets.asp). 

 Í þýðingunum á tækniblöðum Moser Baer Solar má einnig sjá dæmi um línurit án öxla 

og texta. Það var væntanlega ekki gert að ásettu ráði þar sem línurit án öxla og texta gefur 

ekki neinar upplýsingar. Í sömu þýðingum eru skýringarmyndir með óþýddum texta sem 

gefur lesendum heldur ekki skýrar upplýsingar. Það er ekki ætlunin hér að velja gögn frá 

þessu fyrirtæki til sérstakrar gagnrýni heldur að beina athygli að þeirri staðreynd að um 

algengt vandamál er að ræða í heimi viðskipta, vandamál sem hægt er að forðast ef þýðendur 

og viðskiptavinir eru meðvitaðir um það. Eins geta þýðendur nýtt sér 

þýðingarminnishugbúnað sem ýmist fer yfir eða gerir þessar breytingar á tugbrotaskilum 

(ásamt breytingum á öðrum föstum sniðformum eins dagsetningum) sjálfkrafa. Á þann hátt 

eru minni líkur á því að þýðendum yfirsjáist þessi atriði og minni tími fer í þennan hluta 

vinnunnar.  

Vísanir í staðla, viðurkenningar og reglugerðir  

Framleiðsla ýmissa vörutegunda og notkun þeirra er ákvörðuð af löggjöfum eða stöðlum og 

yfirleitt af öryggisástæðum. Á tækniblaðinu má finna þónokkur skýr dæmi þessu tengt.  

Í hlutanum Approved Products („Viðurkenndar vörur“) á tækniblaðinu sést að varan 

hefur verið metin og viðurkennd af hinu svokallaða British Board of Agrément eða BBA (sjá 

umfjöllun um skammstafanir hér á eftir). Númer viðurkenningarinnar er tekið fram, sem 

þýðir að hægt er að athuga og staðfesta viðurkenningarmatið ef nauðsyn þykir. 

Auðkennismerki BBA viðurkenningarinnar er einnig birt neðst á blaðsíðu tvö.   

Tilgreint er að varan uppfylli kröfur evrópska staðalsins EN 12467 fyrir trefjasement. 

Hvað varðar viðbrögð við bruna er hún í samræmi við evrópska staðalinn EN 13501 og sett í 

flokk A1, S1-d0. Í lýsingu vörunnar á vefsíðu fyrirtækisins er minnst á að varan sé 

viðurkennd sem eldvarnarklæðning í flokki A1 en ekki er vísað í sérstakan staðal. Aðeins 

hluti af flokkunarnúmerinu kemur fram, en það gefur engu að síður merki um að sú flokkun 

sé góð/hagstæð. Jafnvel þeir sem þekkja ekki til þessara flokkana eru líklegir til að draga þá 

ályktun. Viðbótarupplýsingar sem koma fram á tækniblaðinu eru í tengslum við reykmyndun 

og brennandi dropa eða agnir. S1 stendur fyrir mjög takmarkaða reykmyndun og d0 þýðir að 

varan myndar enga brennandi dropa eða agnir, báðar flokkanir eru þær hagstæðustu á 

flokkunarskalanum.  
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Töflurnar tvær með tæknilýsingunum sýna mælingar, eigindi og niðurstöður prófana á 

flestum efnislegum eiginleikum vörunnar. Hver lína í töflunni vísar til þess evrópska (með 

forskeytinu EN) eða bandaríska (með forskeytinu ASTM) staðals sem ákvarðar prófanir á 

hverjum eiginleika fyrir sig.  

Vísanir í alþjóðlega staðla eru auðveldari í þýðingu en vísanir í landsbundin regluverk 

og landsstaðla. Þegar um er að ræða vísanir í landsstaðla er fyrirvörum stundum bætt við 

þýðingarnar. Sem dæmi má hér nefna þýska fyrirtækið Knauf Gips AG sem í þýðingu sinni á 

tækniblaði fyrir hinar ýmsu byggingareiningar yfir á ensku bætir við athugasemd efst á fyrstu 

blaðsíðu tækniblaðsins. Í athugasemdinni kemur fram að skjalið sé þýðing á tækniblaði sem 

gilt sé í Þýskalandi og að „öll tilgreind atriði og eiginleikar séu í samræmi við þýska staðla og 

byggingarreglugerðir“. Að sama skapi neitar það „ábyrgð á notkun vörunnar í öðru landi en 

Þýskalandi þar sem það myndi kalla á breytingar til samræmis við viðkomandi landsstaðla og 

byggingarreglugerðir“ (sjá mismunandi gagnablöð á vefsíðunni www.knauf.de/profi/tools-

services/dokumenten-center/). 

Skammstafanir  

Gert er ráð fyrir að lesendur tækniblaða kannist við þær skammstafanir sem þar birtast og eru 

þær oftast notaðar án frekari skýringa. Auk skammstafana sem standa fyrir mælieiningar og 

minnst hefur verið á, eru tvær aðrar á þessu tækniblaði. Önnur þeirra vísar í ákveðna tækni og 

hin í ákveðna skjalategund. HEPA stendur fyrir high-efficiency particulate air og er 

svifefnasía og MSDS stendur fyrir material safety data sheet sem á íslensku nefnist 

öryggisblað (sjá umfjöllun í næsta hluta). 

Aðrar skammstafanir á tækniblaðinu vísa til alþjóðlegra staðla og vottunaraðila: EN 

stendur fyrir Evrópustaðall (sem þróaður er af Staðlaráði Evrópu ), ASTM vísar í bandarísk 

staðlasamtök, SDI er Smoke Development Index eða stuðull fyrir reykmyndun við bruna, og 

eins og fram kemur hér að ofan stendur BBA fyrir British Board of Agrément, óháð stofnun 

sem gefur út vottanir fyrir vörur, kerfi og verklag innan byggingariðnaðarins.  

Tæknilegar skammstafanir í texta sem eru styttingar á heiti yfir ákveðna tækni, ferli, 

íhlut, búnað, o.s.frv. er oft færðar yfir í marktexta og látnar standa með viðkomandi heiti á 

markmálinu, sérstaklega þegar þýtt er úr ensku. Dæmi um þetta sést í textabroti 4.3 (úr 

bæklingi JCB sem ræddur verður hér á eftir). 

 

Textabrot 4.3 
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Enskur frumtexti: A hose burst check valve (HBCV) on the boom, together with an audio 
warning alarm, are included.  
 
Spænskur marktexti: Incluye una válvula de seguridad de presión de mangueras (HBCV) 
en la pluma y una alarma sonora.  

 

Ákvörðunin um hvort halda skuli skammstöfunum úr frummálinu ásamt heitinu í 

markmálinu helst mögulega í hendur við það hversu oft viðkomandi heiti eða skammstöfun 

kemur fyrir í textanum. Skammstöfunin í textabroti 4.3 kemur aðeins tvisvar fyrir í 

frumtextanum (í seinna skiptið eingöngu skammstöfunin). Það getur verið ástæðan fyrir því 

að þýski þýðandinn notar í báðum tilfellum þýska heitið án ensku skammstöfunarinnar, eins 

og sést í textabroti 4.4. 

 

Textabrot 4.4 

Enskur frumtexti: A hose burst check valve (HBCV) on the boom, together with an audio 
warning alarm, are included. 
 
Þýskur marktexti: Zur Ausstattung gehören ein Schlauchbruchsicherungsventil und eine 
akustische Warnanlage.  

Áætluð þekking notenda á tækni og íðorðafræði 

Áætluð notkun tækniblaðs gefur til kynna að upplýsingarnar sem þar séu að finna séu 

tæknilegri en til dæmis lýsingar sem birtast á vefsíðu vörunnar. Almenn lýsing á vörunni er 

jafnvel tæknilegri á tækniblaði, eins og sést í textabroti 4.5. 

 

Textabrot 4.5 

Enskur frumtexti: Hardie Backer® Cement Backerboard for tile and stone is a unique, 
cement based water resistant tile backerboard that can be used on walls, floors and 
countertops. HardieBacker® has high flexural and compressive strength, resulting in a 
superior tile bonding surface whilst adding value with its  Mouldblock™ Technology.  

 

Þegar þessi lýsing er borin saman við lýsinguna á vefsíðu vörunnar (textabrot 4.1) sést í 

fyrsta lagi að talað er um möguleikann á að festa plötuna beint á vegg (eða aðra 

yfirborðsfleti) á vefsíðunni en ekki á tækniblaðinu. Það endurspeglar þá staðreynd að 

tæknifróði neytandinn veit hvað byggingarplata er og hvernig unnið er með hana. Í öðru lagi 

eru fleiri notkunarmöguleikar taldir upp á tækniblaðinu; talað er um að hægt sé að nota 

plötuna á vegg í röku eða hituðu rými, á gólf sem og á borðfleti. Í þriðja lagi er á 
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tækniblaðinu talað um styrk, bindingareiginleika og mygluþol á mun hnitmiðaðri hátt en á 

vefsíðunni. Styrki plötunnar er lýst í meiri smáatriðum og nafnliðir og tæknileg íðorð notuð 

til að koma upplýsingunum fyrir í einni setningu: high flexural and compressive strength, 

resulting in a superior tile bonding surface. Í 6. kafla kíkjum við betur á hvernig við getum 

þjappað upplýsingum saman með aðferð sem kallast málfræðileg myndlíking (Halliday 

2004). Í fyrstu setningunni er upplýsingum einnig þjappað saman með því að nota fjögur 

lýsingarorð með nafnorðinu (unique, cement-based, water-resistant og tile). 

Þau fjölmörgu hugtök sem tengjast byggingarefnum og eiginleikum þeirra eru til marks 

um tæknilega þekkingu neytandans sem nýtir sér tækniblaðið. Þau hugtök sem eru notuð í 

tækniblaðstextanum (mælieiningar og skammstafanir hér undanskildar) má flokka lauslega á 

eftirfarandi hátt:  

 

 Efni: Portland cement, sand, cellulose, asbestos, gypsum, glass fibre, 

formaldehyde, crystalline silica, fibre cement, tile, stone 

 Eiginleikar efna: dimensions, dimensional tolerance, weight, flexural strength, 

apparent density, water impermeability, durability, warm water resistance, 

heat/rain resistance, freeze/thaw resistance, soak/dry resistance, surface burning, 

combustibility, tile weight carrying capacity, cement-based, water-resistant, non-

combustible, respirable, high-strength, gap-filling 

 Byggingareiningar: internal substrate, water-resistant board, reference plate, lining 

sheet, fire protection board, bonding surface, screw, tile adhesive, tile, wooden 

substrate, bead, cartridge adhesive, masonry anchors, tile, wooden substrate, bead, 

cartridge adhesive, masonry anchors, self-embedding head, stud 

 Aðferðir: score and snap technique, wet cleanup method 

 Búnaður: HEPA vacuum, domestic boiler, multi-fuel stove, log burning stove 

 Sérnöfn, þ.m.t. vöruheiti og vörumerki: JamesHardie, HardieBacker, EZ Grid, 

Mouldblock Tehcnology, BBA, Smoke Development Index, Flames Droplets 

Index.   

 

Nauðsynlegt er að þekkja vöruna og eiginleika hennar til að geta fundið samsvarandi 

fagorð í markmálinu og er því líklegt að þýðandi þurfi að leita sér upplýsinga um 

byggingarefni almennt og eigindi þeirra við þýðingu á þessu tækniblaði. Fyrsta skrefið er t.d. 

að byrja á að finna svipaðar vörur sem framleiddar eru í markmenningunni og skoða 
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tækniblöð þeirra á markmálinu. Til samanburðar hér er til dæmis hægt að skoða vöru sem 

kallast Aquapanel og framleidd af Knauf í Þýskalandi (www.aquapanel.com). Þessi vara er 

með svipaða eiginleika og notkunarmöguleika og HardieBacker. Tækniblað fyrir þessa vöru 

eru til á ýmsum tungumálum, þ.m.t. á þýsku, ensku, grísku, spænsku, (brasilískri) 

portúgölsku, kínversku og tyrknesku.   

Til að sýna fram á ágæti þessarar rannsóknarnálgunar er hér listi yfir nokkur fagorð úr 

tækniblaðinu frá Knauf sem við sjáum strax að gætu verið viðeigandi fyrir okkar þýðingu ef 

við værum að þýða yfir á þýsku:  

 

 Fliesenuntergrund für den Innenausbau (internal tile substrate) 

 Portlandzement (Portland cement) 

 Zuschlagstoffe (additives) 

 100% wasserbeständig (100% water impermeable) 

 Widerstandsfähig gegen Schimmelpilzbefall (mould-resistance) 

 Dicke (thickness) 

 Länge (length) 

 Breite (width) 

 Gewicht (weight) 

 Dichte (density) 

 Wärmefähigkeit (thermal conductivity) 

 Biegfestigkeit (flexural strength) 

 nichtbrennbar (non-combustible) 

 bearbeitbar durch Ritzen und Brechen (can be worked by scoring and snapping) 

 

Með frekari rannsókn af þessu tagi er líklegt að fleiri samsvarandi fagorð finnist. Til að 

fá samanburð sem þennan er ekki endilega nauðsynlegt að finna svona líkar vörur. Til dæmis 

má skoða upplýsingar um byggingarplötu sem kallast Jackoboard. Hún er ekki 

sementstrefjaplata og því eitthvað frábrugðin HardieBacker. Þrátt fyrir það finnast þar fagorð 

yfir einhverja af þeim efnislegu eiginleikum sem einnig eiga við HardieBacker og það á 

nokkrum tungumálum. 
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Öryggisblöð 

Öryggisblöð (SDS) eða öryggisupplýsingar (MSDS) með upplýsingum um hættuleg efni 

verða að fylgja öllum vörum og efniviði sem inniheldur eiturefni og/eða önnur hættuleg efni. 

Þessi skjöl lýsa hættunum og gefa þeim sem meðhöndla vörurnar tækifæri á að meta þá 

áhættu sem tekin er á vinnustað sem og að tryggja örugga meðhöndlun. Þau bera ýmist 

skammstöfunina MSDS eða SDS. Yfirstandandi vinna í að samræma flokkunar- og 

merkingarkerfi ætti að leiða til notkunar á aðeins einu heiti yfir þessi skjöl, safety data sheet 

eða öryggisblað. Árið 2002 settu Sameinuðu þjóðirnar á laggirnar hnattsamræmt kerfi til 

flokkunar og merkingar á íðefnum (e. GHS), hannað sem grunnur fyrir samræmingu á reglum 

og reglugerðum um efnavöru á alþjóðavísu. Síðan þá hefur kerfið verið endurskoðað og tekið 

inn í opinberar reglugerðir í fjölmörgum löndum úti um allan heim (fyrir frekari upplýsingar 

um innleiðingu eftir löndum sjá www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/-

implementation_e.html). Hnattsamræmda flokkunarkerfið setur fram tillögur um samræmt 

hættusamskiptakerfi sem nær til merkinga og öryggisblaða. Búið er að innleiða ákvæði 

kerfisins inn í reglugerðir Evrópusambandsins og eru þau því gildandi fyrir aðildaríki 

sambandsins.  

Kerfið er hluti af evrópsku reglugerðinni um skráningu, mat, leyfisveitingu og 

takmarkanir að því er varðar efni (e. REACH), á íslensku er hún stundum nefnd 

efnareglureglugerðin. Samkvæmt efnareglunum þarf öryggisblað að gefa upplýsingar um 

efnainnihald, en einnig er krafa gerð á að öryggisblöð séu þýdd: öryggisblað „verður að vera 

aðgengilegt á opinberu tungumáli þess aðildaríkis þar sem efnið eða efnablandan er 

markaðsett“ (European Chemicals Agency, 2014). Í hnattsamræmda flokkunarkerfinu og 

efnareglunum eru ákvæði um uppbyggingu og sniðmát öryggisblaða, sjá lista yfir 

nauðsynlega efniskafla hér að neðan. Ítarlegri upplýsingar um hvað hver kafli og undirkafli á 

að innihalda má nálgast hjá upplýsingaþjónustu Efnastofnunar Evrópu (e. ECHA), í gögnum 

SÞ um hnattsamræmda kerfið eða í landsstöðlum, eins og t.d. þeim kínverska GB/T 17519-

2013.  

 

 1. Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 

 2. Hættugreining  

 3. Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni  

 4. Ráðstafanir í skyndihjálp  

 5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða  
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 6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni  

 7. Meðhöndlun og geymsla  

 8. Takmörkun váhrifa/persónuhlífar  

 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar  

 10. Stöðugleiki og hvarfgirni  

 11. Eiturefnafræðilegir eiginleikar  

 12. Vistfræðilegar upplýsingar  

 13. Atriði varðandi förgun  

 14. Upplýsingar varðandi flutning  

 15. Upplýsingar varðandi regluverk  

 16. Aðrar upplýsingar 

Íðorðabanki Efnastofnunar Evrópu 

Þegar öryggisblað er þýtt á milli einhverra opinberra tungumála Evrópusambandsins er 

ákaflega hjálplegt að styðjast við ECHA-term, íðorðabanka Efnastofnunar Evrópu 

(http://echa-term.echa.europa.eu). Í bankanum eru að finna staðfest hugtök á tungumálum 23 

aðildaríkja Evrópusambandsins. Króatíska, 24ja tungumálið, er hluti af íðorðabankanum en 

írska ekki. Fullskráð fletta gefur upplýsingar um íðorðið á frummáli og markmáli, 

skilgreiningu, dæmi um íðorðið í samhengi, skýringu á notkun, upphafsstafaorð ef það á við, 

áreiðanleika upplýsinganna og dagsetningu færslunnar. Fjölmargar flettur eru yfir heiti á 

efnum og lýsingu á eiginleikum þeirra. Í íðorðabankanum eru einnig að finna endurteknar 

varnaðarsetningar og þýðingar á þeim (t.d. Við inntöku: skolið munn. Framkallið ekki 

uppköst. Geymist á vel loftræstum stað. Geymist í lokuðu íláti.) sem og önnur hugtök og 

setningar sem finna má á öryggisblöðum og tengjast reglum um efnainnihald. Sum þeirra 

hugtaka og setninga sem fram koma á öryggisblaði sjást líka á tækniblöðum, í 

uppsetningarleiðbeiningum og í handbókum. Þessi íðorðabanki getur því nýst við þýðingu á 

þeim skjölum líka. Bankanum má hlaða niður til eigin nota, í heild sinni eða í hlutum.  

Vörubæklingar og þýðing þeirra  

Auk tækniblaða gefa sum fyrirtæki út vörubæklinga fyrir vörur sínar. Vörubæklingar eru 

yfirleitt lengri skjöl og oft eru þar upplýsingar um fleiri en eina vörutegund, jafnvel heila 

vörulínu. Tækniblöð eru gjarnan hluti af bæklingnum en á undan þeim kemur oftast annar 

texti og myndrænt efni sem hefur greinilegt auglýsingagildi fyrir vörurnar og fyrirtækið. Með 
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öðrum orðum, þá innihalda þessir vörubæklingar allar tæknilegar upplýsingar um vörurnar en 

meiri áhersla er lögð á markaðssetningu í orðræðunni. Í  þessum hluta kaflans skoðum við 

hverjir eiginleikar vörubæklinga eru og notum til þess dæmi úr einum ákveðnum 

vörubæklingi og þýðingum á honum.   

Þessir bæklingar líkjast oft á tíðum vel hönnuðum glanstímaritum með hágæðamyndum 

og faglegri framsetningu. Þeir eru mikilvæg markaðstól og er það líklegast ástæðan fyrir því 

að hönnunar- og framleiðslugildi þeirra getur verið hátt. Eins og sést þegar tækniblöð eru 

skoðuð þá svipar sumum þeirra til vörubæklinga en í flestum tilfellum er minna lagt í 

framsetningu og framleiðslu þeirra almennt. Það er hagnýting í þeirri nálgun að eyða ekki of 

miklu púðri í útlit tækniblaða. Með því geta fyrirtæki auðveldlega uppfært upplýsingarnar eða 

gert aðrar breytingar á skjalinu og innanhúss í stað þess að ráða utanaðkomandi grafískan 

hönnuð eða auglýsingastofu í hvert skipti. Mögulega á sama hagnýta hugsun við þegar kemur 

að þýðingum á tækniblöðum. Vörubæklingar eru aftur á móti framleiddir á faglegan hátt og 

að baki hönnunar á flestum þeirra liggur talsvert stórt framlag frá sérfræðingum á sviði 

auglýsinga, markaðssetningar og almannasamskipta.  

Bæklingar eru veigamikil gögn með sterka virkni á sviði markaðssetningar og hannaðir 

af sérfræðingum og þar af leiðandi getur verið kostnaðarsamt að láta þýða þá, sérstaklega þar 

sem enn meiri kostnaður fer í að gefa út þýddu útgáfuna á sama faglega hátt og þá 

upprunalegu. Þetta er líklegast ástæðan fyrir því að mörg fyrirtæki láta þýða tækniblöðin sín 

og vefsíður, en gefa bæklinginn út eingöngu á einu tungumáli. Svissneska fyrirtækið 

Autoform, sem minnst var á hér að framan, gerir einmitt þetta, þ.e. það gefur út ítarlegar 

upplýsingar á vefsíðu fyrirtækisins um vörur sínar, á ýmsum tungumálum, en vörubæklingar 

eru nánast eingöngu á ensku.  

Til að skoða hvenær og hvernig bæklingar eru þýddir snúum við okkur að stærri 

fyrirtækjum sem hagnast af því að markaðssetja vörur sínar á sterkum alþjóðamarkaði. Dæmi 

um slíkt fyrirtæki er JCB sem framleiðir vinnuvélar fyrir byggingariðnaðinn og flytur þær út 

til 150 landa (www.jcb.com). Ljóst er að staðfæring markaðstóla er mikilvæg fyrir JCB og 

eru vefsíður þeirra, bæklingar og tækniblöð að finna á fjölmörgum tungumálum. JCB hefur 

útbúið þónokkrar vefsíður þar sem lesendum er boðið að velja svæði sitt og land. Eins og oft 

er þegar kemur að vefsíðum þar sem langur listi landa er í boði þá þýðir það ekki að hvert 

land hafi sína eigin staðfærðu vefsíðu. Til dæmis, þegar lesendur brasilísk portúgölsku 

síðunnar velja Portúgal sem sitt land eru þeir fluttir yfir á enska útgáfu síðunnar og það sama 

á við um mörg evrópsku landanna og sum suður-amerísku landanna. Vefsíða hefur verið gerð 

fyrir Austurlöndin nær en hún er á ensku. Norður-amerísk síða þjónustar Bandaríkin og 
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Kanada og býður upp á ákveðið vöruúrval fyrir þann markað. Vefsíða fyrir afríska lesendur 

býður upp á upplýsingar á ensku og frönsku, eftir löndum.  

Hver vefsíða gefur upplýsingar um vörurnar og á hver vara sína síðu þar sem hennar 

helstu eigindi og styrkleikar eru teknir fram. Á þessum síðum finna lesendur tækniblöð og 

bæklinga, ef þau skjöl eru til. Til útskýringar hér einblínum við á eina vöru, traktorsgröfu, 

sem til er í ýmsum útfærslum og gerðum. JCB gefur út bækling sem kynnir allar tegundir 

traktorsgrafa en einnig bæklinga fyrir sérstakar gerðir. Við tökum sem dæmi hér vörubækling 

fyrir tvær gerðir, 3CX og 4CX ECO. Á ensku er skjalið 24 blaðsíður og verður því lýst betur 

hér á eftir. Þýðingar á þessum bæklingi eru að finna á vefsíðum JCB á þýsku, ítölsku, 

spænsku og rússnesku. Franskur vörubæklingur er einnig fáanlegur en hönnunin á þeirri 

útgáfu er aðeins öðruvísi. Eins eru einhverjar upplýsingar um þessar vélar aðgengilegar á 

hollensku, tékknesku og kínversku útgáfum vefsíðunnar, með tengli yfir á enska útgáfu vöru-

bæklingsins. Bæklingur fyrir traktorsgröfulínuna í heild er til á brasilísk portúgölsku, en ekki 

sérstaklega fyrir þessar tvær gerðir, tækniblöð fyrir þær eru þó til á brasilísk portúgölsku. 

Áhugavert er að fyrstu upplýsingar sem fram koma í brasilísk portúgölsku útgáfunni af 

tækniblaði fyrir þessa gröfugerð er FABRICADA NO BRASIL, sem hugsanlega eru 

mikilvægar upplýsingar þegar kemur að sölu á þeim markaði.   

Uppbygging og framsetning bæklingsins  

Á forsíðu bæklingsins er heilsíðu mynd af traktorsgröfunni á byggingalóð að flytja vörubretti 

af múrsteinum í áttina að múrara við vinnu sína. Fyrir neðan myndina stendur vöruheitið 

stórum stöfum: BACKHOE LOADER I 3CX/4CX ECO ásamt merki fyrirtækisins. Fyrir neðan 

vöruheitið er stutt yfirlit í smærra letri yfir getu vélarinnar: Gross Power:  55kW (74hp) – 

81kW (109hp) Maximum Dig Depth: 4m – 6.14m Maximum Shovel Capacity: 1.0m3 – 1.3m³. 

Blaðsíður 2-15 eru aðalhluti bæklingsins. Á þeim er samansafn upplýsinga um gröfugerðina 

sem skipt er upp í einnar til tveggja síðu kafla sem annað hvort fjalla um styrkleika vörunnar 

eða söluvæna eiginleika hennar. Þessir kaflar heita: Cost of ownership and efficiency; 

Quality, reliability and durability; Productivity and performance; Comfort and ease of use; 

Security and serviceability; The options list; Livelink, work smarter;  Value added. Fyrir 

neðan hvert kaflaheiti er ein auðkennd málsgrein sem gefur stutt yfirlit yfir umfjöllunarefnið, 

þar á eftir er atriðalisti með ítarlegri upplýsingum. Hverju atriði fylgir tilvísunarnúmer sem 

tengir það við einhverja af þeim myndum sem eru að finna á hverri blaðsíðu, flestar eru 

myndirnar ljósmyndir. Á eftir þessum köflum eru sjö blaðsíður af tæknilýsingum með 
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teikningum. Á innanverðri baksíðu er önnur heilsíðu mynd af traktorsgröfu sem staðsett er á 

byggingarlóð og á baksíðunni sjálfri eru 15 minni myndir af ýmsum vinnuvélum frá JCB, 

lýsing á vörunni, pláss til þess að bæta við samskiptaupplýsingum söluaðila, lagalegur 

fyrirvari, fyrirtækjamerki JCB og kjörorðið: one company, over 300 machines. Eins og fram 

hefur komið, er um hágæða og faglega framsetta útgáfu að ræða. 

Sérkenni 

Til viðbótar við ofangreind atriði varðandi uppbyggingu, lengd og myndanotkun er munur á 

milli bæklingsins og tækniblaðsins þegar kemur að notkun tungumálsins. Við getum 

(vissulega) greint sömu sérkennandi þætti hér og í tækniblaðinu: íðorð (t.d. variable flow 

pump, kingpost hose, cat tail weld); skammstafanir (t.d. DPF, SCR, HBCV); mælieiningar 

(t.d. kg, kW, hö, bar, l/min); tæknilegar skýringarmyndir; vísanir í alþjóðlega staðla eða 

viðmið (t.d. EHTMA Class C tool operation standards); og sérnöfn á tækni sem fyrirtæki 

hafa einkaleyfi á (t.d. EcoMAX engine, TorqueLock system, SmoothRide System). Hér er þó 

tungumálið einnig notað til að uppfylla auglýsingavirkni bæklingsins, sem er ekki reyndin 

með tækniblaðið. Sjá nokkur dæmi hér á eftir.  

Persónulegar tilvísanir og beint ávarp 

Lesandinn er ávarpaður fjölda skipta með beinu ávarpi (you eða your eru notuð í 33 

tilfellum). Persónufornöfn í fleirtölu, we (15 tilfelli) og our (26 tilfelli) eru notuð sem vísun 

til fyrirtækisins sjálfs. Á þennan hátt er höfðað beint til reynslu, þarfa og væntinga lesandans 

og JCB tekur á sig persónulega ábyrgð á hönnunar- og framleiðsluákvörðunum, sem og býður 

neytandanum lausnir, þjónustu eða svör á tryggan og persónusniðinn hátt. Textabrot 4.6 og 

4.7 sýna tvö dæmi um þetta og samsvarandi þýðingu úr þýska bæklingnum. 

 

Textabrot 4.6 

Enskur frumtexti: The latest 3CX and 4CX backhoes don‘t just provide you with the power 
to get things done; they also offer you countless features to ensure that performance is 
efficient, and ownership costs are reduced.  
 
Þýskur marktexti: Die neuen Baggerlader 3CX und 4CX zeichnen sich neben der 
herausragenden Leistung durch zahlreiche Merkmale aus, die Effizienz gewährleisten und 
die Betriebskosten senken.  
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Textabrot 4.7 

Enskur frumtexti: Irrespective of what you opt for, our maintenance teams around the 
world charge competitive labour rates, and offer non-obligation quotations as well as fast, 
efficient insurance repair work.  
 
Þýskur marktexti: Unabhängig vom gewählten Paket berechnen Ihnen unsere 
Wartungsteams rund um den Globus extrem günstige Stundentarife, unterbreiten Ihnen 
unverbindliche Angebote und führen Service-oder Wartungsarbeiten schnell und effizient 
durch.  

 

Í öðrum tungumálaútgáfum er að virðist minna um persónulegar tilvísanir, en í fljótu 

bragði litið virðast þær vera eitthvað notaðar í nokkrum útgáfum. Þýska þýðingin ávarpar 

lesandann ekki eins oft (29 tilfelli af Sie og Ihnen) og vísar mun sjaldnar til JCB með 

fornöfnum í fyrstu persónu fleirtölu (21 tilfelli af wir og unser í öllum beygingarmyndum). 

Þýska þýðingin í textabrotum 4.6 og 4.7 sýnir hvernig persónulegar tilvísanir eru 

meðhöndlaðar í þýsku. Í textabroti 4.6 er setningargerðin í þýska textanum ópersónuleg og 

þar með er ekki vísað beint til lesandans. Í enska frumtextanum í textabroti 4.7 er setningin 

sett fram með persónufornafni (what you opt for). Í þýska marktextanum er í staðinn notaður 

nafnliður gewählten Paket. Reyndar er persónufornafninu Ihnen svo bætt inn í sömu setningu 

í tveimur tilfellum þar sem í enska frumtextanum voru engin: berechnen Ihnen (rukka þig) og 

unterbreiten Ihnen (bjóða þér). 

Í frumtextanum er áhugavert misræmi þegar kemur að þeim sem er ávarpaður. Stundum 

er sú manneskja sem mögulega ákveður hvort þessi vinnuvél verði keypt eða ekki ávörpuð og 

vísað er til stjórnanda vélarinnar sjálfrar í þriðju persónu. Væntanlegur stjórnandi er þó 

stundum líka ávarpaður, eins og sjá má í textabroti 4.8. Í spænsku og ítölsku útgáfunum hér 

er stjórnandi vélarinnar ávarpaður beint og tekur ítalski textinn sölugildið aðeins lengra með 

því að leggja áherslu á verðskuldaða hvíld viðkomandi stjórnanda og afslöppun. Þýski textinn 

aftur á móti notar ópersónulega setningagerð („hægt er að útbúa bolla af heitu kaffi eða te“ 

[mín þýðing]) og franska útgáfan vísar til stjórnandans í þriðju persónu. Takið einnig eftir því 

hvernig þessar tvær þýðingar breyta röð drykkjanna tveggja, líklega til að endurspegla 

drykkjarvenjur viðkomandi viðtökuhópa.  

 

Textabrot 4.8 

Enskur frumtexti: Exclusive to JCB backhoe loader, we have integrated a hot drinks 
machine option into the cab to provide you with a delicious cup of hot tea or coffee 
throughout the day.  
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Ítalskur marktexti: In esclusiva per le sole terne JCB, abbiamo inserito in cabina un 
distributore di bevande calde opzionale che vi consente di prepararvi una deliziosa tazza 
di tè o caffè caldo nel corso della giornata, rendendo la vostra meritata pausa ancora più 
rilassante. [sem gerir verðskuldaða pásu ykkar meira afslappandi]. 
 
Spænskur marktexti: En exclusiva en las retrocargadoras JCB, hemos integrado una opción 
de máquina de bebidas calientes en la cabina para que pueda disfrutar de una deliciosa 
taza de té o café durante su jornada de trabajo.  
 
Þýskur marktexti: Nur JCB Baggerlader sind mit der Möglichkeit ausgestattet, jederzeit 
eine Tasse heißen Kaffee oder Tee zubereiten zu können.  
 
Franskur marktexti: [bæklingur með nýju sniði, ekki þýðing á þeim enska]: Le distributeur 
de boissons chaudes permet à l’opérateur d’apprécier un café ou un thé bien chaud 
pendant sa journée de travail.  

Talmálsleg orðanotkun og úrfellingar 

Í bæklingnum eru nokkur talmálsleg orðasambönd notuð í tæknilegum lýsingum. Að sama 

skapi er, í enska frumtextanum, óformleg framsetning í formi úrfellinga mikið notuð (we‘ll, 

we‘ve). Textabrot 4.9, 4.10 og 4.11 sýna nokkur dæmi um þetta. Þessi framsetning styrkir 

persónuleg tengsl á milli höfundar og lesanda textans á ensku (í 6. kafla ræðum við þetta 

aðeins í tengslum við umræðu um orðræðu og í 7. kafla í tengslum við nálægð). Í ritaðri 

þýsku er ekki hægt að nota úrfellingu á sama hátt. Þannig verður þessi óformlega framsetning 

ósjáanleg í þýsku þýðingunni, sem einnig hefur færri ákvæðisorð (t.d. eru samsvarandi orð 

fyrir ensku orðin all-day eða extremely ekki til í þýsku).  

 

Textabrot 4.9 

Enskur frumtexti: In order to help you reap the maximum benefit of the 3CX and 4CX‘s 
superior performance, we‘ve designed these machines to be all-day comfy, ergonomic 
and extremely intuitive for operators to use.  
 
Þýskur marktexti: Damit Sie das Beste aus der überragenden Leistung des 3CX un des 4CX 
herausholen können, sind die Maschinen komfortabel, ergonomisch und intuitiv 
bedienbar.  

 

Textabrot 4.10 

Enskur frumtexti: There‘s storage aplenty in our 3CX and 4CX cabs.  
 
Þýskur marktexti: Die Kabine des 3CX und des 4CX bietet reichlich Stauraum.  
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Textabrot 4.11 

Enskur frumtexti: All the materials with which we construct our backhoe loaders are 
tested to the very max.  
 
Þýskur marktexti: Alle Materialien der Baggerlader werden bis zur Belastungsgrenze 
getestet.  

Skírskotanir og aukamerking til að auka auglýsingagildi  

Mikið er um skírskotanir í orðræðunni í enska bæklingnum. Annars vegar er vinnuvélinni og 

getu hennar lýst á jákvæðan hátt með því að nota samanburð, efsta stig og lýsingar- og 

ákvæðisorð með greinilega merkingarauka, sem standa svo með nafnorðum með jákvæðar 

skírskotanir (eins og efficiency, productivity, asset, versatility) eða hlutlausari nafnorðum sem 

eru mörkuð með ákveðnum jákvæðum merkingarblæ. Þessi jákvæði merkingarblær 

nafnorðanna kemur til vegna þeirra orða sem þau eru oft pöruð með og er fyrirbæri sem nefnt 

hefur verið merkingarlega jákvæð orðavensl (sjá Partington, 2004). Til dæmis, getur 

performance  á ensku (hér „afköst“ á íslensku) verið poor, worse, disappointing o.s.frv., en 

miklu líklegra er þó að þau séu good, better, best, outstanding, impressive, excellent, supberb, 

brilliant eða jafnvel improving eða improved. Í textasafni British National eru tilfellin þar 

sem performance stendur í merkingarlega jákvæðum orðavenslum þrisvar sinnum fleiri en 

þau neikvæðu. Eftirfarandi er dæmalisti yfir viðurnefni og önnur orðasambönd með 

merkingarskírskotanir sem notuð eru í bæklingnum.  

 

 excellent excavator performance; ultimate performance; even greater traction and 

performance; unparalleled power, performance and versatility 

 ultimate efficiency; ultra efficiency 

 easily resalable; proven to excel; ultra reliable 

 legendary productivity; exceptional on-site productivity; maximum productivity 

 ultimate backhoe loader; largest, most productive backhoe model; ideal machine 

 great asset 

 superb build quality  

 easier control 

 lighter lever effort 

 only the finest materials and processes 

 added rigidity 
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 ultimate fuel-injection system protection 

 innovative hydraulics 

 

Hins vegar er talað um að tækið sé með ákveðið hjálparafl sem vinni með eða aðstoði 

stjórnandann við að leysa úr verkefnum eða vandamálum. Þessu er lýst með því að nota 

sagnir eins og reduce, stop og improve, sagnirnar standa með hlutum sem hafa neikvæða 

tengingu eða orðum með neikvæðan merkingarblæ og svo er ákvæðisorðum einnig bætt við: 

t.d. inevitable rigours of site life; impact damage; perils of trenchwork; debris; stress 

concentrations; viscous drag; massive shock loads; tyre wear; extreme temperatures; the 

most hostile conditions; the toughest applications and environments. Með aðstoð 

traktorsgröfunnar er hægt að komast vel frá allri þessari ofangreindu neikvæðu reynslu.  

Í mörgum tilfellum geta þýðendur valið orð í markmálinu með svipaða merkingarauka 

til að uppfylla þessa sterku auglýsingavirkni textans. Samsetta hugtak Torresi (2010) „hlutfall 

upplýsinga og sannfæringarkrafts“ (e. information-to-persuastion ratio) getur verið hjálplegt 

að hafa í huga þegar unnið er með texta eins og þennan. Torresi heldur því fram að í þeim 

tilfellum þar sem hlutfall upplýsinga er hærra en hlutfall sannfæringakraftsins í texta gæti 

þurft að endurskrifa hluta hans til að auka sannfæringarkraftinn. Þar af leiðandi kalla textar 

sem hafa hærra hlutfall upplýsinga á nákvæmari þýðingu en textar með hærra hlutfall 

sannfæringarkrafts.  

Framleiðslugildi 

Með því að skrifa texta og framreiða þá á ákveðinn hátt er hægt að nýta þá til að ýta undir 

trúverðugleika fyrirtækis eða vörumerkis. JCB vörubæklingar eru með hátt framleiðslugildi 

og líta mjög faglega út. Þessari ímynd er haldið með samræmi í hugtakanotkun og öðrum 

málfræðilegum þáttum. Í svona fagmannlegri framleiðslu á skjali er þó hægt að gera mistök. Í 

enska bæklingnum eru a.m.k. tvær innsláttarvillur (textabrot 4.12 og 4.13) en þær skapa þó 

engin vandræði fyrir þýðendur.  

 

Textabrot 4.12 

Enskur frumtexti: This allows you to di gin areas simply not possible with a conventional 
backhoe, such as around objects like tress[svo]

 , telegraph poles or lamp posts.  
 
Þýskur marktexti: …Hindernisse wie Bäume, Telegrafenmasten oder Laternenmasten.  
 
Ítalskur marktexti: …ostacoli quali, alberi, pali del telegrafo o pali della luce.  
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Spænskur marktexti: …objetos como árboles, postes telegráficos y postes de iluminación.  

 

Textabrot 4.13 

The 3CX and 4CX have optional LSD to stop wheelspin in difficult ground conditions, 
inturn[svo]

 reducing tyre wear. 
 

Inn í þýðingar sem greinilega eru unnar á fagmannlegan hátt geta slæðst villur. Í 

textabroti 4.14 er vísað í mælieininguna fyrir flæði, lítra á mínútu, með styttingunni l/min. 

Þessi mælieining kemur fram sem l/min í öllum þýðingum nema þeirri ítölsku þar sem hún 

verður giri/min, en það eru snúningar á mínútu og því ranglega þýtt.  

 

Textabrot 4.14 

Enskur frumtexti: The hose reel meets EHTMA Class C tool operation standards and 
features low back pressures, 138 bar pressure and a 20 l/min flow rate. 
 
Ítalskur marktexti: L‘avvolgitore è conforme agli standard di funzionamento EHTMA degli 
utensili di classe C e presenta basse contropressioni, pressione max di lavoro pari a 138 
bar e 20 giri/min di portata. 

 

Annað dæmi sem við samræmingu texta hefur yfirsést er að finna í brasilísk 

portúgalska bæklingnum fyrir traktorsgröfulínuna. Hérna er kjörorð JCB one company, over 

300 machines þýtt sem uma máquina, mais de 300 máquinas [ein vél, yfir 300 vélar] í staðinn 

fyrir uma empresa, mais de 300 modelos de máquinas [eitt fyrirtæki, meira en 300 gerðir af 

vélum] eins og gert er í sumum af hinum bæklingunum. Annað atriði sem nefna má í 

tengslum við þýðingu á kjörorðinu er að í útgáfum á öðrum tungumálum eru fyrir 

setningarhlutann „over 300“ notuð orð sem samsvara „yfir“ eða „meira en“ (t.d. á spænsku 

una empresa, más de 300 máquinas; á ítölsku un‘azienda, oltre 300 macchine; og á frönsku 

un constructeur, plus de 300 modeles). Þýski þýðandinn er sá eini sem tekur orðið alveg út 

ein Unternehmen, 300 Modelle og þá er markmiðið sennilega að búa til sterkara kjörorð.  

 

Verkefni 4.1 Kynnið ykkur tækniblöð á ykkar tungumálum 

Finnið tækniblöð fyrir vöru að eigin vali, eitt á ykkar frummáli og eitt á ykkar markmáli og 

best væri ef annað væri þýðing á hinu. Þið getið byrjað á að finna alþjóðlegt fyrirtæki og 

leitað á vefsíðu þess eftir dóttur- eða hliðarfyrirtækjum (Daikin, sérfræðingar í loftkælingu 

og kælingu, er dæmi um slíkt fyrirtæki, www.daikin.com). Ef þið finnið ekki tækniblað og 
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þýðingu á því, leitið þá að tækniblöðum fyrir svipaða vöru á markmálinu. Berið skjölin 

saman og skoðið muninn á eftirfarandi atriðum: 

 Heildaruppsetning og litanotkun: Fjöldi blaðsíða? Einlitt eða marglitt? Hvaða litir 

eru notaðir og hvernig? 

 Auðkenni fyrirtækis og vöru: Notkun á vörumerkjum, einkunnarorðum, 

slagorðum? Vöruheiti? Samskiptaupplýsingar?  

 Lagalegar upplýsingar: Einhverjir fyrirvarar? Yfirlýsing um höfundarrétt? Annar 

texti með lagalegt gildi? 

 Uppbygging texta: Fyrirsagnir og kaflaheiti? Atriðalistar? Uppbygging málsgreina? 

Uppröðun kafla? Töflur, skýringarmyndir, línurit? 

 Samskiptamarkmið: Auglýsingatengd, stýrandi eða upplýsandi? 

 

Verkefni 4.2 Rannsókn á öryggisblöðum á ykkar tungumálum  

Byrjið á að skoða leiðbeiningar Efnastofnunar Evrópu (ECHA) um samantekt öryggisblaða 

til að fá nákvæmar upplýsingar um kröfur sem gilda um öryggisblöð. Því næst finnið t.d. 

málningarframleiðanda sem starfar í löndum þar sem ykkar tungumál eru töluð og leitið 

að öryggisblöðum á vefsíðum fyrirtækisins. Finnið sitthvort öryggisblaðið fyrir eina vöru, 

s.s. grunn, þeytu, glans eða viðarvörn á hvorri vefsíðu, veljið eins líkar vörur og hægt er. 

Dæmi á ensku má finna á www.duluxtradepaintexpert.co.uk/products/datasheets). Berið 

tækniblöðin saman. Skoðið sérstaklega samræmi á milli kaflaheita og hugtaka- og 

setninganotkunar í umfjöllun um varúðarráðstafanir. Útbúið tvímála orðalista yfir þessi 

atriði sem nýst getur síðar. 

 

Verkefni 4.3 Nýting íðorðabanka Efnastofnunar Evrópu 

Opnið íðorðabanka Efnastofnunar Evrópu á vefsíðunni http://echa-term.echa.europa.eu. 

Skoðið leitarmöguleikana og hvaða ítarlegri upplýsingar fyrir hugtökin eru í boði (t.d. 

samhengi, stöðumerki). Smellið á Download data hlekkinn efst á skjánum. Hérna getið þið 

hlaðið niður gögnum úr íðorðabankanum til eigin nota sem excel-skjal eða í TBX sniði (sjá 

2. kafla). Finnið gögn fyrir ykkar tungumál og flytjið þau yfir í hugbúnað ykkar fyrir 

hugtakagrunna eða vistið skjal sem ekki krefst internet-tengingar og má þar með nota 
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sem orðalista. 

 

Verkefni 4.4 Undirbúningur fyrir þýðingu á vörubæklingi 

Textabrotið hér að neðan er, með góðfúslegu leyfi, tekið úr bæklingi JCB og nær til 

traktorsgröfu 3CX/4CX ECO. (Um er að ræða blaðsíður 6-7 úr bæklingnum sem hlaða má 

niður af vefsíðunni www.jcb.co.uk/Products/Machines/Backhoe-Loaders/4CX-ECO/. Þar 

eru einnig að finna myndir sem sýna þá hluti sem vísað er í í lýsingunni.) Undirstrikið orð 

með aukamerkingu og önnur atriði í málnotkuninni sem virðast eiga að skapa 

auglýsingagildi. Íhugið þær áskoranir sem upp koma við að þýða þennan texta yfir á annað 

tungumál. Einblínið fyrst á þau atriði sem hafa auglýsingagildi (þ.e. ekki sérfagleg hugtök) 

og íhugið hvernig þið mynduð tækla þýðingu á þeim yfir á ykkar tungumál. Því næst, ef þið 

vinnið með rússnesku, þýsku, frönsku, spænsku eða ítölsku, skoðið vörubækling á 

viðkomandi tungumáli sem er að finna á vefsíðu fyrirtækisins og berið saman við ykkar 

hugmyndir. Ef þið vinnið með hollensku, tékknesku, kínversku eða brasilíska portúgölsku, 

getið þið skoðað upplýsingar um vöruna á vefsíðunni sem ætti að gefa ykkur einhverjar 

lausnir. Eru marktextarnir sannfærandi? Rökstyddu svar þitt. Skoðið nú íðorðin. Útbúið 

tvímála orðalista yfir þau sérfaglegu hugtök sem notuð eru í þessum texta og styðjist við 

upplýsingar á vefsíðum JCB sem og annarra dreifingaraðila og framleiðenda traktorsgrafa.  

 

Productivity and performance. 
JCB Backhoew have always led the way in power and performance, and our lates 3CX and 
4CX models are no exception. In every respect – from digging to lifting and manoeuvring – 
these machines will maximise your productivity.  

 
A productive drivetrain. 
Choose from three engines to suit your requirements – with 55kW, 68kW and 81kW 
options, you can balance ultra efficiency against ultimate performance.  

 
To give your 3CX or 4CX even greater traction and performance, as well as reduced tyre 
wear, opt for our automatic limited slip differentials.  

 
Innovative hydraulics. 
There‘s more tractive effort at the pile than ever, thanks to new variable flow pump 
power management combined with our new EcoMAX engine.  

 
The 3CX Contractor and 4CX‘s heavy-duty lift rams provide 3.87 tonnes of force for 
improved lifting performance.  
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Digging further. 
A 3CX or 4CX ECO‘s 4-ram self-levelling loader automatically adjusts the shovel on both 
raise and lower cycles without any need for manual adjustment. It also provides 
unhindered front shovel visibility, especially when loading at height.  

 
The JCB return-to-dig feature means operators can quickly reset the shovel to dig.  

 
To ensure an extra 1.2m dig depth and reach – and to minimise repositioning – the 3CX 
and 4CX are fitted with our inner box design Extradig feature.  

 
Both the 3CX and 4CX ECO boast high ground clearances of up to 370mm, together with 
20° departure angles. This means operators can work easily on steep slopes and uneven 
ground at maximum productivity. 

 
JCB 4CX: the ultimate backhoe loader. 
As the largest, most productive backhoe model we produce, boasting unparalleled power, 
performance and versatility, the JCB 4CX ECO is the ideal machine for just about any 
application, from road-building to house-building, waste recycling and landscaping.  

 
The 4CX ECO‘s large optional 1.3m³ shovel capacity along with 3 steering modes provide 
exceptional on-site productivity.  

 

Verkefni 4.5 Þýðing á tækniblaði 

Finnið tækniblað fyrir vöru að eigin vali til að þýða. Gefið ykkur að viðkomandi fyrirtæki 

stefni að því að dreifa vörum sínum á markað þar sem markmál ykkar er talað. Hafið 

verkbeiðni þýðingar í huga, gerið viðeigandi undirbúningsvinnu og búið til þýðingu með 

birtingu í huga. Ræðið þýðingarferli ykkar og lokaútgáfu þýðingar. 

 

Verkefni 4.6 Siðferðislegir árekstrar  

Vangaveltur um siðferðisleg málefni eru áhugaverðar. Íhugið hvort að þið mynduð, af 

siðferðislegum eða hugmyndafræðilegum ástæðum, hika við eða mótmæla þýðingu á 

einhverjum tækniblöðum eða bæklingum fyrir atvinnugreinar, fyrirtæki eða vörur. Sem 

dæmi má nefna texta sem auglýsir herbúnað sem notaður er á stríðssvæðum eða búnað 

sem notaður er til vinnslu á svæðum sem eru umhverfislega viðkvæm. Íhugið hvort og 

hvernig þýðing á slíkum textum (eða textum tengdu öðru umdeilanlegu efni sem ykkur 

dettur í hug) gæti ýtt undir siðferðislega árekstra fyrir þýðendur eða verkefnastjóra. 

Ræðið hvernig þið mynduð bregðast við eða takast á við þess konar aðstæður. 
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Aðalatriði kaflans 

 Tækniblöð gefa tæknifróðum neytendum tæknilýsingu og aðrar upplýsingar um 

tæknilegar vörur. Vegna sölu og dreifingu á alþjóðlegum markaði eru þau gjarnan 

þýdd yfir á mörg mismunandi tungumál. 

 Þrátt fyrir að fyrirtæki hafi ákveðið frelsi þegar kemur að útliti, uppsetningu og 

innihaldi tækniblaða er algengt að þau innihaldi tæknilýsingu vörunnar, töluleg 

gildi og upplýsingar um fyrirtækið. Eins er líklegt að textinn hafi ákveðið 

auglýsingagildi. Í þýðingum á tækniblöðum er formi frumtextans vanalega fylgt og í 

þýðingaferlinu er lögð áhersla á nákvæmni og samræmi tækniupplýsinga.  

 Öryggisblöð fylgja ströngum reglum um uppbyggingu og innihald og til að fá 

aðgang að staðlaðri íðorðafræði og orðræðu geta þýðendur nýtt sér íðorðabanka 

og önnur gagnasöfn sem til eru. 

 Í vörubæklingum, á sama tíma og tæknilegar upplýsingar vöru eru taldar upp, er 

gerð tilraun til að vekja athygli lesenda á gæðum vörunnar og að sannfæra þá um 

kosti hennar. Til þess grípa menn oft til ákveðinnar mælskulistar í textanum. 

Þýðendur leita alla jafna eftir því að ná svipuðum auglýsingaáhrifum í þýðingum 

sínum og styðjast þá við þekkingu sína á venjum innan viðkomandi textategundar. 

Eins leita þau til viðeigandi tilfanga í markmálinu til að fást við þetta samspil 

upplýsinga og markaðssetningar. 
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5 Einkaleyfi 

Í þessum kafla skoðum við textategund sem hefur sérstakt gildi fyrir hönnun og 

framleiðslustig vöruþróunar; umsókn um einkaleyfi. Reynt er að varpa ljósi á hver tilgangur 

einkaleyfa er, í hverju umsóknarferli um einkaleyfi felst, á hverju veiting þeirra byggist. Við 

greinum dæmi um umsókn um einkaleyfi til að öðlast skilning á því hvernig tungumálið er 

notað til að uppfylla sérstök markmið umsóknarinnar. Því næst skoðum við alþjóðlega vídd 

einkaleyfa með því að beina athygli okkar að vinnu Evrópsku einkaleyfastofunnar (EPO) og 

Alþjóða hugverkstofnunarinnar (WIPO), sem og hlutverki þýðinga og vélþýðinga í því 

samhengi. Við endum kaflann á því að ræða þær nálganir sem atvinnuþýðendur á sviði 

einkaleyfa taka oftast við vinnu sína. 

Almennt um einkaleyfi 

Einkaleyfi er lagalegt skjal sem lýsir uppfinningu og tilkomu hennar, jafnt og að gefa 

einkaleyfishafa ákveðinn rétt eða vernd á uppfinningunni. Uppfinningamaður (eða 

einkaleyfasérfræðingur eða lögfræðingur í nafni uppfinningamanns) sækir um einkaleyfi í 

þeim tilgangi að fá vernd á uppfinningunni fyrir sig og það kemur jafnframt í veg fyrir að 

aðrir geti gert eftirlíkingu eða framleitt hana án leyfis einkaleyfishafa. Uppfinning sem 

vernduð er með einkaleyfi gefur eiganda einnig tækifæri á að framleiða vöruna til fjár, selja 

hugmyndina og hugverkaréttindin eða að selja nytjaleyfi. Vert er að taka það fram að umsókn 

um einkaleyfi krefst þess að umsækjandi birti allar upplýsingar um uppfinningu sína 

opinberlega; eftir birtingu vonast umsækjendur til þess að fá vernd fyrir uppfinningu sína og 

framfylgjanleg einkaleyfaréttindi. 

Til þess að fá einkaleyfi verður uppfinningamaður að leggja inn umsókn um einkaleyfi 

til viðkomandi einkaleyfastofu. Ákveðnum viðmiðum er fylgt við yfirferð umsóknar. Ef 

umsóknin er fullnægjandi er einkaleyfi gefið, ef ekki, er því neitað. Ef umsókn er samþykkt 

er hún gefin beint út sem einkaleyfi, þ.e. textinn í umsókninni helst óbreyttur.  

Samkvæmt upplýsingum á vef skrifstofu hugverkaréttinda í Bretlandi 

(www.gov.uk/intellectual-property/patents) verður uppfinning að uppfylla ákveðin skilyrði til 

að hljóta einkaleyfi. Hún verður að vera ný og búa yfir ákveðnum frumleika, sem þýðir að 
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hún verður að innihalda eitthvert skref sem ekki er greinilegt fagmanni með þekkingu og 

reynslu á viðkomandi sviði. Hún á því ekki að vera einföld aðlögun eða samblanda af vörum 

sem þegar eru til. Að lokum, þarf hún að vera hæf til framleiðslu og hagnýtanleg í iðnaði.  

Í sumum löndum er gerður greinarmunur á almennum einkaleyfum og tveimur öðrum 

tegundum einkaleyfa. Í Bandaríkjunum eru til dæmis almenn einkaleyfi veitt fyrir 

uppfinningar (eða endurbætur) á aðferðum, vélum, framleiðsluvörum og samsetningu efna, á 

meðan hönnunarvernd er veitt fyrir nýja hönnun á vörum til framleiðslu og einkaleyfi á 

plöntum eru gefin fyrir ný plöntuafbrigði (USPTO, 2014a). Í öðrum löndum er (iðnaðar-) 

hönnun vernduð með skráningu eða höfundarrétti en ekki með einkaleyfarétti og samkvæmt 

evrópska einkaleyfasamningnum eru einkaleyfi ekki veitt fyrir plöntu- eða dýraafbrigðum 

(EPO, 2014c). Fyrir utan almenn einkaleyfi veita sum lönd (t.d. Þýskaland, Austurríki, Japan) 

svokölluð smáeinkaleyfi hönnuð til að auðvelda aðgang að hugverkavernd, sérstaklega fyrir 

uppfinningar sem snúast um smávægilegar endurbætur á tækni sem til er fyrir. Í öðrum 

kerfum hafa þau mögulega önnur heiti eða flokkun, í Ástralíu er til dæmis munur á almennum 

einkaleyfum og einkaleyfi á nýjung. 

Hér eftir einbeitum við okkur að almennu einkaleyfi, þ.e. því sem veitt er fyrir 

uppfinningar sem tengjast aðferðum og afurðum og eru hæfar til framleiðslu eða hagnýtar í 

atvinnulífi (hvort sem það er á sviði véliðnaðar, rafeindatækni, líffræði, efnafræði, lyfjafræði, 

eða annars). Ekki verður komið sérstaklega inn á hönnunarrétt eða einkaleyfi fyrir 

plöntuafbrigðum, þó að umsókn og leyfisveiting þeirra séu svipuð ferli og þau sem farið 

verður í hér á eftir. Einkaleyfi á genum og erfðaefnum eru mjög umdeild og þar með hefur 

skapast mikil umræða í kringum þau. Ef hægt er einangra líffræðilegu efnin frá þeirra 

náttúrulega ástandi veita sum lönd (t.d. Bandaríkin, Ástralía) einkaleyfi á líffræðilegu 

efnunum sjálfum (sem og þeirri tækni og aðferðum sem til þarf til við sköpun þeirra og 

þróun). Umræðan hvað varðar einkaleyfishæfi hefur því aðallega snúist um það hvenær þau 

hætta að vera náttúruleg og byrja að flokkast sem manngerð. Árið 2013 úrskurðaði 

Hæstiréttur Bandaríkjanna að einkaleyfi yrðu ekki veitt fyrir genum. Sá úrskurður ákvarðaði 

þar með skýr mörk á milli náttúrlegra gena og þeirra erfðaefna (t.d. DNA) sem búin eru til á 

rannsóknarstofum og má sækja um einkaleyfi fyrir (Liptak, 2013). 

Einkaleyfi sem textategund  

Líkt og þær textategundir sem fjallað hefur verið um hingað til er umsókn um einkaleyfi 

samskiptaathöfn sem felur í sér ákveðin samskiptamarkmið. Þau eru uppfyllt innan félagslegs 
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samhengis einkaleyfakerfisins og framleiðsluiðnaðarins. Eins og Bazerman segir (1994, bls. 

84) eru umsóknin um og lýsingin á einkaleyfinu hefðbundin dæmi um talgjörð (e. speech act) 

og í báðum tilfellum er hægt að segja að talfólgin öfl séu ráðandi; umsóknin er leiðbeining 

(beiðni) og lýsingin er yfirlýsing (veiting á vernd). 

Umsókn um einkaleyfi   

Til þess að umsókn leiði til leyfisveitingar og að heildarætlun þeirrar talfólgnu athafnar sem 

hún er sé náð þurfa ýmsir þættir að vera til staðar og þeir þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Fyrsti þáttur er nýnæmi, uppfinningin sjálf sem ný hugmynd. Hún er kynnt með heiti 

sínu og henni lýst í ágripi. Í umsókninni sjálfri á svo að koma fram nákvæm lýsing á 

uppfinningunni, yfirleitt eiga skýringarmyndir eða teikningar að fylgja með. Lýsingin á að 

útskýra allar einingar uppfinningarinnar, hvernig hún er notuð og hvernig hún er útfærð. Hafa 

ber í huga að þetta er kynning eða lýsing á afurð sem mögulega hefur ekki enn verið 

framleidd nákvæmlega á þennan hátt. 

Umsóknin verður einnig að innihalda einkaleyfiskröfur sem umsækjandi setur fram og 

þær eiga að skilgreina uppfinninguna. Kröfurnar tilgreina á skýran hátt hvernig uppfinningin 

uppfyllir skilyrði um nýnæmi og tiltaka einnig hvað er sérstakt við afurðina sjálfa eða hvernig 

hún leysir það vandamál sem henni er ætlað að leysa. Þó þessar kröfur (eins og öll umsóknin) 

séu skrifaðar áður en einkaleyfi er veitt eru þær mótaðar á þeim forsendum að það verði veitt.  

Eins og fram kemur í leiðbeiningum Bandarísku einkaleyfastofnunnar (USPTO) verður 

umsóknin að innihalda „nákvæma og greinargóða lýsingu á uppfinningunni“ sem útskýrir 

hvernig „krafan um fullnægjandi lýsingu tryggir það að almenningur fái eitthvað í staðinn 

fyrir þann einkarétt sem veittur er uppfinningamanni í formi einkaleyfis“ (USPTO, 2014b). 

Einkaleyfisleit og rannsókn 

Rannsakandi einkaleyfa byrjar á því að meta lýsingar og kröfur sem eiga að vera nákvæmar, 

skýrar og greinargóðar. Því næst gerir hann leit að þekktri tækni, skilgreind sem:  

hvað sem er sem gert hefur verið opinbert á skriflegan hátt (teikningar og 

annars konar skýringamyndir meðtaldar) hvar sem er í heiminum og sem 

hægt er að nýta til ákvörðunar á hvort tilgreind uppfinning er ný eða ekki og 

hvort hún inniheldur frumleika eða ekki (þ.e. hvort það er greinilegt eða 

ekki), að því tilskildu að opinberun til almennings hafi átt sér stað áður en 

alþjóðleg umsókn var gerð (WIPO, 2014c) 
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Leitað er í heimildum og þá aðallega einkaleyfum sem þegar eru skráð. Með leit er 

rannsakandi að bera nýju uppfinninguna saman við þekkta tækni til þess að ákvarða 

einkaleyfishæfi hennar á grundvelli nýnæmis og frumleika. Líkt og skilgreiningin á þekktri 

tækni hér að ofan gefur í skyn, gæti verið nauðsynlegt að skoða þýðingar í leitarferlinu (áður 

en umsókn er útbúin eða í rannsóknarferlinu sem fer í gang eftir að umsókn hefur verið lögð 

inn). Einkaleyfahæfisrannsókn er ekki ætlað að athuga hvort hugmyndin sé framkvæmanleg 

eða ekki eða hvort afurðin reynist vera gagnleg eða markaðshæf. Hún er eingöngu gerð til að 

kanna möguleika hugmyndarinnar eins og hún er sett fram í umsókninni og einkaleyfishæfi 

hennar.   

Samkvæmt evrópsku einkaleyfastofunni (EPO, sjá nánari umfjöllun í næsta hluta) felst 

vinna rannsakanda einkaleyfahæfis í „leit í gagnabönkum, heimildagreiningu og bæði 

munnlegum og skriflegum samskiptum við umsækjendur einkaleyfa og lögfræðinga þeirra og 

þar á eftir ákvarðanatöku um veitingu leyfanna“ (www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/-

examiners.html). Nákvæmari lýsingar á hverjum hluta leitar- og rannsóknarferlisins ásamt 

upplýsingum um rannsakendur má finna á vefsíðu evrópsku einkaleyfastofunnar. 

Áður en umsókn um einkaleyfi er lögð inn getur leit aðstoðað mögulega umsækjendur 

við að átta sig á einkaleyfishæfi uppfinningar sinnar. Eins og umfjöllun hér á eftir mun leiða í 

ljós, þá eru umsóknir um einkaleyfi og lýsingar birtar opinberlega þannig að hver sem er 

getur rannsakað þekkta tækni. Eigi að síður er þetta einnig þjónusta sem lögfræðingar og 

umboðsmenn einkaleyfa bjóða uppá. Með því að gera ítarlega leit áður en umsókn er lögð inn 

er hægt að koma í veg fyrir vandamál sem mögulega geta komið upp varðandi brot á 

einkaleyfisrétti eða ef uppfinningin er véfengd. Þýðingar geta verið mikilvægur hluti þessa 

rannsóknarferlis.  

Brot á einkaleyfisrétti og málaferli 

Sumir fræðimenn halda því fram að hættan á lögsókn er það sem gefur einkaleyfinu gildi 

frekar en lögsóknin sjálf (Helmers og McDonagh, 2012, bls. 2 og 4). Einkaleyfi hefur á þann 

hátt fyrirbyggjandi virkni.  

Það getur verið dýrt að fylgjast með mögulegum lögbrotum varðandi einkaleyfi og 

verður handhafi leyfisins að ákveða hvort það sé gert eða ekki. Eins er það undir leyfishafa 

komið, ef möguleg brot finnast, hvort að málinu sé fylgt eftir og málaferli hafin eða ekki. 

Þessi ákvörðun getur verið snúin og byggist á útreikningum á tapi og ávinning af hvorri 

ákvörðun fyrir sig. Það þýðir að fæstar einkaleyfadeilur enda inni í réttarsal (Helmers og 
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McDonagh, 2012, bls. 3). Þegar sú ákvörðun er tekin að fara í málaferli er það ýmist með því 

markmiði að reyna að hindra brothafa í að nota einkaleyfða tækni, að selja einkaleyfaréttinn 

eða til að fá sáttagreiðslu frá brothafa/samkeppnisaðila. Deilur Samsung og Apple eru vel 

þekkt dæmi um einkaleyfastríð sem háð hefur verið í réttarsölum bæði í Bandaríkjunum og 

Kóreu. Þessi tvö fyrirtæki prýða ósjaldan fyrirsagnir viðskiptafréttanna vegna viðvarandi 

deilna í tengslum við hinar mismunandi nýjungar hvað varðar snjallsíma (sjá Kane, 2014). 

Eins og fram kemur hjá Kane (2014) þá mistókust upprunalegar tilraunir til að rukka 

leyfisgjöld í þessu máli.  

Rannsókn Helmer og McDonagh á einkaleyfistengdum dómsmálum í Bretlandi á 

tímabilinu 2000-2008 leiddi í ljós að um 43 prósent mála voru höfðuð vegna meintra brota, á 

meðan um 31 prósent mála reyndu að ógilda einkaleyfi, en aðeins um helmingur mála náði 

endanlegum dómi (Helmer og McDonagh, 2012, bls.5). Kostnaður við málaferli er hár í 

Bretlandi. Heildarkostnaður í þeim dómsmálum sem rannsökuð voru var á bilinu 1–6 milljón 

breskra punda (Helmer og McDonagh, 2012, bls. 3). Lágt hlutfall mála sem enda fyrir rétti í 

Bretlandi má bera saman við hlutfall andmælamála vegna einkaleyfa hjá Evrópsku 

einkaleyfastofunni; nýjustu tölur sem eru frá árinu 2013 sýna að eingöngu 4.5 % einkaleyfa 

var andmælt það árið (af þeim leyfum þar sem frestur til að andmæla var ekki útrunninn). Í 

málum sem fara fyrir dómstól og hafa alþjóðlegt umfang er algengt að þýðinga sé krafist á 

gögnum, ekki eingöngu á einkaleyfunum sjálfum, líka á öðrum dómsgögnum, skriflegum 

samskiptum, vitnisburði sérfróðra vitna, o.s.frv.  

[…] 

Atvinnuþýðingar á einkaleyfum 

Byggt á því sem við nú vitum um einkaleyfi sem hluta af hugverkaverndarkerfi, um hvernig 

umsóknir um einkaleyfi eru útbúnar, hvernig unnið er úr þeim og hverjir einkennandi þættir 

textategundarinnar eru, getum við tekið saman grundvallarviðmið sem geta aðstoðað í 

þýðingaraðgerðum á sviði einkaleyfa. 

Væntingar viðskiptavina og skýringaþýðing 

Eins og fram hefur komið mun þýðingin, í mörgum þeim tilfellum þar sem einkaleyfi eru 

þýdd, vera notuð með frumtextanum og er þar með sýnileg. Mögulegt er að þýðingin sé 

eingöngu lesin af einni manneskju á því tungumáli, en staðreyndin er sú að augljóst er að um 

þýðingu er að ræða og í sumum tilfellum, t.d. við andmæli eða í lögsókn, getur hún orðið 
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sérstaklega mikilvæg. Í þeim tilfellum þjónar hún ekki eingöngu þeim tilgangi að koma til 

skila þeim upplýsingum sem í henni standa um uppfinninguna sjálfa, heldur einnig sem 

sönnunargagn sem lagt er fram í brota- eða andmælamálum.  

Í þessu samhengi getur verið gagnlegt að líta á þýðingar á einkaleyfum sem dæmi um 

það sem Nord kallar skýringaþýðingu (e. documentary translation) (Nord 1997, bls. 47 og 

2005, bls. 80-81). Skýringaþýðing er heimild um samskiptin á milli höfundar frumtexta og 

lesanda frumtexta. Lesandi marktextans er settur í stöðu þess sem ‚horfir á‘ 

samskiptaaðstæður frumtextans. Andstæða skýringaþýðingar er leikin þýðing (e. instrumental 

translation) en hún uppfyllir sín eigin samskiptamarkmið í markmenningunni. Þýðing á 

einkaleyfi hefur að sjálfsögðu sitt eigið samskiptamarkmið, en það er nánast það sama og 

frumtextans, þ.e. að endurspegla frumtextann, vera heimild um hann; að koma til skila eins 

skýrt og skilmerkilega og hægt er hvaða kröfur og lýsingar koma fram í frumtextanum í 

menningarsamhengi frumtextahöfundar (uppfinningamanns eða umboðsmanns) sem sækir 

um einkaleyfi á uppfinningunni sem lýst er í frumtextanum.  

Í skýringaþýðingu er ákveðnum eiginleikum frumtextans því oft fylgt eftir til að gera þá 

sýnilega lesendum marktextans. Til dæmis getur setningagerð frumtextans verið fylgt eftir 

með það að markmiði að gera lesanda þýðingar kleift að meta þann þátt frumtextans í 

málfræði- eða bókmenntafræðilegri greiningu. Jafnt og í öðrum tilfellum skýringaþýðinga, 

sem tiltaka m.a. þýðingar á opinberum skjölum eins og fæðingar-, dánar- og 

hjúskaparvottorðum, vegabréfum, afritum af skóla- eða háskólagögnum, er í þýðingum á 

einkaleyfum búist við ‚bókstaflegri‘ þýðingu eða nálægð við frumtextann, til að lýsa (gefa 

heimild um) eins nákvæmlega og hægt er kröfum og lýsingum frumtextans. Ólíklegt er að 

viðskiptavinir þekki hugtakið „skýringaþýðing“ en þeir gætu beðið um ‚bókstaflega 

þýðingu‘, þó þeir séu ekki alltaf færir um að útskýra hvað þeir meini með því. Í þýðingum á 

einkaleyfum er uppbyggingu, framsetningu og orðaforða yfirleitt fylgt eins nákvæmlega og 

hægt er, jafnvel þó að útkoman sé hálfankannalegur en þó skiljanlegur marktexti. 

Viðskiptavinurinn býst oft við því að geta séð setningaskipan frumtextans í marktextanum, en 

það fer þó eftir tungumálaparinu. Þessi nálgun þýðir yfirleitt það að þýðendur forðast það að 

sameina og/eða skipta upp setningum, þeir fylgja greinarmerkjasetningu frumtextans eins og 

hægt er og þeir gætu valið að nota samstofna orð þegar það er möguleiki.  
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Samræmi og annmarkar í frumtexta 

Með hliðsjón af þeim aðstæðum innan einkaleyfageirans sem krefjast þýðinga, þ.e. við 

rannsókn/leit eða vegna andmæla, og af þeirri staðreynd að smáatriði geta skipt sköpum er 

mikilvægt að þýðendur leggi áherslu á samræmi í þýðingum þeirra á einkaleyfisskjölum. 

Nákvæm yfirferð á öllum smáatriðum er nauðsynleg, þ.m.t. á númerum, millivísunum og 

vísunum í skýringarmyndir. Í þessari grannskoðun sinni er hugsanlegt að þýðendur taki eftir 

ósamræmi í frumtextum einkaleyfa. Teikningarnar sem og lýsingar eru oft margslungnar og 

því mögulegt að höfundur frumtextans hafi gert mistök, til dæmis með rangri merkingu eða 

ósamræmis milli teikninga og texta. Ef þið rekist á greinilegt ósamræmi eða annmarka í 

frumtextanum látið athugasemd frá þýðanda fylgja með þýðingunni frekar en að leiðrétta það 

í marktextanum. Athugasemd ykkar gerir þeim sem nýta sér marktextann, t.d. umsækjanda í 

leit að þekktri tækni, rannsakanda einkaleyfa eða lögfræðingi, kleift að ákveða hversu 

mikilvægt ósamræmið eða annmarkinn er. Í öðrum þýðingaraðstæðum gæti þótt óviðeigandi 

að láta athugasemd fylgja með þýðingu en þegar um skýringaþýðingu er að ræða, þ.m.t. 

þýðingu á einkaleyfi, er það bæði viðeigandi og algengt. Í textadæminu okkar er ósamræmi í 

málsgrein [0010] þar sem diverter gate er notað (aðeins tvisvar sinnum) til að vísa til 

hugtaksins en í öllum öðrum tilfellum í textanum er divert gate notað. Innsláttarvillur geta 

fundist í öllum skjalategundum. Textabrot 5.5 sýnir innsláttarvillur í okkar dæmaskjali. Hér 

hafa þær hvorki áhrif á merkinguna né eru villandi þannig að þær skapa ekki vanda fyrir 

þýðendur.  

 

Textabrot 5.5 

 [0028] Robots (not shown) at the station 40 remove tested sample tubes 106 from 
the conveyor 30.  

 [0034] As most clearly sown [sic] in Fig. 4 and replaces [sic] them with new sample 
tubes 106 to be tested.  

Íðorð, orðaforði og málfar 

Í umsóknum um einkaleyfi er notast við lagalegt mál og málsnið og þar á meðal eru 

formúlukenndir frasar sem notaðir eru í öllum eða flestum einkaleyfum. Hér að ofan sáum 

við nokkrar setningar á ensku, eins og characterized by og önnur afbrigði af henni, sem oft 

koma fyrir í kröfum. Önnur dæmi um setningar sem koma aftur og aftur fyrir í textadæminu 

okkar eru: 
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 is associated with 

 one/another/a further embodiment of the invention 

 as claimed in claim 

 in a known manner/in the/a (same/similar) manner (as) previously described/shown 

 

Í textanum eru einnig fjölmörg ensk atviksorð sem tengjast lagalegri orðræðu; eins og 

wherein, thereof, herein, hereinafter, thereinafter. Setningar sem gegna ákveðnu 

framsetningarhlutverki í textanum eru einnig endurnýttar í einkaleyfum. Dæmi um það hér 

eru as shown in Fig. og indicated by the reference number. Að átta sig á og læra að þekkja 

þessa reglulega endurteknu frasa á frum- og markmálinu er gagnlegt og nýtist þýðendum 

einkaleyfa í vinnu sinni.   

Ef við orðtökum dæmatextann okkar og setjum saman lista yfir lykilorð og möguleg 

íðorð (sjá 2. kafla) fáum við orðalistann sem sést hér í textabroti 5.6: 

 

Textabrot 5.6  

 conveyor system, main transport conveyor, main transport lane, auxiliary 
conveyor (module), conveyor belt, sidebar lane, straight line travel path, closed 
circuit travel path, exit opening, (side bar) entrance opening, crossover point 

 sample tube, clinical test apparatus, tube recess 

 puck, puck rotating mechanism, puck rotating collar, (sidebar) plunger device, gate 
housing, traffic control gate, divert gate, diverter gate, divert gate device, divert 
head, interface gate, star wheel device, biasing unit 

 load/unload station, singulator device, label check station, bar code label, label 
reader device 

 schematic plan view, sectional view 
 

Eins og fram kemur hér á undan er tilhneigingin í einkaleyfum, sérstaklega kröfunum, 

að nota almenna orðræðu í lýsingu, en það er í mótsögn við venjur annarra tæknitengdra 

nytjatextategunda þar sem hver eining hefur sitt sértæka heiti. Í umsókn um einkaleyfi geta 

komið fram nýjar tæknitengdar hugmyndir sem enn hafa ekki fengið sitt eigið heiti eða 

sértæka hugtak. Þessi tilhneiging til að lýsa tæknilegum atriðum eða aðferðum á almennari 

hátt hefur líka annan tilgang í umsókn um einkaleyfi. Oft hafa þessar einingar ekki enn verið 

búnar til, framleiddar eða framkvæmdar eða þá að einhverjar hliðar af samsetningu þeirra eða 

lögun eru ýmist óþekktar eða enn ekki fullmótaðar. Í lýsingu og kröfum í okkar textadæmi er 

áhersla lögð á virkni einingarinnar og er það fullnægjandi fyrir þann tilgang sem lýsingu og 



99 

 

kröfum er ætlaður. Þetta sést skýrt í dæminu og kemur fram í textabroti 5.7 í formi lista yfir 

ýmsar einingar uppfinningarinnar, tilgreindar með nafnorðum (device, means, mechanism, 

system, member) sem standa með ákvæðisorði. Þýðendur einkaleyfa reyna oftast að forðast þá 

freistingu á að umorða eða útskýra nánar þessi hugtök og hvað þau standa fyrir. Þetta þýðir 

að það er ekkert endilega hjálplegt að gera rannsókn á hugtökum í öðru tæknilegu samhengi, 

sem notuð eru yfir tækni sem þegar er í framleiðslu og/eða notkun, og nýta þau. Í staðinn, er 

gagnlegra að leita í almennum orðaforða eftir orðum sem samsvara means, device, system 

o.s.frv. og hægt er að nota í þýðingunni allri. Þannig er lýsingunni á virkninni haldið án þess 

að hugtakinu séu gefnir frekari eiginleikar. Þessu almenna yfirbragði í lýsingu er líka haldið 

með vísunum í hina ýmsu almennu vélarhluta og einingar (t.d. housing, segment, plate, 

portion, pin). Sjá einnig textabrot 5.7. 

 

Textabrot 5.7 

Means (aðferð/máti): hold-back means, biasing means, control means, diversion means, 
drive means, motor means, segregation means, separation means, support means. 
 
Device (tæki/búnaður): conveyor device, functional device, divert gate device, gate 
device, interface gate device, motor device, plunger device, label reader device, reader 
device, label reading device, robotic device, label scanner device, scanner device, sensor 
device, singulator device, solenoid device, star wheel device.  
 
Mechanism (vélbúnaður): puck rotating mechanism, rotating mechanis, singulator 
mechanism.  
 
System (kerfi): (novel) conveyor system, unload and load system, utility support system, 
transport system. 
 
Member (eining): bracket member, column member, deflector member, diversion 
member, joining member, securement member. 
 
Nafnorð sem vísa til almennra vélbúnaðareininga: pulley, fastener, housing, cantilever, 
valving, switch, bracket, cabinetry, segment, guide pin, plate, portion, sensor, motor, edge 
wall, column, stanchion, container, pan, finger, member, slot, sleeve.  

 

Til viðbótar við ofangreindar athuganir leiðir samanburður við aðra gagnabanka í ljós 

annað munstur málnotkunar í dæminu okkar. Í textabroti 5.8 er listi yfir orð sem sýnir að í 

textanum er sterk tilhneiging til endurtekinnar nafngervingar á aðferðum og notkunar á 

afleiddum lýsingarorðum og atviksorðum fyrir eiginleika eða getu. Þessi notkun 

nafngervingar er einkennandi fyrir enska vísindalega og tæknitengda orðræðu og er til frekari 
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umfjöllunar í 6. kafla í hluta sem nefnist „Málfræðileg myndlíking“ (Halliday, 2004). Einnig 

er hægt að setja saman tæmandi lista yfir endurteknar sagnir, en stór hluti þeirra vísar til 

hreyfivirkni tækjabúnaðarins. Ekki er mælt með tilbrigðum í orðaforða í einkaleyfum (hvort 

sem í frumtexta eða þýðingu); sú endurtekning sem fram kemur í frumtexta er því haldið í 

marktexta. 

 

Textabrot 5.8 

Nafnorð: singulation, extrusion, drippage, intersection, diversion, inclusion, alignment, 
protraction, confinement, retraction, separation, installation. 
 
Lýsingar- og atviksorð: singulated, rotatable, retractable, protracted, detachably, 
pneumatically, proximate, sectional, protractible, counterclockwise, elevational, operable, 
fragmentary, slidable, rotatably, non-singulated, engagable, actuatable, robotically, 
coplanar, hematological, spaced. 
 
Sagnorð: retract, rotate, divert, predetermine, load, unload, protract, actuate, singulate, 
retrace, travel, space, bypass, transport, activate, include, define. 

 

Verkefni 5.1   Samsetning einkaleyfa og tungumálanotkun á ykkar tungumálapari 

Farið inn á gagnabanka einkaleyfa (t.d. Patentscope), veljið nokkur einkaleyfi á ykkar 

tungumálum og skoðið alla þá hluta sem einkaleyfi samanstendur af (heiti, ágrip, lýsing, 

kröfur, teikningar, o.s.frv.). Skoðið því næst tungumálanotkun og takið eftir endurteknum 

hugtökum og setningum. Gerið tvímálaorðalista yfir lagalegt málfar á frum- og 

markmálum ykkar. Er eitthvað annað sem einkennir málfarið að ykkar mati? 

 

Verkefni 5.2   Heiti og ágrip 

Ímyndið ykkur að þið séuð að þýða heiti og ágrip í umsókn um einkaleyfi sem setja á inn í 

gagnabanka einkaleyfa eins og t.d. Espacenet. Ef þið þýðið úr ensku getið þið nýtt ykkur 

textadæmin hér að neðan. Hægt er að nota númer einkaleyfisins til að finna skjalið í heild 

sinni. Annars, veljið frumtexta á öðru tungumáli úr gagnabanka einkaleyfa. Gerið þá 

rannsókn sem þörf er á og notist við íðorðabanka Alþjóðahugverkastofnunarinnar þegar 

þörf krefur. Veltið fyrir ykkur stærstu þýðingaráskorunum og ræðið þýðingarákvarðanir 

ykkar.  

 

EP 1993910 – METHOD FOR SEALING A LIDSTOCK TO A CONTAINER 
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The invention relates to a method for heat sealing a lidstock (9) to a container (1) for a 
blister package, the container having a top surface comprising a substantially flat sealing 
flange (3) surrounding a blister (2) and a lip (4) having at least one raised surface (6), the 
method comprising steps of a) locating the lidstock on the top surface; b) providing a first 
seal between the lidstock and the at least one raised surface of the lip with a first heat 
sealing tool (11); c) providing a second hermetic seal between the lidstock and the sealing 
flange surrounding the blister with a second heat sealing tool. The invention also relates 
to a package for storing a hydrophilic contact lens comprising a lip having at least one 
raised surface and a removable lidstock sealed to a sealing flange and to the at least one 
raised surface. Also disclosed is an apparatus for heat sealing the lidstock to the 
container. 

 
US 20080236621 – INTEGRATED WASHER AND STERILIZER 

 
A method and apparatus provides for cleaning and sterilizing a device in one machine. 
The method comprises the steps of: a) placing the device into a container; b) placing the 
container into a washing/sterilizing apparatus; c) the washing/sterilization apparatus 
washing the device by applying a washing fluid to an interior of the container to wash the 
device; d) after washing the device, and without removing the device from the 
washing/sterilization apparatus, the washing/sterilization apparatus packaging the device 
in a bacteria impermeable package; e) the washing/sterilization apparatus sterilizing the 
device by exposing the device to a sterilizing vapor; and f) removing the device while it 
remains in the package whereby to preserve its sterility until use.  

 

Verkefni 5.3   Þýðingu á kröfuhlutanum 

Veljið ykkur umsókn um einkaleyfi eða lýsingu á uppfinningu á ykkar frummáli og á 

tæknisviði sem vekur áhuga ykkar. Ímyndið ykkur að þið séuð ráðin af lögfræðingi til að 

þýða einkaleyfakröfurnar. Gerið þá rannsókn sem þörf er á. Veltið þýðingaráskorunum 

fyrir ykkur og ræðið ykkar lausnir.  

 

Verkefni 5.4   PatentTranslate 

Finnið einkaleyfi að eigin vali á Espacenet og notið vélþýðingaþjónustuna PatentTranslate 

til að búa til þýðingu. Veltið því fyrir ykkur hversu nytsamleg hún væri fyrir a) uppfinninga-

mann sem er við að setja svipaða uppfinningu þarna inn og b) lögfræðing sem sérhæfir sig 

í einkaleyfum og stendur í málaferlum.  

 

Ítarefni: Ráðgjöf frá þýðendum einkaleyfa 

Lesið bloggsíðurnar Translating Patents (Cross (e.d.) http://patenttranslations.wordpress-

.com) og Patenttranslator’s Blog (Vitek, e.d. http://patent-translator.wordpress.com) til 
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að fá áhugaverða innsýn inn í heim þýðinga á einkaleyfum beint frá þýðendunum sjálfum. 

 

Aðalatriði kaflans 

 Umsókn og lýsing á einkaleyfum er megintextategundin þegar kemur að 

hugverkavernd innan viðskipta. 

 Einkennandi atriði textategundarinnar ákvarðast af eðli einkaleyfaferlisins, 

nauðsyn þess að kröfum einkaleyfahæfis sé mætt innan þess og þeirri staðreynd 

að hægt sé að andmæla einkaleyfarétti. Grunnhlutar umsóknar um og lýsingar á 

einkaleyfi eru ágrip, heiti, lýsing, kröfur og teikningar. Innan textategundarinnar 

eru venjur hvað varðar uppbyggingu, framsetningu og málnotkun. 

 Þýðingar, bæði manngerðar og vélþýðingar, gegna mikilvægu hlutverki innan 

mismunandi þrepa einkaleyfaferlisins; þau eru undirbúningur fyrir umsókn, vinnsla 

umsókna af hálfu þeirra alþjóðastofnana sem koma að einkaleyfaferlinu, málaferli 

tengd einkaleyfum og trygging þess að upplýsingar um einkaleyfi séu birtar 

opinberlega. 

 Þýðingar á einkaleyfum má sjá sem eina gerð af skýringaþýðingu og þar af leiðandi 

fela í sér þýðingaraðferðir og nálganir sem eru ólíkar þeim sem tíðkast í þýðingum 

á mörgum öðrum nytjatextategundum. 
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7 Vísindi fyrir almenning 

Í þessum kafla skoðum við vísindafréttir fyrir almenning sem eina textategund en þær eru 

mikið gefnar og þýddar. Við byrjum á því að skoða hvernig vísindaleg umfjöllun verður að 

vísindamiðlun til almennings sem og samspil vísindalegrar og almennrar umræðu. Því næst 

rekjum við ferli vísindaefnis fyrir almenning frá því að vera fagleg grein í fræðiriti yfir í 

fréttatilkynningu og að lokum fréttapistill. Eins berum við kennsl á einkennandi eiginleika 

vísindamiðlunar til almennings og einhverja mismunandi menningarlega þætti. Að lokum 

skoðum við menningartengd atriði sem hafa áhrif á mótun vísindafrétta fyrir almenning með 

tilvísun í dæmi úr þýddum blaðafréttum úr tímaritinu National Geographic.  

Almenn umræða um vísindi  

Konunglega breska vísindafélagið, stofnað árið 1662, er þjóðarvísindaakademía Bretlands. Í 

janúar 2015 var prófessorinn Brian Cox settur í nýja stöðu sem varðar aðkomu almennings að 

vísindum. Konunglega breska vísindafélagið viðurkennir með þessari stöðu mikilvægi þess 

að eiga í samskiptum við almenning, bæði til að vekja athygli á starfi félagsins og til að auka 

áhuga almennings á vísindum. Starfslýsing hins útnefnda er þó ítarlegri en þetta. Auglýst var 

eftir einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni og reynslu af fjölmiðlum, einstaklingi 

sem gæti „stuðlað að auknum skilningi almennings á vísindum og á mikilvægi tilrauna, 

heimilda og óvissuþátta sem þeim fylgja“, einstaklingi sem gæti einnig „aukið skilning 

almennings á vísindalegum viðfangsefnum sem stuðla að upplýstri umræðu í stefnumótun á 

áríðandi málefnum“ og að lokum einstaklingi sem í samskiptum sínum við almenning myndi 

„leiða til aukins stuðnings við vísindi“ (Royal Society, e.d.). Þessi útnefning er bara eitt dæmi 

um mikilvægi þess að vísindi séu hluti af almenningsumræðu í nútímasamfélagi. Að sama 

skapi sýnir hún hversu háð vísindin eru almennum fjárframlögum og er lýsandi fyrir tengslin 

á milli vísinda og stefnu stjórnvalda. Sú staðreynd að stór hluti vísindalegra rannsókna er nú 

fjármagnaður af öðrum aðilum en hinu opinbera hefur skapað aukna meðvitund um þörf á 

betra aðgengi að þeim upplýsingum sem vísindalegar rannsóknir veita. Aðgengi bæði fyrir 

fjármagnsaðila og fyrir almenning sem borgar skatta til ríkissjóðs. Einnig undirstrikar þetta 

þörf á breyttum vísindalegum samskiptum sem einblína ekki eingöngu á mikilvægar 
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uppgötvanir og niðurstöður, heldur leggja líka áherslu á að útskýra vísindalegar aðferðir fyrir 

almenningi: samskipti sem undirstrika mikilvægi gagna við túlkun niðurstaða og vekja 

athygli á óvissuþættinum sem er stór þáttur í alls konar vísindalegri rannsóknarvinnu. 

Áður en lengra er haldið skulum við skoða hvað felst í því að gera vísindi aðgengileg 

fyrir almenning. Þegar talað er um aðgengi fyrir almenning er hugsunin oft sú að um 

einföldun, skælingu eða útþynningu vísindalegs efnis sé að ræða. Vísindi í sérfræðiumhverfi 

og vísindi fyrir almenning eru yfirleitt álitin vera tvö aðskilin umræðu- og orðræðusvið. Í 

gagnrýni sinni útskýrir Myers (2003, bls. 266) að þessi hugsun byggist á þeirri ályktun að 

vísindamenn og konur séu sérfræðingarnir sem ákvarða hvað séu vísindi og hvað ekki og að 

það sé þeirra hlutverk að upplýsa fáfróðan almenning. Eins miðast hugsunin við að miðlun 

vísindalegrar þekkingar fari eingöngu í eina átt, þ.e. frá vísindafólki út í samfélagið, og þá 

yfirleitt sem yfirlýsingar í textaformi. Samkvæmt þessu sjónarmiði er fagleg vísindaorðræða 

þýdd og einfölduð til að útbúa vísindaorðræðu fyrir almenning. Þessar hugmyndir eru 

gagnrýndar í sérútgáfu tímaritsins Discourse Studies. Fyrsta greinin í ritinu er framlag Myers. 

Þar leggur hann það til að við lítum á aðlögun fyrir almenning sem samfellu og leiðum 

hugann að því hvernig vísindafólk er viðloðið ótal mismunandi textategundir, allt frá 

óformlegum samræðum við samstarfsfólk sitt yfir í að skrifa styrkumsóknir, frá því að flytja 

fyrirlestra yfir í að skrifa fræðigreinar. Í staðinn fyrir að gera greinarmun á tveimur 

aðgreindum orðræðusviðum ætti að nálgast aðlögun vísindaefnis fyrir almenning út frá 

mismunandi stigum.  

Eftirfylgjandi er listi yfir dæmi þar sem mismunandi aðlögunarstiga er krafist.  

 

 Greinar sem birtast í vísindatímaritum fyrir almenning eins og Scientific American 

eru miðaðar við lesendahóp sem er menntaður og hefur áhuga á vísindum. Markhópur 

lesenda nær einnig til fagfólks innan vísinda sem eru ekki sérfræðingar á því sviði 

sem þau lesa sér til um. Innan margra vísindagreina og undirgreina þeirra er hátt stig 

sérhæfingar sem leiðir til þess að fagfólk á einu sviði kann að hafa takmarkaðan 

skilning á öðrum vísindalegum sviðum og þarf þess vegna lýsingu sem er þeim 

skiljanleg.  

 Í vísindaheiminum er yfirleitt gerð krafa um að lýsing eða samantekt á 

rannsóknartillögum fylgi umsóknum um fjárframlög. Sú samantekt má ekki vera of 

sértæk þar sem umsóknir eru bæði metnar af sérfræðingum á viðkomandi sviði og 

einstaklingum sem hafa sérþekkingu og reynslu á öðrum vettvangi. Þegar 
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fjárframlögum hefur verið úthlutað notar fjármagnsaðilinn oft lýsinguna/samantektina 

ýmist til að vekja athygli á þeirri rannsókn sem fjármögnuð er, til að sýna fram á 

gagnsæi matskerfisins eða til að réttlæta fjármögnun frá opinberum sjóðum.  

 Víða eru áhorfendur sem horfa á heimildamyndir um vísindalegt efni í sjónvarpi. 

Hvati fyrir þessa áhorfendur er mögulega ekki bara fræðsla heldur líka ákveðið 

skemmtanagildi. Hljóð- og myndmiðlunarþáttur þessara samskipta er lykilatriði í að 

uppfylla þessi markmið.  

 Vísindafréttir á vefnum, t.d. Science News (www.sciencenews.org) og Science Daily 

(www.sciencedaily.com), notast einnig við marghliða samskiptahætti til að ná til 

lesenda.  

 Vísindasöfn útskýra sýningar sínar fyrir þeim sem búa ekki yfir mikilli sérþekkingu. 

Mörg þeirra útbúa einnig gagnvirka sýningargripi fyrir börn sem oft miðast út frá aldri 

eða menntunarstigi þeirra. 

 Borgaralegar vísindagjörðir færa leikmenn og áhugafólk inn í heim vísindaiðkunar. 

Með þeim er áhugafólk ekki eingöngu hvatt til að afla sér upplýsinga um vísindi 

heldur líka til að taka þátt í vísindalegum aðgerðum og leggja á þann hátt sitt af 

mörkum til vísindarannsókna. Slík frumkvæði hjálpa til að stemma stigu við þeirri 

útbreiddu hugsun að fagleg vísindi og orðræða þeirra tilheyri aðeins fáum útvöldum 

og háttsettum.  

 

Í kaflanum hér á undan skoðuðum við samskiptamarkmið rannsóknargreina í hinu 

fræðilega samfélagi. Við getum notast við svipaða nálgun hér við að skoða hverjir það eru 

sem gera vísindi aðgengileg fyrir almenning og svo hverjir neyta þeirra, hverju er miðlað og 

hvernig sú umræða hefur áhrif á aðra umræðu. Þegar kemur að umræðu, líkt og Myers (2003) 

bendir einnig á, þá er ekki haldbært að líta á vísindamiðlun til almennings eingöngu sem tæki 

til að upplýsa fáfróðan almúgann því að almenningur býr yfir þekkingu, hefur skoðanir og 

tengir vísindafréttir við það sem hann veit fyrir, hvað honum finnst og hvað hann trúir. 

Vísindaleg umræða tengist annarri almenningsumræðu hvort sem hún er efnahagsleg, 

menningarleg eða stjórnmálatengd. Eftirfarandi eru tvö dæmi, annað sýnir hvernig vísindaleg 

almannaumræða hefur áhrif og hitt hvernig hún verður fyrir áhrifum frá annarri umræðu.  

  

 Ráðgjafanefnd breska innanríkisráðuneytisins um misnotkun fíkniefna gegnir því 

hlutverki að gefa stjórnvöldum ráðleggingar varðandi eftirliti á hættulegum og annars 
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vegar skaðlegum fíkniefnum. Í október 2008 var prófessorinn David Nutt skipaður í 

stöðu formanns ráðgjafanefndarinnar en rekinn aftur ári seinna af innanríkis-

ráðherranum í kjölfar fjölda ágreiningsmála. Helsti ágreiningurinn snerist um flokkun 

fíkniefna og mat á skaðsemi þeirra. í skýrslu sinni sem kom út í febrúar 2009 mælti 

ráðgjafanefndin með endurskoðun á flokkun fíkniefnisins alsælu, að það yrði fært úr 

flokki A yfir í flokk B. Rökin að baki byggðust á lágri dánartíðni af völdum þess og 

„tiltölulega fáum heilsuspillandi afleiðingum“ (Advisory Council on the Misuse of 

Drugs, 2009). Áður en Nutt tók við starfi formanns skrifaði hann ritstjórnargrein fyrir 

tímaritið Journal of Psychopharmacology þar sem hann gerði samanburð á skaða sem 

hlýst af því að vera á hestbaki við skaða sem alsæla veldur (Nutt, 2009). Í júlí 2009 

hélt hann svo fyrirlestur í London þar sem hann gagnrýndi nýgerða endurskoðun 

yfirvalda og flutning á kannabis úr flokki C í flokk B. Ráðgjafanefndin hafði ráðlagt 

yfirvöldum að halda kannabisi í flokki C og að mati Nutt var hætta á að þessi varkára 

nálgun þeirra væri villandi fyrir almenning og drægi úr gildi niðurstaða vísindalegra 

rannsókna. Fréttaumfjöllun fjölmiðla einblíndi að mestu á þá fullyrðingu að áfengi og 

tóbak væru hættulegri en alsæla eða kannabis. Innanríkisráðherra réttlætti brottrekstur 

Nutt úr formannstöðu með þeim rökum að hann gæti ekki verið ráðgjafi stjórnvaldsins 

og baráttumaður gegn stefnu þess á sama tíma (Johnson, 2009). Gordon Brown 

þáverandi forsætisráðherra sagði „við getum ekki sent blendin skilaboð“ (BBC News, 

2009). Skilaboðin sem yfirvöld vildu senda voru þau að fíkniefnanotkun væri hvorki 

stjórnmálalega, félagslega né siðferðislega ásættanleg. Þetta leiddi til þess að hópur 

leiðandi vísindamanna gaf út grundvallarreglur hvað varðar óháða vísindalega ráðgjöf 

og meðhöndlun hennar. Þessar reglur voru samþykktar af stjórnvöldum og innleiddar í 

reglur um starfshætti ráðherra í júní 2010 (Sense About Science, e.d.). 

 Skýrsla frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (2015) metur þá þætti sem hafa ýtt 

undir erfiðleika við að berjast gegn ebólaveirunni í Vestur-Afríku og fjallar m.a. um 

árekstra heimamanna og vestrænna aðkomumanna hvað varðar skilning á veirunni. 

Vestrænn skilningur endurspeglast í ráðgjöf heilbrigðisstarfsmanna til heimamanna og 

hefðbundinn menningarlegur skilningur heimamanna felst í heilun og samúðarfullri 

umönnun samfélagsins ásamt helgiathöfnum. Í skýrslunni kemur fram að tilkynning 

til almennings hafi verið eitt þeirra atriða sem gerði baráttuna erfiða, sérstaklega í 

upphafi. Tilkynningin „lagði endurtekið áherslu á að sjúkdómurinn væri 

grafalvarlegur, lífshættulegur og að ekki væru til bóluefni, meðferð eða lækning“ 

(World Health Organization, 2015). Þessi tilkynning, sem ætlað var að sporna við 
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þeirri þrálátu trú að ebóla væri ekki til, hafði öfug tilætluð áhrif. Fyrst að 

læknavísindin gátu hvort sem er ekki hjálpað ákváðu fjölskyldur að sinna deyjandi 

ástvinum sínum heima fyrir, þar væru þeir allavega í þægilegu og kunnuglegu 

umhverfi. 

 

Áherslan í þessari bók er á textategundir sem eru hvað mest þýddar, þannig að við 

förum ekki frekar í umsóknir um fjármögnun eða safnasýningar (sem eru þó stundum 

þýddar). Af þeim textategundum sem minnst hefur verið á hingað til eru vísindatengdar fréttir 

greinilega mikilvægar fyrir þýðingar þannig að við skoðum þær betur í næsta hluta.  

Vísindafréttir 

Þau vísindalegu skrif sem við skoðum fyrst eru framleidd af vísindalegum rannsóknaraðilum 

og stofnunum sem leitast eftir að miðla niðurstöðum rannsókna sinna út fyrir hið vísindalega 

rannsóknasamfélag, af öllum eða einhverjum af þeim ástæðum sem nefndar eru hér að ofan. Í 

sumum tilfellum skrifa stofnarnir texta beint fyrir almenning sem skoðar vefsíður þeirra eða 

fyrir aðrar vefsíður sem safna saman vísindalegum fréttum, eins og t.d. www.futurity.org. Í 

öðrum tilfellum gefa þær út fréttatilkynningar og annað efni sérstaklega útbúið fyrir 

vísindafréttamenn sem svo taka þær upplýsingar og miðla áfram til almennings í sínum eigin 

umfjöllunum. Í flestum þessum tilfellum á sér stað ákveðin miðlun milli vísindamanna og 

almennings, sem fer t.d. í gegnum blaðafulltrúa, blaðamenn og þýðendur. Til að fá innsýn inn 

í umbreytinguna frá vísindalegri fræðigrein yfir í fréttaefni, tökum við sem dæmi frétta-

tilkynningu sem kemur út í kjölfar útgáfu á vísindalegri rannsókn og fréttapistlum sem eru 

skrifaðir eftir að tilkynningin kemur út. Vegna takmarkana á plássi hér einskorðast athugun 

okkar við fyrirsagnir og undirfyrirsagnir (stutta textann sem stendur á milli fyrirsagnar og 

megintexta greinarinnar og auðkenndur með feit- eða skáletrun) og heimildanotkun í 

tilvísunum (greiningu á annars konar vísindalegri sögu með áherslu á svipaða þætti má finna í 

Dahl, 2015). Markmiðið hér er að tilgreina nokkrar af þeim ákveðnu aðferðum sem notaðar 

eru til að ákvarða og móta umræðuna. Til þess skoðum við málfræðilega þætti út frá 

samskiptamarkmiði fréttanna og í hvaða samhengi þær eru fluttar. Því næst tengjum við 

athuganir okkar við einkennandi grunnþætti vísindafréttamiðlunar til almennings sem 

fyrirliggjandi rannsóknir hafa borið kennsl á.   
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Frá útgefinni rannsókn yfir í fréttatilkynningu 

Stundum senda rannsóknaraðilar út fréttatilkynningu í kjölfar þess að vísindaleg fræðigrein er 

gefin út á þeirra vegum. Fréttatilkynningin getur svo komið af stað umfjöllun í öðrum 

miðlum eins og dagblöðum, útvarpi eða vefmiðlum vísindafrétta og bloggsíða. Dæmið sem 

tekið er hér tengist víðtæku evrópsku rannsóknarverkefni sem rannsóknaraðilar við háskólann 

í Cambridge hafa umsjón með. Þann 15. janúar 2015 voru niðurstöður úr einni af mörgum 

rannsóknum þessa verkefnis gefnar út í tímariti um sjúkrafæðisfræði sem kallast American 

Journal of Clinical Nutrition. Cambridge háskóli sendi út fréttatilkynningu til að vekja athygli 

á rannsókninni sem samdægurs var tekin til umfjöllunar í fréttamiðlum í útvarpi og 

dagblöðum (umfjöllun var t.d. í vinsæla þættinum Today á BBC Radio 4 útvarpsstöðinni). 

Heildartexti fréttatilkynningarinnar er í viðauka 4 (birtur með góðfúslegu leyfi Cambridge 

háskóla). 

Fyrirsögn og undirfyrirsögn  

Í textabroti 7.1 sjáum við titil og útdrátt fræðigreinarinnar sem birtist í American Journal of 

Clinical Nutrition og fyrirsögn og undirfyrirsögn fréttatilkynningarinnar sem Cambridge 

háskóli sendi út. Eitt þeirra atriða sem einkenna fagvísindin er notkun læknisfræðilegra 

fagorða og hugtaka sem hinn almenni lesandi skilur mögulega ekki við fyrsta lestur. Í titli 

fræðigreinarinnar má sjá dæmi um þetta þar sem hugtök eins og all-cause mortality 

(dánartíðni af öllum orsökum), overall adiposity (almenn fitusækni) og abdominal adiposity 

(staðbundin fitusækni) eru notuð. Stóra rannsóknin sem fræðigreinin tengist kallast á ensku 

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study. Nafnið er tekið fram í 

heild sinni en styttingin EPIC fylgir. Tvískipt uppbygging titilsins með tvípunkti er einnig 

dæmigerð fyrir titla fræðigreina. Fyrri hlutanum er þannig ætlað að grípa athygli og seinni 

hlutanum að gefa frekari upplýsingar, þó að það sé ekki tilfellið hér. Það er tæpast hægt að 

segja að þessi titill, sem samsettur er úr 27 orðum og neðanmálsgrein, sé grípandi eða 

sérstaklega athygliverður. Að lokum má benda á að titillinn segir okkur að rannsóknin snúist 

um tengsl líkamlegrar hreyfingar og fitusækni, en hann segir ekkert um uppgötvanir eða 

niðurstöður. Eftirfarandi upplýsingar eru þó dregnar saman í útdrættinum: hlutfall ótímabærra 

dauðsfalla meðal fólks sem flokkað var meðal óvirkt í hreyfingu var lægra en hlutfall 

ótímabærra dauðsfalla meðal fólks sem flokkast alveg óvirkt. Þessi lægri dánartíðni var 

staðreyndin þrátt fyrir mismunandi magn á líkamsfitu og stærð á mittismáli. Fræðilegt mat, 

byggt á þessum niðurstöðum, var því það að jafnvel smá aukning á hreyfingu meðal fólks 
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sem hreyfir sig ekki gæti dregið meira úr dánartíðni heldur en tilraunir til að minnka 

offitustig. 

 

Textabrot 7.1 

Greinin úr American Journal of Clinical Nutrition 
Titill: Physical activity and all-cause mortality across levels of overall and abdominal 
adiposity in European men and women: the European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition Study (EPIC)1-6 

 
[Útdrætti skipt í hluta með fyrirsögnum: bakgrunnur, markmið, framkvæmd, útkoma, 
niðurstöður. Lykilorð koma í lokin.] 

 
Fréttatilkynning háskólans í Cambridge 
Fyrirsögn: Lack of exercise responsible for twice as many deaths as obesity 
 
Undirfyrirsögn: A brisk 20 minute walk each day could be enough to reduce an individual's 
risk of early death, according to new research published today. The study of over 334,000 
European men and women found that twice as many deaths may be attributable to lack 
of physical activity compared with the number of deaths attributable to obesity, but that 
just a modest increase in physical activity could have significant health benefits.  

 

Ólíkt fræðigreininni er orðaforðinn sem notaður er í fyrirsögn fréttatilkynningarinnar 

(obesity, lack of exercise) almennur og flestum skiljanlegur. Fyrirsögnin leggur áherslu á 

aðalútkomuna, þ.e.a.s. meint orsakasamband milli hreyfingarskorts og dauða annars vegar og 

milli offitu og dauða hins vegar. Svo er gerður samanburður þarna á milli (one responsible 

for twice as many deaths as the other). Hvorki er notast við aðalsögn né greini til að skapa 

þennan dæmigerða kjarnyrta og hnitmiðaða stíl sem er notaður í enskum fyrirsögnum. 

Fyrirsögnin gefur engan fyrirvara á orsakasambandinu og lögð er áhersla á neikvæða 

sambandið, þ.e. dauði vegna hreyfingarleysis. Undirfyrirsögnin kynnir svo rannsóknina til 

sögunnar og tekur fram hversu ný hún er (new research published today). Hér er niðurstaðan 

sett fram á jákvæðari hátt fyrir lesandann, þ.e. röskleg 20 mínútna ganga gæti dregið úr 

áhættu á ótímabærum dauða. Þessi „verulega góðu áhrif á heilsuna“ eru svo endurtekin í lok 

undirfyrirsagnarinnar (significant health benefits) og að sama skapi hversu auðvelt er að finna 

þessi áhrif með „bara dálítilli aukinni hreyfingu“ (just a modest increase in physical activity). 

Nánari upplýsingar um rannsóknina koma fram hér (hverjir þátttakendur voru og fjöldi 

þeirra). Um er að ræða 46 orða setningu sem gefur stutt yfirlit yfir rannsóknina en hún er 

lengri en við má búast af undirfyrirsögn og ólíkt aðalfyrirsögninni eru allar staðhæfingar hér 

settar fram með ákveðnum fyrirvara: „gæti verið nóg“ (could be enough to), „má mögulega 
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rekja til“ (may be attributable to), „gæti haft góð áhrif“ (could have…benefits). Þar að auki er 

talað um áhættu einstaklinga, frekar en lesanda eða hreinlega allra. Þannig er alhæft en á 

sama tíma takmarkað hverjum þeir lofa þessum mögulegu jákvæðu áhrifum.  

(Fals)tilvitnun 

Fyrstu fjórar málsgreinarnar í fréttatilkynningunni fylgja svipaðri uppbyggingu og þeirri sem 

einkennir vísindaleg fræðiskrif (sjá 6. kafla). Í stuttu máli má lýsa þeim, ásamt tveimur 

síðustu málsgreinunum, á eftirfarandi hátt: 

   

 1. málsgrein: samhengi og grundvallarforsenda rannsóknar gefin. 

 2. málsgrein: nákvæmari lýsing á þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar eru, hlekkir 

yfir á vefsíðu EPIC rannsóknarinnar og á vefsíðu sjálfrar fræðigreinarinnar á vef 

tímaritsins.  

 3. málsgrein: samantekt á  niðurstöðum og á einhverjum megindlegum upplýsingum. 

 4. málsgrein: tengir þessar niðurstöður við dánarorsakir í Evrópu á almennari hátt. 

 5. málsgrein: vitnað í yfirrannsakandann sem leggur áherslu á hversu einföld megin 

skilaboðin eru og hvetur fólk til aukinnar hreyfingu.  

 6. málsgrein: vitnað í manninn sem leiðir rannsóknarteymið í Cambridge háskóla sem 

stendur fyrir rannsókninni. Hann endurtekur skilaboðin um hversu æskilegt það væri 

að auka hreyfingu, en tengir líka niðurstöður rannsóknarinnar við áframhaldandi 

baráttu gegn offitu. 

 

Síðustu tvær málsgreinarnar eru sérstaklega áhugaverðar því þær innihalda tilvitnanir 

sem eru dæmigerðar fyrir fréttatilkynningar. Þetta eru tilvitnanir í fólk sem hefur ákveðna 

stöðu eða orðspor sem ýta undir trúverðugleika og óhlutdræga afstöðu fréttarinnar. Ýmsir 

fræðimenn nefna þessa aðferð og aðra svipaða tækni (t.d. Strobbe og Jacobs, 2005; Sleurs 

o.fl., 2003) fyrirframmótun, þ.e.a.s. tækni sem notuð er í fréttatilkynningum og hönnuð til 

þess að auðvelda blaðamönnum að endurnýta þær. Önnur fyrirframmótunar tól eru m.a. 

fyrirsagnir, undirfyrirsagnir, almennur inngangur og þriðju persónu (frekar en fyrstu persónu) 

tilvísanir í fyrirtækið eða stofnunina sem um er fjallað í fréttatilkynningunni. Meginmarkmið 

blaðafulltrúa fyrirtækja eða ákjósanlegast fyrir þá er að blaðamenn einfaldlega taki 

upplýsingarnar beint og óbreyttar inn í sín eigin skrif. Ítarlegri greiningu á tilvitnunum er að 

finna í Sleurs o.fl. (2003). Samkvæmt þeim eru þær tilvitnanir sem fréttatilkynningar notast 
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við yfirleitt búnar til af blaðafulltrúanum og svo samþykktar af þeim aðila sem vitnað er í, en 

koma ekki fram af sjálfu sér í viðtali eða samtali. Þess vegna má kalla slíkar tilvitnanir 

falstilvitnanir. Rannsóknir þeirra sýna einnig hvernig setja má saman tilvitnanir með það 

markmið í huga að gera blaðamönnum kleift að endurnýta þær.  

 Tökum sem dæmi tvær tilvitnanir sem settar eru fram í textabroti 7.2. Sú fyrri er 

tilvitnun í Ulf Ekelund prófessor og aðalrannsakandann og sú seinni í prófessorinn Nick 

Wareham sem leiðir rannsóknarteymið. Báðir vísindamenn eru kynntir með fræðilegum titli 

sínum. Fullt nafn og staða hjá þeim stofnunum sem þeir báðir koma að er tekin fram í tilfelli 

Ekelund og svo vísað til með styttingum í tilfelli Wareham. Slíkar tilvitnanir, þar sem þeir 

aðilar sem vitnað er í eru kynntir sem sérfræðingar á sínu sviði og staða þeirra og sérkunnátta 

sýnd á þennan hátt, eru einkennandi fyrir fréttatilkynningar. Wareham er einnig meðhöfundur 

(ásamt 46 öðrum einstaklingum) en sú staða er ekki notuð í tilvitnuninni heldur er eingöngu 

minnst á að hann leiði rannsóknina. Því hærri sem valdastaðan er því meiri trúverðugleika 

gefur það fréttinni. 

 

Textabrot 7.2 

Ekelund: This is a simple message: just a small amount of physical activity each day could 
have substantial health benefits for people who are physically inactive. Although we 
found that just 20 minutes would make a difference, we should really be looking to do 
more than this - physical activity has many proven health benefits and should be an 
important part of our daily life.  

 
Wareham: Helping people to lose weight can be a real challenge, and whilst we should 
continue to aim at reducing population levels of obesity, public health interventions that 
encourage people to make small but achievable changes in physical activity can have 
significant health benefits and may be easier to achieve and maintain. 

 

Í næsta hluta skoðum við hvernig blaðamenn taka þessar tilvitnanir beint upp og 

endurnýta þær en hér má benda á að hluti af tilvitnuninni í Ekelund er notaður í 

fréttatilkynningu Cambridge háskóla. Hún kemur út á vefsíðu skólans og orð Ekelund eru sett 

ofarlega á síðuna sem textaskot: This is a simple message: just a small amount of physical 

activity each day could have substantial health benefits for people who are physically 

inactive – Ulf Ekelund. 

Báðar tilvitnanir eru athygliverðar að því leytinu til að þær einblína báðar á útkomu og 

afrakstur rannsóknarinnar en reyna á sama tíma að setja fram skilaboð í takt við ríkjandi 

umræðu um lýðheilsu í Bretlandi. Wareham mælir með því að halda áfram að reyna að draga 
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úr offitustigi almennings jafnvel þó að það sé auðveldara að ná því markmiði að auka eilítið 

hreyfingu en að létta sig. Þetta er í takt við lýðheilsuumræðu síðustu ára sem hefur einblínt á 

offitu sem stærsta og alvarlegasta vandamálið. Ekelund tengir einnig áhrifin við ráðandi 

skilaboð um lýðheilsu þegar kemur að hreyfingu; þ.e. jafnvel þó að sýnt hafi verið fram á að 

20 mínútna hreyfing skipti sköpum þá er ennþá betra að hreyfa sig meira. Skilaboð Ekelund 

eru ekki hluti af niðurstöðum úr rannsókninni en eru í samræmi við opinberar viðmiðanir eins 

og til dæmis þær sem opinbera heilsugæsla Bretlands gefur út (sjá NHS, 2013). Að lokum er 

vert að benda á notkun Ekelunds á persónufornafninu we. Hann notar það tvisvar sinnum í 

sömu setningu en er að vísa í tvær mismunandi einingar: í fyrra skiptið vísar hann til síns sem 

vísindamanns og stjórnanda rannsóknarinnar en í seinna skiptið staðsetur hann sjálfan sig við 

hlið lesandans sem hluta af almenningi sem ætti að stunda hreyfingu.   

Frá fréttatilkynningu yfir í frétt 

Eins og fram kemur hér að ofan vonast blaðafulltrúar sem útbúa fréttatilkynningar yfirleitt 

eftir því að fjölmiðlafólk taki textann þeirra beint og noti hann. Þegar þeir skrifa tilkynningar 

notast þeir við ákveðna fyrirframmótunartækni í formi textatilfanga. Þessi textatól auðvelda 

umbreytinguna frá fréttatilkynningu yfir í frétt. Til marks um afstöðu sem gagnrýnir þessa 

aðferð hefur hugtakið churnalism verið sett saman á ensku en það endurspeglar endurvinnslu 

á fréttatilkynningum sem verða að fréttum án lítilla breytinga eða viðbóta. Á Íslensku er í 

þessu samhengi stundum talað um fjöldaframleiðslu eða kranablaðamennsku. Hvort sem 

horft er frá sjónarhóli blaðafulltrúa eða siðareglum blaðamennsku er fyrirbærið viðurkennt 

sem slíkt og hægt er að sýna fram á það með því að bera saman fréttatilkynningar og fréttir. 

Til útskýringar hér getum við skoðað umfjöllun um þessa frétt á vefsíðum tveggja vel þekktra 

breskra fréttamiðla (BBC og ITV), tveggja fjölmiðla (Guardian og Daily Mail) og tveggja 

stofnana sem hafa ákveðinna hagsmuna að gæta þegar kemur að læknisfræðilegum fréttum 

(British Heart Foundation og BootsWebMd). Alla þessa miðla má nálgast á netinu. Fréttin 

sem birtist í Guardian fylgir með góðfúslegu leyfi Guardian fjölmiðla í viðauka 4.  

Þegar fyrirsagnir og undirfyrirsagnir í textabroti 7.3 eru skoðaðar sést að þar er áherslan 

lögð á árangurinn frekar en á aðferðir rannsóknarinnar eða lýsingar á henni. Umfjöllun um 

rannsóknina sjálfa kemur seinna í greinunum, mismunandi mikil. Fréttirnar eða mögulegur 

jákvæður árangur (þ.e. góð heilsuáhrif hreyfingar) virðast í fyrstu ekki vera nýjar af nálinni, 

en af umfjölluninni að dæma sem rannsóknin fékk er hins vegar greinilegt að hún þótti 

fréttnæm. Í fyrsta lagi, þá virðist það ekki vera eingöngu vegna þess sem sagt er um 
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hreyfingu, heldur vegna þess að talað er um offitu. Líkt og í ýmsum öðrum löndum hefur 

offita verið meðal helstu lýðheilsumála Bretlands um einhvern tíma og á einhvern öfugsnúinn 

hátt er það álitið góðar fréttir að sýnt er fram á að hreyfingarleysi sé skaðlegra en offita. Þess 

vegna verður samanburður á offitu og áhættu/skaðsemi sem fylgir hreyfingarleysi aðaláhersla 

fréttaflutningsins. Í öðru lagi, leggur rannsóknin til frekar einfalda leið sem getur bætt 

hreyfingarleysið til muna, að fara í 20 mínútna göngu, svo að ákveðin áhersla er einnig lögð á 

hana.  

 

Textabrot 7.3 

University of Cambridge press release  
Fyrirsögn: Lack of exercise responsible for twice as many deaths as obesity 
 
Undirfyrirsögn: A brisk 20 minute walk each day could be enough to reduce an individual's 
risk of early death, according to new research published today. The study of over 334,000 
European men and women found that twice as many deaths may be attributable to lack 
of physical activity compared with the number of deaths attributable to obesity, but that 
just a modest increase in physical activity could have significant health benefits. 

 
Daily Mail 
Fyrirsögn: Walk 20 minutes to live longer: Huge study reveals benefit of daily exercise 
(and how a lack of it kills twice as many people as obesity) 

 
Undirfyrirsögn: [sett fram sem þrjú atriði í listaformi]  

A lack of exercise kills twice as many people as obesity, researchers warn 
The Cambridge University study found even modest activity prolongs life 
Twenty minutes of walking a day cuts premature risk of death by a third. 
 

Guardian 
Fyrirsögn: Scientists recommend 20-minute daily walk to avoid premature death 
Standfirst: Research into obesity establishes benefits of engaging in moderate levels of 
daily exercise. 

 
BBC News 
Fyrirsögn: Inactivity 'kills more than obesity' 
 
Undirfyrirsögn: A lack of exercise could be killing twice as many people as obesity in 
Europe, a 12-year study of more than 300,000 people-suggests. 

 
ITV News  
Fyrirsögn: Brisk 20-minute walk each day could help avoid an early death 
 
Undirfyrirsögn: engin 
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BootsWebMD  
Fyrirsögn: Inactivity causes more deaths than obesity: Study 

 
Undirfyrirsögn: engin 

 
 

British Heart Foundation  
Fyrirsögn: Lack of exercise may lead to twice as many deaths as obesity, study claims  
 
Undirfyrirsögn: Physical inactivity may be associated with twice as many deaths as 
obesity, according to research. 

Fyrirsagnir og undirfyrirsagnir  

Fyrirsögn Daily Mail er samsett úr þremur hlutum sem er aðeins óvenjulegt. Fyrsti hlutinn er 

skýrður nánar í tveimur síðari þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman og 

frekari upplýsingar gefnar inni í sviga. Þessi tiltekni fjölmiðill á það til að nota sviga á 

þennan hátt í fyrirsögnum og að virðist meira en aðrir fjölmiðlar, þó það verði ekki fullyrt 

hér. Þessi 26 orða fyrirsögn Daily Mail er löng en með því að skipta henni í þrennt og nota 

verknaðarsögn í hverjum hluta tekst að halda þessum ákveðna grípandi stíl. Sögnin walk í 

boðhætti sem fyrsta orð í fyrsta hlutanum og beint ávarp til lesanda styrkir stílinn enn frekar. 

Aðalniðurstöður rannsóknarinnar er miðpunkturinn í flestum fyrirsögnunum þó mismikil 

áhersla sé lögð á þær og á mismunandi hátt. Fyrirsögnin frá British Heart Foundation er mjög 

svipuð og fyrirsögnin á fréttatilkynningunni, en setningin may lead to er notuð í stað 

responsible for sem gefur til kynna möguleika og þar með ákveðinn fyrirvara. Þegar kemur 

að fjöldanum í samanburðinum nota fyrirsagnir BBC og BootsWebMD more og twice as 

many og eru því óljósari en hinar. Daily Mail vísar líka í samanburðinn og tenginguna á milli 

hreyfingarleysis og offitu en setur það í sviga í fyrirsögninni. Með því að nota skilmerkilegu 

sögnina kills eykur það á tilþrifin og það sama gerir BBC. Í tilfelli BBC er kills more than 

obesity sett innan gæsalappa en sláandi er að þessi ummæli eru hvorki að finna í 

fræðigreininni né í neinu af því efni sem skrifað er um rannsóknina. Gæsalappirnar virðast 

vera notaðar hér til að gefa í skyn beina tilvitnun og þannig reyna að skapa þann 

trúverðugleika og hlutlægni sem tilvísun í áreiðanlega heimild gefur.  

Fréttatilkynningin og fréttirnar frá British Heart Foundation, BBC og BootsWebMD 

setja allar hreyfingarleysið, megin orsökina, í frumlagsstöðu í setningunni, lack of exercise 

eða inactivity. Dagblaðið Guardian fer aðra leið og hefur vísindamennina (scientists) í 
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frumlagi og fyrirsögn Daily Mail hefst, eins og fram hefur komið, á því að hvetja lesendur 

sterklega til að gera eitthvað.   

Engin fréttanna vísar í nafn rannsóknarinnar í fyrirsögnum sínum. Daily Mail talar um 

stóra rannsókn (huge study), British Heart Foundation og BootsWebMD nota orðið study og 

með því að hafa vísindamennina í frumlagi gefur Guardian einnig til kynna að um rannsókn 

sé að ræða. Hinir miðlarnir minnast ekki á rannsókn í fyrirsögnum sínum. BBC kynnir 

rannsóknina aðeins í undirfyrirsögninni (með upplýsingum um tímalengd og fjölda 

þátttakenda). Bæði British Heart Foundation og Guardian minnast á rannsókn (research) í 

sínum undirfyrirsögnum sem kallast á við fyrirsagnir þeirra (þar sem minnst er á rannsókn og 

vísindamenn) og styrkja þær þannig. Af öllum fréttamiðlunum er Daily Mail með bæði 

lengstu fyrirsögn og undirfyrirsögn. Undirfyrirsögnin nefnir rannsakendur, endurtekur orðið 

rannsókn og bætir við upplýsingum um hver rannsóknaraðilinn er. Undirfyrirsögn frétta-

tilkynningarinnar frá Cambridge háskóla er lengri en undirfyrirsagnir fréttamiðlanna og gefur 

einnig meiri upplýsingar um rannsóknina sjálfa. 

Eina fyrirsögnin sem ávarpar lesandann beint er fyrirsögn Daily Mail sem hvetur 

lesendur sterklega til að ganga í 20 mínútur til að eiga lengra líf. Þetta er áhersla á jákvæða 

niðurstöðu fyrir lesendur frá rannsókninni og á það sem þeir verða að gera til að njóta góðs af 

henni. Ávinningurinn er svo styrktur enn frekar í undirfyrirsögninni. Fyrirsagnir Guardian og 

ITV eru svipaðar á þann hátt að áhersla er lögð á ávinning þess að ganga í 20 mínútur á dag, 

sem samkvæmt þeim forðar fólki frá ótímabærum dauðdaga. Guardian styrkir svo 

ávinninginn enn frekar með því að minnast á hann líka í undirfyrirsögninni. 

Tilvitnanir 

British Heart Foundation vitnar ekki í fréttatilkynningu háskólans í frétt sinni. Í staðinn vitnar 

stofnunin í sinn eigin yfirhjartahjúkrunarfræðing að nafni June Davison. Tilvitnunina má sjá í 

textabroti 7.4. Líkt og í umfjölluninni um tilvitnanir hér að ofan þá gefur „yfir-“ staða 

hjúkrunarfræðingsins henni trúverðugleika. Líkt og fréttatilkynning háskólans gerir með 

sínum tilvitnunum, tengir British Heart Foundation með tilvitnun í Davison rannsóknina við 

aðra umræðu varðandi lýðheilsu og jafnframt við sín eigin markmið. Strax á eftir 

niðurstöðunni um að smá aukning á hreyfingu gæti haft jákvæð áhrif á heilsuna (just a 

modest increase in physical activity can have health benefits) er vísað til ráðlegginga breskra 

yfirvalda um magn og eðli þeirrar hreyfingar sem mælt er með. Tilvitnuninni lýkur með 
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dæmum um hreyfingu og auk þess því haldið fram að dagleg hreyfing minnki líkurnar á 

kransæðastíflu, sem hvorki var hluti af viðfangsefni né niðurstöðu rannsóknarinnar. 

  

Textabrot 7.4 

Davison: The results of this study are a clear reminder that being regularly physically 
active can reduce the risk of dying from coronary heart disease. The research suggests 
that just a modest increase in physical activity can have health benefits. Adults should aim 
to do at least 150 minutes of moderate intensity activity a week, carrying it out in sessions 
of 10 minutes or more. Whether it's going for a walk, taking a bike ride or using the stairs 
instead of the lift, keeping active every day will help reduce the risk of developing 
coronary heart disease. 

 

Fréttirnar frá bæði Guardian og Daily Mail endurnýta tilvitnanir frá Ekelund, Wareham 

og Davison allar í þessari sömu röð. Um 40% af fréttagreinunum eru tilvitnanir og texti sem 

kynnir fólkið sem vitnað er í. Frétt BootsWebMD endurnýtir allar þrjár tilvitnanir og notar 

textabrot frá Ekelund sem undirfyrirsögn (A simple message). Fréttin endar svo á fjórðu 

tilvitnuninni sem kemur frá upplýsingafulltrúa Cancer Research UK og staðfestir ávinning 

hreyfingar. Stór hluti fréttapistlanna leggur því mun meiri áherslu á að kynna niðurstöður 

rannsóknarinnar í samhengi við ríkjandi lýðheilsuumræðu í Bretlandi en fréttatilkynningin og 

tilvitnanirnar sjálfar gera.   

Styttri fréttapistill ITV notar tilvitnun Ekelunds í heild sinni en eingöngu brot frá 

Wareham og eignar „rannsakendum“ þau brot frekar en Wareham einum. BBC gerir aðeins 

öðruvísi í sinni frétt því þar byggist tilvitnunin í Ekelund á viðtali sem BBC gerði við hann. 

Tilvitnunin hér þjónar þó þeim sama tilgangi að leggja áherslu á að þrátt fyrir niðurstöður 

rannsóknarinnar þurfi að takast á við offitu sem vandamál: But I don't think it's a case of one 

or the other. We should also strive to reduce obesity, but I do think physical activity needs to 

be recognised as a very important public health strategy. Fréttin notast við undirtitla sem 

undirstrika skilaboðin um að tækla þurfi bæði vandamál (Obese vs inactive og Tackle both). 

Til viðbótar eru tvær aðrar tilvitnanir. Önnur þeirra kemur frá talsmanni Heart Research UK 

og fjallar um ávinning lífstílsbreytinga fyrir heilbrigði hjartans. Hin er frá formanni opinberu 

lýðheilsusamtakanna Faculty of Public Health sem heimtar breytingar á gatnakerfinu til að 

auðvelda hreyfingu í formi hjólreiða: We need substantial investment in cycling 

infrastructure to make our streets safer. Hann virðist hér vera að nota niðurstöður 

rannsóknarinnar sem stuðning fyrir baráttu sinni fyrir betrumbætingu innviða. Þessi yfirlýsing 

er í samræmi við hlutverk hans og markmið þeirrar stofnunar sem hann stendur fyrir, en eitt 
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þeirra hlutverka er að vera talsmaður í málum er varða almannaheil (Faculty of Public Health, 

2010). 

Að lokum má benda á að Daily Mail gerir líka samantekt á tveimur öðrum heimildum 

sem gerir það að verkum að einfaldleiki skilaboðanna og framkvæmd þeirra er dregin í efa. Á 

þann hátt er einnig skírskotað til algengrar umræðu um félagslega kvilla og félags- og 

efnahagstengd vandamál. Sú umræða vísar meðal annars til skýrslu um niðurstöðu nýlegrar 

rannsóknar sem segir annars vegar að um þriðjungur fólks geti með naumindum gengið í 30 

mínútur yfir sjö daga tímabil og hins vegar að hreyfingarleysi kosti þjóðarbúskapinn allt að 

10 billjón punda á ári í formi veikindadaga, heilsugæslukostnaðar og ótímabærra dauðdaga. 

Sjónrænir þættir 

Stutt umfjöllun um myndirnar sem fréttastofur velja til að draga athygli lesenda að frétt er 

gagnleg. Hægt væri að rannsaka gerð og notkun myndanna ítarlega en það er ekki 

nauðsynlegt í samhengi þýðinga og fyrir okkur þýðendur því að oft eru sömu myndirnar sem 

fylgja vísindafréttum látnar fylgja þýðingum eða þeim skipt út af yfirlesurum. Myndunum 

sem fylgja textunum er þó ætlað að uppfylla ákveðin hlutverk og það er gagnlegt fyrir 

þýðendur að hafa í huga. Meginhlutverk myndar gæti verið eingöngu að fanga athygli 

lesandans. Oftar en ekki gefa þær þó einnig frekari útskýringu eða dæmi um eitthvað sem 

talað er um í textanum. Eins eru þær notaðar til að gefa ákveðinn ramma utan um söguna sem 

hefur þá áhrif á hvernig lesendur nálgast hana og túlka textann.  

Myndunum sem notaðar eru í okkar dæmum má skipta gróflega í tvo flokka; annars 

vegar þær sem einblína ýmist á einkennin, sem eru offita og hreyfingarleysi og í fréttinni lýst 

sem neikvæðum eða óæskilegum; hinsvegar þær sem einblína á ástandið sem sóst er eftir, 

heilbrigði, líkamshreysti og að grenna sig. Myndirnar sem fylgja frétt BBC tengjast báðum 

flokkum og endurspegla og ýta undir meginskilaboðin í textanum um að takast á við bæði 

vandamálin (tackle both). Myndirnar eru tvær, önnur sýnir offeitan man sem liggur á sófa 

með fjarstýringu í hendinni og hin sýnir offeita konu sem er að skokka á grænu engi.  

Myndin sem fylgir ITV fréttinni er af grannri konu sem skokkar í almenningsgarði, 

mynd Guardian sýnir mjóslegna konu gangandi í sólríkum hæðum og British Heart 

Foundation notar mynd af tveimur miðaldra karlmönnum í líkamsræktarstöð, þar sem annar 

þeirra er á hlaupabretti og hinn útskýrir stillingar á brettinu. Þessar myndir leggja áherslu á 

hreyfingu. Umfjöllun Boots WebMD fylgir lítil mynd af fjölskyldu sem situr og horfir á 
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sjónvarp. Skuggamynd af grönnum karlmanni í göngu úti í náttúrunni fylgir fréttatilkynningu 

Cambridge háskóla.  

Myndirnar tvær sem Daily Mail notar eru í ósamræmi við hinar. Önnur er af grannri 

ungri konu, í stuttum ermalausum kjól og berleggja sem hefur komið sér þægilega fyrir í sófa 

og er að lesa bók. Þetta stangast á við hina dæmigerðu mynd og ímynd „sófadýrsins“ eins og 

mynd BBC sýnir. Hin myndin sýnir tvo grannvaxna unga menn í jakkafötum á gangi á opnu 

grænu svæði, brosandi og spjallandi. Sú mynd stangast á við hugmyndina um 

heilsubótargöngu. Það virðist því vera að þær hafi verið valdar eingöngu til að horfa á en ekki 

beint í tengslum við fréttina.  

Einkennandi atriði vísindafrétta fyrir almenning 

Jafnvel þó hér sé bara tekið eitt dæmi og texti greinanna ekki skoðaður í heild sinni koma 

fram nokkur þeirra atriða sem samkvæmt rannsóknum einkenna vísindafréttir í ensku 

málsamhengi. Hyland (2010) nefnir þá og flokkar sem skipulag, rökræða, trúverðugleiki, 

afstaða og þátttaka. Hann leggur til að fréttaritarar noti mælskufræðilega þætti til að semja 

við lesendur um það sem hann kallar „félagsaðildarnálægð“ og „skuldbindingarnálægð“ 

(Hyand, 2010, bl.117). Félagsaðildarnálægð vísar til þess hvernig textahöfundar setja sig í 

stellingar uppeldissérfræðinga og endurspeglar samband þeirra sjálfra við samfélag sitt. 

Skuldbindingarnálægð er þá staða þeirra gagnvart umfjöllunarefninu sínu, sem endurspeglar 

samband þeirra við textann sjálfan. Hyland (2010) kannar þær mismunandi aðferðir við að 

ræða nálægð í fagvísindaumhverfinu og innan vísinda fyrir almenning. Niðurstöður hans 

hvað varðar vísindafréttamiðlun til almennings á ensku koma meðal annars inn á eftirfarandi 

atriði og dæmin hér að framan styðja á einhvern hátt: 

 

 Meginfullyrðing er sett í forgrunn í fyrirsögn eða kemur snemma fram í fréttinni, 

oft fylgja upplýsingar sem setja umræðuefnið í samhengi áður en aðalútkoma eða 

niðurstaða er kynnt  

 Meiri áhersla er lögð á nýnæmi og mikilvægi umfjöllunarefnisins en 

aðferðafræðina. 

 Kröfum um nýnæmi er mætt með fréttnæmi sem sett er fram í formi nýrra 

uppgötvana eða einhvers sem er lesendum til hagsbóta, strax eða mögulega í 

framtíðinni. 
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 Nýnæmi er byggt á ályktunum sem gerðar eru um áhuga og þekkingu lesendanna 

frekar en á sjálfri rannsókninni. 

 Skipulag rannsóknarinnar fær litla athygli í fréttaflutningi, áherslan er frekar lögð á 

markmið hennar.  

 Þeir sem skrifa fréttirnar sníða upplýsingar að lesendum og tengja þær skýrt og 

greinilega við þá þekkingu og skoðanir sem lesendur eru taldir hafa fyrir.   

 Forðast er að nota sértækan orðaforða en þau hugtök sem nauðsynlegt er að nota 

eru útskýrð. 

 Beinar tilvitnanir í vísindamenn eru notaðar til að auka fag- og fræðistig og 

trúverðugleika.  

 Yfirlýsingar eru settar fram ágætlega frjálslega, þ.e. fyrirvarar eru færri og 

nákvæmni er minni en venjan er í faglegum vísindaskýrslum.  

 Ákvæðisorð eru notuð til að gefa í skyn viðbrögð ritarans við umfjöllunarefni 

textans eða til að gefa í skyn þau viðbrögð sem búist er við að lesandinn hafi.  

 Fréttaritarar virkja lesendur í beinu ávarpi með notkun persónufornafna. 

 Til þess að ná athygli lesendanna er notast við sjónræna þætti/myndir. 

 

Hyland (2010) nefnir fleiri einkennandi atriði fyrir vísindalega orðræðu, þau eiga ekki 

við hér en munu sjást í síðari dæmum:  

 

 Notaðar eru samlíkingar eða skýrar tengingar gerðar til að gera það óþekkta 

kunnuglegra (í textanum hér er það ekki áberandi enda er ekki vísað í framandi 

hugtök); 

 Við skýringu á framandi hugtökum er meiri áhersla lögð á samloðun í texta, eins 

og t.d. endurtekningu, heldur en í faglegu vísindalegu umhverfi;   

 Til að tengjast lesendum notast textahöfundar við spurningar.  

 

Gagnlegt er að hafa hugmyndina um nálægð í huga þegar hugsað er um samband 

textahöfundar við lesendur sína og efni. Þessar ákveðnu birtingarmyndir nálægðar byggjast á 

ensku málsamhengi, enskum textavenjum, mælskufræði og málfræðilegum þáttum. Ætla má 

að margir textahöfundar vísindalegs efnis vilji miðla upplýsingum með trúverðugleika og 

sérfaglegri þekkingu og það geta þeir gert á mismunandi vegu innan mismunandi 

umræðusviða, en einnig innan mismunandi mál- og menningarsamfélaga. 
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Alþjóðleg miðlun og þýðingar á vísindafréttum 

Til eru ýmsar þjónustuleiðir sem hafa það að markmiði að dreifa fréttum af rannsóknum um 

allan heim, á mörgum mismunandi tungumálum og nota til þess þýðingar. Eitt dæmi er 

AlphaGalileo (www.alphagalileo.org). Alþjóðlegar fréttastofur eins og Reuters birta 

vísindafréttir og eins og raunin er með aðra fréttaflokka þeirra eru fréttir frá þeim oft teknar af 

öðrum fjölmiðlum, þýddar og aðlagaðar að öðrum tungumálum (sjá umræður Bielsa og 

Bassnett (2008) um virkni fréttaþýðinga almennt). Til þess að átta okkur á hvernig 

textategundin getur verið mismunandi á milli tungumála og menningarheima skoðum við hér 

dæmi um fréttatilkynningu sem þýdd hefur verið fyrir alþjóðlegan lesendahóp. Textann er að 

finna á vefsíðu University of Granada þar sem fréttir af rannsóknum háskólans eru birtar sem 

stuttir pistlar eða fréttatilkynningar á spænsku, ensku og frönsku. Í desember 2014 kom út 

fréttatilkynning um útgáfu greinar í tímaritinu Journal of Dental Research (Marfil-Álvarez 

o.fl., 2014) með þýðingum á spænsku tilkynningunni yfir á ensku og frönsku. Þessar sömu 

fréttatilkynningar á tungumálunum þremur voru einnig birtar á vefsíðu Alpha Galileo í janúar 

2015. Með leyfi Granada háskóla eru spænski frumtextinn og enska þýðingin birt í viðauka 5. 

 Við munum skoða ensku þýðinguna hér. Í fyrsta lagi fylgir hún nákvæmlega 

uppbyggingu spænska frumtextans, upplýsingainnihaldi og skipulagi. Eins víkur hún frá 

einhverjum af þeim ofannefndu hefðum og dæmigerðum eiginleikum sem einkenna 

textategundina í ensku málsamhengi. Þessi frávik koma einnig í ljós við samanburð á ensku 

þýðingunni og enskum fréttaflutningi sem kemur til vegna sömu fréttatilkynningar. Hér 

skoðum við eingöngu tvo þætti, tæknistig og hvernig sýnt er fram á trúverðugleika. Hægt 

væri þó að gera mun víðtækari samanburð. 

 

Textabrot 7.5 

Fyrirsögn Granada háskóla á spænsku: La periodontitis crónica, enfermedad inflamatoria 
de las encías, influye en la gravedad y en el pronóstico del infarto.  
 
Fyrirsögn Granada háskóla á ensku: Chronic periodontitis, an inflammatory gum disease, 
influences prognosis and the severity of heart attacks. 

Sértæk orðræða 

Eins og sést í textabroti 7.5 fylgir enska fyrirsögnin þeirri spænsku í setningaskipan og 

inniheldur  sértæka hugtakið chronic periodontitis (krónísk tannvegsbólga) sem gæti verið 

hinum almenna lesanda óskiljanlegt. Til að auðvelda skilning er hugtakið skýrt með 

aukasetningu í fyrirsögninni sjálfri. Þetta gerir ensku útgáfuna frekar þunglamalega og 
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þýðlegra væri að taka sértæka hugtakið út, kynna það og útskýra seinna (sem reyndar er svo 

gert í inngangsmálgreininni  í pistlinum). Auk þess er ákveðni greinirinn the á undan severity 

ekki nauðsynlegur í ensku fyrirsögninni og mætti taka hann út, ef ekki til annars en að halda 

samræmi þar sem ákveðni greinirinn sem ætti að fylgja orðinu prognosis hefur verið tekinn 

út.  

Í textabroti 7.6 sjáum við fyrirsagnir þeirra frétta á ensku sem komu út í kjölfar 

fréttatilkynningar Granada háskóla og hvernig hver miðill hefur ákveðið að kynna 

rannsóknina. Pharmacy Times er bandarískt tímarit sem kemur út mánaðarlega og miðast við 

að veita lyfjafræðingum hagnýtar upplýsingar. Cosmetic Dentistry Guide er vefsíða með 

heimildum og úrræðum fyrir þá sem eru áhugasamir um fegrunartannlækningar. Greinum 

(ákveðnum/ óákveðnum) er sleppt í öllum fjórum fyrirsögnum. Vert er að benda á að þrátt 

fyrir að Pharmacy Times miði við sérhæfðan lesendahóp ákveður ritstjórinn að nota ekki 

sértæk hugtök í fyrirsögninni. Almennari hugtökin inflammatory gum disease og heart attack 

er notað í staðinn fyrir periodontitis og myocardial infarction en sértæku hugtökin eru þó 

notuð í fréttatextanum sjálfum. Í fréttatilkynningu sinni setur Granada háskóli fram romsuna 

prognosis and the severity of heart attacks en hinar fyrirsagnirnar stytta þennan hluta: 

Pharmacy Times styttir það í heart attack severity, Dentistry Guide í severe heart attacks og 

International Business Times í massive heart attacks. Notkun á gæsalöppum eða 

tilvitnunarmerki í fyrirsögn International Business Times er svipuð og sú sem við sjáum hjá 

BBC í dæmi hér að ofan að því leytinu til að ekki er ljóst hver tilvitnunin er né í hvern. 

Tilvitnunarmerki af þessu tagi eru hvergi að finna hvorki í fréttapistlinum né í 

fréttatilkynningunni. Mögulega er notkun þeirra hér ætlað að gefa textanum ákveðna 

hlutdrægni og trúverðugleika á sama hátt og tilvitnanir í vísindamenn eru notaðar í fréttunum 

sjálfum.   

 

Textabrot 7.6 

Fyrirsögn Granada háskólans: Chronic periodontitis, an inflammatory gum disease, 
influences prognosis and the severity of heart attacks. 
 
Fyrirsögn Pharmacy Times: Inflammatory Gum Disease Influences Heart Attack Severity. 
Cosmetic  
 
Fyrirsögn Dentistry Guide: New Study Links Severe Periodontal Disease to Severe Heart 
Attacks.  
 
Fyrirsögn International Business Times: Severe gum disease increases risk of massive 
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heart attacks'. 
 

Skoðum nú fréttatextann sjálfan. Textinn í fréttatilkynningu háskólans er frekar 

tæknilegur og mikið er um sértækan orðaforða. Í fyrstu málsgrein er til dæmis flókin 

útskýring á því hvernig rannsóknin hefur sýnt fram á tengingu milli bráðahjartaáfalls og 

tannvegsbólgu og hvernig hún ákvarðast: the extent and severity of chronic periodontitis is 

related to the size of acute myocardial infarction through seric levels of troponin I and 

myoglobin (biomarkers of myocardial necrosis). Með lyfjafræðimenntaða lesendur sína í 

huga endurnýtir Pharmacy Times þessar upplýsingar en breytir þó aðeins orðaröðun og 

endurtekur einhverja hluta. Á þann hátt er dregið úr sérhæfni og tæknilegum orðaforða og 

textasamloðun er aukin: chronic periodontitis [. . .] was related to serum levels of 2 

biomarkers indicating heart tissue death. Þannig að lífmerkin (biomarker) tvö er ekki nefnd 

hér með nafni og heart tissue death kemur í stað fyrir myocardial necrosis. Í næstu setningu 

hins vegar eru lífmerkin nefnd og tenging þeirra við vefjaskemmdir (MI necrosis). Þessi leið 

við að kynna sértækar upplýsingar í stigum með endurtekningu getur verið hjálpleg 

lesendum, jafnvel þeim sem búa yfir sérfræðikunnáttu fyrir. Þetta er annað dæmi um atriði á 

lista Hyland (2010) hér að framan; þ.e. notkun á tólum sem auka samloðun og hjálpa þannig 

við að útskýra framandi hugtök. Endurtekning er eitt þessara tóla.   

Hinir tveir miðlarnir fjalla ekki um þennan hluta rannsóknarinnar og nefna eingöngu að 

tenging sé á milli bráðahjartaáfalls og tannvegsbólgu. Áætlaður lesendahópur þeirra er ekki 

kunnugur þessum vísindalegu hugtökum og þarf ekki á sértækum upplýsingum að halda. Af 

þessum fjórum miðlum er International Business Times sá sem hefur minnst læknisfræðilega 

sérhæfðan lesendahóp og forðast því sértæk hugtök í fyrirsögninni og notar þau spart í 

greininni sjálfri.  

Trúverðugleiki 

Í fréttatilkynningunni frá Granada háskóla er áhersla lögð á fræðilegt umhverfi rannsóknar-

innar. Útgáfa greinarinnar í tímaritinu Journal of Dental Research er sett í forgrunn, 

tímaritinu sjálfu lýst sem mikils metnu og titill fræðigreinarinnar kemur fram í heild sinni í 

fyrstu málsgrein. Það fer nánast heil efnisgrein í að nefna höfunda og svið þeirra og svo í að 

lýsa sambandinu þeirra á milli (doktorsnemar og leiðbeinendur). Allar þessar sömu 

upplýsingar koma líka fram í ensku fréttatilkynningunni sem fylgir þeirri spænsku eftir í 

uppbyggingu og innihaldi. Hins vegar, eins og við má búast, koma þessar ítarupplýsingar 

ekki fram í fréttunum. Fréttafjölmiðlarnir minnast eingöngu á rannsakendur frá Granada 
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háskóla sem heimild. Aðeins Pharmacy Times bætir við að háskólinn sé á Spáni, sennilega til 

að koma í veg fyrir að Bandarískir lesendur rugli Granada við Grenada í Karabíska hafinu. 

Pharmacy Times nefnir vísindatímaritið á nafn en lætur jákvæða umsögn fylgja með. Í stað 

þess að beina athygli að ávinningi eða afrakstri rannsóknarinnar er hún sjálf sett í forgrunn í 

fréttatilkynningunni sem fræðilegt afrek og það styrkt sem slíkt með því að láta hópmynd af 

sumum rannsakendanna, sem tekin er inni á bókasafni eða í lestrarherbergi, fylgja með. 

Ólíklegt er að fjölmiðill myndi endurnota þessa mynd í sinni fréttaumfjöllun þar sem hún 

snýst meira um niðurstöður og afrakstur rannsóknarinnar og myndin því ekki viðeigandi. Hér 

erum við með gott dæmi um menningarlegan mun á því hvernig trúverðugleiki rannsóknar er 

styrktur og um mun á því hvernig fræðilegri afspurn er forgangsraðað og hún metin. 

Að lokum má benda á að í fréttatilkynningunni koma fram tvær tilvitnanir frá einum 

rannsakendanna, að nafni Aguado. Það gefur tilkynningunni aukinn trúverðugleika að hafa 

rödd vísindamannsins með og í formi beinnar tilvitnunar. Báðar tilvitnanir eru endurnotaðar í 

grein Pharmacy times og sú fyrri í International Business Times.  

Þessi litla greining hér gefur fleiri dæmi um þá þætti sem Hyland (2010) nefnir sem 

einkennandi fyrir vísindamiðlun til almennings. Hún sýnir hvernig nákvæm þýðing á 

spænsku fréttatilkynningunni yfir á ensku verður töluvert ólík þeim fréttatilkynningum sem 

skrifaðar eru beint á ensku og fylgja þeim hefðum sem textategundin fylgir í ensku samhengi. 

Ástæðan fyrir því að fréttastofur ákveða að endurnýta ekki ýmis áberandi atriði sem koma 

fram í þýddu fréttatilkynningunni er mögulega þetta frávik frá hefðunum í enska 

málsamhenginu. Það sama á við hér og við þýðingu á öðrum textategundum; þýðendur sem 

þekkja hefðir og venjur þessarar textategundar geta tekið ákvörðun um hversu nákvæmlega 

þeir fylgja þeim eða hunsa. Þá ákvörðun byggja þeir á þýðingarbeiðni verkefnisins og þeim 

samskiptaatburði sem þýðingin á að vera hluti af.  

Alþjóðlegar útgáfur vísindatímarita fyrir almenning  

Hingað til höfum við skoðað fréttatilkynningar á miðlum sem flytja bæði almennar fréttir og 

vísindafréttir og aðlögun þeirra yfir í fréttapistla, bæði á sama tungumáli og yfir á önnur. 

Núna snúum við okkur að miðlum sem einbeita sér að vísindamiðlun til almennings og miða 

við að gefa þær út á mörgum tungumálum. Tímarit sem miðla vísindum til almennings hafa 

svigrúm til að gefa ýmist út fræðigreinar um sérstakt umfjöllunarefni, samansafn greina á 

ákveðnu sviði, ýmis konar umfjöllun í lengra máli og styttri fréttapistla. Dæmi um þess konar 

miðla eru hin tvö þekktu tímarit Scientific American og National Geographic, bæði bandarísk 
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og bæði gefin út á mörgum tungumálum. Rannsakendur á sviði þýðinga hafa gert ýmsar 

greiningar á Scientific American, sjá t.d. greiningu Shuttleworth á myndlíkingu 

(Shuttleworth, 2011) og skoðun Liao á gagnvirkum tengslum lesanda og höfundar (Liao, 

2011). Að sama skapi hafa þýðingar á fyrirsögnum National Geographic verið greindar af 

Manfredi (2014). 

Fyrst notum við dæmi úr tímariti National Geographic til að sýna fram á hversu stór 

hluti af framleiðslu margmála vísindatímarita eru þýðingar. Síðan rekjum við 

þýðingarákvarðanir teknar í tengslum við tvær greinar sem hafa birst í tímaritinu. Markmiðið 

með því er að sýna hvernig vísindalegt efni sem upphaflega er skrifað fyrir bandaríska 

lesendur er aðlagað í þýðingu fyrir markhóp á öðrum tungumálum.  

Tímaritið National Geographic og þýðingar  

Tímaritið National Geographic var fyrst gefið út árið 1888 af bandaríska landfræðifélaginu og 

það var gefið út á ensku. Útgáfur á öðrum tungumálum hafa svo bæst við og árið 2014 varð 

tungumál Azerbaijan 40asta tungumálið sem tímaritið er gefið út á (National Geographic 

Society, 2014a). Samkvæmt vefsíðu félagsins er tímaritinu dreift til yfir 60 milljón lesenda á 

þessum 40 tungumálum í hverjum mánuði. Tímaritið fjallar um efni og umræðu á sviði 

vísinda, náttúru og tækni og er þekkt sérstaklega fyrir hágæða blaðaljósmyndun sína.  

Þegar kemur að alþjóðlegri útgáfu styðst landfræðifélagið við ákveðið leyfisform þar 

sem staðbundinn útgáfuaðili skrifar undir samstarfssamning til að öðlast réttinn á að þýða 

ritað efni yfir á viðkomandi tungumál. Þessir meðútgefendur fá réttinn til að nota nafn 

tímaritsins og vörumerki og þeim er séð fyrir aðstoð hvað varðar ritstjórn og markaðssetningu 

(National Geographic Society, e.d.). Landfræðifélaginu er í mun að bjóða lesendum upp á 

„tímarit sem talar til þeirra á þeirra eigin tungumáli“, með „flottu efni og ljósmyndum […] 

sem er viðeigandi fyrir og grípur“ þá, eins og Terry Adamson varaforseti og 

framkvæmdastjóri félagsins sagði þegar úkraínska útgáfan var fyrst gefin út (National 

Geographic Society, 2013). 

Útgáfa tímaritsins á öðrum tungumálum hófst á tíunda áratug síðustu aldar með 

japönsku, spænsku (tvær mismunandi útgáfur, önnur á Spáni, hin í Rómönsku Ameríku), 

ítölsku, hebresku, grísku, frönsku, þýsku og pólsku. Á fyrsta áratug þessarar aldar bættust 

kóreska, portúgalska (tvær mismunandi útgáfur í Portúgal og Brasilíu), danska, sænska, 

norska, hollenska, kínverska (hefðbundin í Taiwan og einfölduð í Kína), finnska, tyrkneska, 

taílenska, tékkneska, ungverska, rúmenska, rússneska, króatíska, indónesíska, búlgarska, 
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slóvenska, serbneska og litháenska við. Frá 2010 hefur útgáfutungumálum fjölgað enn meira 

með arabísku, eistnesku, latnesku, georgísku, mongólsku, farsi, úkraínsku og 

aserbaídsjönsku.  

Umfang leyfisins hefur nú aukist og nær það einnig til annarra rita sem landfræðifélagið 

gefur út. Sem dæmi má nefna ferðatímarit félagsins National Geographic Traveler sem fyrst 

var gefið út í Bandaríkjunum árið 1984. Það kom fyrst út á öðru tungumáli en frummálinu 

árið 2002 og var það á kínversku. Í kjölfarið bættust aðrar tungumálaútgáfur við í Tékklandi, 

Indlandi, Indónesíu, Ísrael, Ítalíu, Rómönsku Ameríku, Hollandi, Mongólíu, Póllandi, 

Rúmeníu, Rússlandi, Spáni og í Bretlandi. Fimmtánda tungumálaútgáfa ferðatímaritsins kom 

svo út árið 2014 í Ástralíu og Nýja-Sjálandi (National Geographic Society, 2014b). Fyrir 

börnin er National Geographic Kids gefið út á 17 tungumálum (í Bandaríkjunum, Búlgaríu, 

Egyptalandi, Þýskalandi, Indónesíu, Ísrael, Ítalíu, Litháen, Mongólíu, Hollandi, Slóveníu, 

Suður-Afríku (bæði á afríkönsku og ensku), Spáni, Tyrklandi og Bretlandi). 

Vísindalegt efni fyrir almenning aðlagað í þýðingu 

Í þessum hluta skoðum við hvernig vísindafréttir eru staðfærðar og aðlagaðar í þýðingu. 

Tekið er mið af þekkingu, áhuga og skoðunum markhóps á öðru landfræðilegu svæði og 

einnig er miðast við að setja vísindalega umræða í samhengi við aðra almenningsumræðu. 

Tveir textar frá National Geographic og þýðingar á þeim eru hér notaðir sem dæmi: 

 

Texti 1 fjallar um þrívíddarprenttækni: 

 'Just Press Print', December 2014 

 '3-D-Druck: Einfach "Drucken" drücken', December 2014 

 'Basta Carregar na Tecla', December 2014 

 'Alles uit de printer', December 2014  

 'Butona Bas ve Yarat', December 2014 

 'Drukarki 3-D: po prostu wciśnij “drukuj”', December 2014 

 '3D-skriveren revolusjonerer verden', December 2014. 

 

Texti 2 fjallar um ræktun gervilíffæra til ígræðslu: 

 'The Big Idea: Organ Regeneration. Miracle Grow', March 2011 

 'Des organes "bioartificiels" pour les patients en attente d'une greffe', June 2013 

 'Nachwachsende Organe: Ein Ohr, bitte!', March 2011. 
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Menningartengd atriði: staðarnöfn, stofnanir og önnur sérnöfn 

Ýmsir rannsóknaraðilar, stofnanir, háskólar og fjölþjóðleg fyrirtæki eru vel þekkt alþjóðlega 

og nöfnin þeirra því hvorki þýdd né útskýrð á öðrum tungumálum heldur notuð beint eða 

aðlöguð. Í texta 1 eru Harvard, NASA og Airbus dæmi um aðila sem tilheyra þessum flokki. 

Eiginnöfn sem koma fyrir í frumtexta kunna að vera þýdd í marktexta. Til dæmis 

verður International Space Station á ensku að die Internationale Raumstation (ISS) á þýsku, 

Estação Espacial Internacional á portúgölsku, internationale ruimtestation (ISS) á hollensku, 

Uluslararası Uzay İstasyonu á tyrknesku, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej á pólsku og 

Alþjóðlega geimstöðin á íslensku. Minnst er á Alþjóðlegu geimstöðina einu sinni í textanum 

en vegna þess að lesendur gætu kannast við ensku styttinguna (ISS) er hún látin fylgja bæði í 

þýska og hollenska textanum.   

Nöfn á samtökum eru stundum afrituð beint yfir í marktexta en víkkuð út, þ.e. þeim 

fylgir útskýring eða einhverjar auka upplýsingar. Dæmi um það í texta 1 eru GE, Cornell 

University og the Victoria and Albert Museum sem verða í þýskri þýðingu: der Konzern 

General Electric (GE), die Cornell-Universität in den USA, [das] Victoria and Albert 

Museum für Kunst und Design. Að sama skapi tekur norski textinn það fram að Cornell 

háskóli er staðsettur í Bandaríkjunum (n. Cornell University i USA). 

Á nokkrum tungumálum er styttingin GE ekki notuð strax heldur er heitið skrifað út 

sem General Electric. Þegar heiti eru víkkuð út á þennan hátt koma oft auka upplýsingar 

fram. Til dæmis má nefna að Buiksloter Canal, sem staðsettur er í Amsterdam, verður að 

Buiksloter Canal in Amsterdam-Nord þegar þýtt er yfir á þýsku og á svipaðan hátt á 

hollensku, Buiksloterkanaal in Amsterdam-Noord. Það að gefa nákvæmari upplýsingar á 

þennan hátt má mögulega réttlæta á þeim grundvelli að þýskir og hollenskir lesendur kunna 

að þekkja betur til skipaskurðanna í Amsterdam en segjum til dæmis bandarískir, portúgalskir 

eða tyrkneskir lesendur.  

Upplýsingar um stofnanir kunna að vera dregnar saman eða þeim sleppt í þýðingu. Sem 

dæmi úr texta 2 má nefna Wake Forest Institute for Regenerative Medicine in Winston-Salem, 

North Carolina sem á frönsku verður Wake Forest Institute de médecine régénératrice 

(Caroline du Nord). Hér er er ríkið lækkað í tign og sett í sviga og bærinn þar sem stofnunin 

er staðsett er tekinn út. Álíka gerist í þýsku útgáfunni, nafn stofnunarinnar er þýtt og skrifað í 

samræmi við þýskar venjur hvað varðar samsett orð eða orðskiptingu og bæjarnafninu líka 

sleppt: Wake-Forest-Institut für Regenerative Medizin in North Carolina. Í texta 1 er talað 

um fyrirtækið Solid Concepts sem staðsett er í Kaliforníu. Á þýsku verður það [e]in 



128 

 

Unternehmen in Kalifornien, á meðan portúgalska útgáfan heldur nafni fyrirtækisins í 

þýðingunni en ekki hvar það er staðsett. Þetta eru dæmi tengd þrívíddarprentun og það að 

dregið er úr nákvæmni í upplýsingum hér má réttlæta þannig að það skipti meira máli hvað er 

prentað en hver prentaði eða hvar í Bandaríkjunum viðkomandi er staðsettur.  

Í texta 1 skírskotar höfundur í bandarísku vísindaskáldskapar- og sjónvarpsþáttaröðina 

Star Trek með því að bera raunverulega möguleika sem þrívíddarprentarar bjóða upp á í dag 

saman við ímyndað tæki sem getur búið til hluti og finna má um borð í geimskipinu Starship 

Enterprise. Þessari skírskotun er haldið í þýsku þýðingunni þar sem þáttaröðin er nefnd með 

sínu þýska heiti Raumschiff ‘Enterprise'. Hollenska þýðingin vísar einnig skýrt og beint í Star 

Trek þáttaröðina. Portúgalskir lesendur þekkja mögulega minna til viðkomandi þátta þar sem 

í þeirri þýðingu er vísað meira almennt í vísindaskáldskap og beinum tilvísunum sem nefna 

Star Trek, Starship eða tækið sjálft er sleppt: Aquilo que antes parecia saído do mundo da 

ficção científica. Tyrkneska útgáfan nefnir sjónvarpsþáttaröðina ekki heldur á nafn en minnir 

lesendur þó á tækið á geimskipinu sem gat búið til hvað sem er: izleyenler hatırlayacaktır, 

uzay aracının replikatörü her seyi sentezleyebiliyordu. 

Menningartengd atriði: mæleiningar og gjaldmiðlar  

Þegar textar eru þýddir og aðlagaðir fyrir aðra lesendur þarf stundum að breyta alls konar 

mælieiningum, sérstaklega þegar þýtt er á milli mælieiningakerfanna þriggja (bandaríska, 

breska og alþjóðlega). Í texta 1 er dæmi um þetta. Í frumtextanum er prentaranum sem býr til 

byggingarefni fyrir húsið sem byggja á á bökkum Buiksloter Canal í Amsterdam lýst sem 20-

foot-tall printer. Þessu er breytt yfir í 3 metra háan prentara í næstum öllum þýðingunum. Það 

er þó alltaf möguleiki á að þýðendur ruglist í þessum umbreytingum eins og t.d. einn 

portúgalskur þýðandi virðist hafa gert þegar hann lýsir prentaranum sem uma impressora com 

1,80 metros de altura.  

Gjaldmiðill er annað sem gæti þurft að aðlaga að öðru kerfi fyrir lesendur. Við þýðingu 

á texta 1 hefur þýskur þýðandi ákveðið að breyta ekki dollurum yfir í annan gjaldmiðil og það 

verður til þess að smá ósamræmi verður á milli frumtexta og marktexta. Samkvæmt 

frumtextanum kosta prentarinn og búnaðurinn til að útbúa Browning byssur hátt í milljón 

dollara og fyrr í sömu málsgrein er lögð áhersla á að framleiðslan sé hvorki einföld né ódýr. Í 

þýska textanum kemur eingöngu fram að framleiðsla af þessu tagi sé ekki auðveld. Kostnaður 

er svo sagður vera meira en hálf milljón dollara (mehr als eine halbe Million Dollar) og er 

því aðeins dregið úr honum. Í hollensku þýðingunni er kostnaðurinn líka gefinn sem meira en 
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hálf milljón dollara (ruim een half milioen dollar). Kostnaðurinn á portúgölsku er cerca de 

quatrocentos mil euros eða um 400 þúsund evrur, sem er vel undir hálfri milljón dollara 

miðað við viðvarandi gengi. Hægt væri að færa rök fyrir því að reikningsskekkjan sjálf skipti 

í raun ekki svo miklu máli hér þar sem aðalatriðið hér er kostnaðarsemin í sjálfri sér. Hins 

vegar kemur það spánskt fyrir sjónir að þýðandi velur að nota nákvæma upphæð, sem gæti 

verið ónákvæm þegar textinn er lesinn, frekar en að notast við almennari leið til að lýsa 

kostnaði líkt og gert er í sjálfum frumtextanum og í hinum þýðingunum.  

Samlíkingar og samanburður við kunnugleg hugtök 

Eins fram kemur hér að ofan og Hyland (2010) bendir á er algengt að nota samlíkingar þegar 

útskýra á framandi vísindaleg hugtök fyrir almenningi og oftast eru þau sett í samhengi við 

þekkt hugtök. Samanburður og samlíking eru notuð við að gera nýju þrívíddarprenttæknina 

skiljanlegri og áþreifanlegri en hún er lesendum mögulega framandi. Tæknin er borin saman 

við að kaupa eitthvað á iTunes og við útprentun með venjulegum prentara. Sami samanburður 

er notaður í þýðingunum og virkar jafn vel þar. 

Þegar þýða á samanburð sem er tengdur menningu þarf aftur á móti að nota aðra aðferð. 

Í texta 2 er ræktun á líffærum með gervifrumum líkt við lagkökubakstur: It‘s like baking a 

layer cake […] You‘re layering the cells one layer at a time, spreading these toppings. 

Svipuð menningarleg tilvísun virkar ágætlega á frönsku þar sem talað er um millefeuille 

(lagkaka) og couches (lög (ft.)). Hins vegar virðist þýska þýðandanum ekki hafa fundist 

kökusamlíkingin nothæf þar sem í þýska textanum er einfaldlega talað um að frumurnar séu 

settar eða bornar á stoðmótið.  

Sjálfur titillinn á texta 2 „Miracle Grow“ er leikur að orðum sem vísar í Miracle Gro, 

heiti á þekktu vörumerki í Bandaríkjunum sem framleiðir áburð fyrir plöntur. Hann fangar 

því athygli bandarískra lesenda og vísar í eitthvað kunnuglegt. Efst á blaðsíðunni fyrir ofan 

titillinn er setningin The big idea: organ regeneration. Tilvísunin í bandarískan plöntuáburð 

er hvorki notuð í frönsku þýðingunni né þeirri þýsku. Titli og setningunni fyrir ofan hann er 

skeytt saman í þýsku þýðingunni: Nachwachsende Organe: Ein Ohr, bitte! (Endurgerð 

líffæri: Eitt eyra, takk!). Seinni hlutinn gegnir því hlutverki að draga að athygli með því að 

gefa í skyn að hægt sé að panta nýtt eyra eins og menn biðja um eitthvað á kaffihúsi eða úti í 

búð. Franski titillinn útskýrir meira með því að vísa í til hvers gervilíffæri eru, þ.e. fyrir 

líffæraþega sem bíða eftir ígræðslu. Titillinn er upplýsandi og engin tilraun er gerð til 

orðaleikja, glettni eða notkunar á öðrum aðferðum sem ætlað er að fanga athygli.  
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Gildi upplýsinga fyrir lesendur 

Texti 2 byrjar á að vísa í þann fjölda einstaklinga sem bíður eftir líffæraígræðslu í 

Bandaríkjunum (yfir 100.000) og þann fjölda sem deyr á hverjum degi (18). Þessar 

upplýsingar eru endurteknar í franska marktextanum (með þeim mistökum að 100.000 verður 

10.000). Þeim fylgja hins vegar upplýsingar um stöðuna í Frakkandi, sem frönskum lesendum 

þykja líklegast áhugaverðari, þar sem 250 einstaklingar deyja á hverju ári vegna þess að 

skortur er á líffærum sem eru hæf til ígræðslu. Í þýsku þýðingunni er gerð tilraun til enn 

frekari staðfæringar. Þar er tölulegum upplýsingum um Bandaríkin sleppt algerlega, í staðinn 

eru settar inn tölur yfir þá einstaklinga sem bíða eftir líffæragjöf í Þýskalandi og Austurríki 

árið 2009, heildarfjölda líffæraígræðsluaðgerða sem gerðar voru á sama árinu í þessum 

löndum og þann fjölda sem ekki fékk líffæragjöf. 

Síðar í texta 2 kemur lýsing á því hvernig mismunandi rannsóknarstofur eru að vinna að 

því að rækta gervilíffæri. Kjálkabein í háskóla í Columbia, lunga í Yale háskóla, rottuhjarta í 

háskólanum í Minnesota og nýra í Michigan háskóla eru nefnd sem dæmi. Í staðinn fyrir 

dæmin frá Columbia og Yale talar þýski textinn um austurrískan vísindamann sem vinnur að 

því að búa til lunga. Öll dæmin frá Bandaríkjunum koma fram í franska textanum en þar er 

vísun í samvinnu milli Minnesota og Madrid bætt við. Þessar vísanir í vinnu sem framkvæmd 

er í Evrópu og af evrópskum vísindamönnum gegna því hlutverki að færa umfjöllunina nær 

lesendum í Evrópu.  

Tenging við aðra almenningsumræðu 

Eins og minnst er á í inngangi kaflans verður almenn vísindaleg umræða hvorki til að sjálfri 

sér né stendur hún aldrei alveg sér og það er misskilningur að halda að vísindamiðlun til 

almennings sé eingöngu ætlað að upplýsa fáfróðan almenning. Þvert á móti þá tengja 

lesendur sína eigin þekkingu, skoðanir og trú við hina vísindalegu umræðu. Á sama hátt er 

samspil á milli almennrar og vísindalegrar umræðu hvort sem hún snýst um efnahaginn, 

stjórnmál eða menningu. Einhver dæmi um þetta eru að finna í þessum tveimur textum og 

þýðingum þeirra.    

Texti 2 talar um mögulega nýtni stofnfrumubanka. Í þeim tilgangi er bent á hvernig 

teymi Atala hefur sýnt fram á að stofnfrumum megi safna saman úr líknarbelgsvökva í legi án 

þess að skaða mannleg fóstur og þannig án þess að það leiði af sér pólitískan ágreining (e. 

political controversy). Í næstu málsgrein á eftir er nánari útlistun á kostum þess að hafa banka 

sem inniheldur yfir 100.000 stofnfrumusýni, þá geti t.d. „skurðlæknar pantað ræktun á 
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líffærum eftir þörf“. Þessi hugmynd er umdeild og er það líklega ástæðan fyrir því að franska 

þýðingin minnist á söfnun stofnfruma úr líknarbelgsvöka en sleppir síðustu málsgreininni um 

ræktun eftir pöntun. Í þýsku þýðingunni er söfnun á stofnfrumum úr fóstrum lýst sem 

„siðferðislega vafasamri“ (þ. ethisch bedenklich), sem er nokkuð langt frá „pólitískum 

ágreiningi“, en hugmynd Atala um stofnfrumubanka og hvernig hann gæti komið að notum er 

alveg sleppt. Regluverk um stofnfrumurannsóknir er meira takmarkandi í Evrópu en 

Bandaríkjunum og miðast þessar breytingar við að staðsetja umræðuna innan mismunandi 

lagalegra og siðferðislegra ramma eftir markmenningu.   

Texta 2 fylgir mynd af gervieyra ásamt texta sem segir það vera „hluta af tilraunum til 

að rækta ný eyru fyrir særða hermenn“. Franska þýðingin talar líka um eyru fyrir særða 

hermenn  (oreilles pour les soldats blessés). Líkt og bandarískir, eru franskir hermenn sendir 

á átakasvæði um allan heim og þeir sem snúa særðir heim eru áberandi í almennri umræðu og 

vitund. Aftur á móti talar þýska þýðingin um ræktun á eyrum fyrir „fórnarlömb slysa“ (þ. So 

sollen neue Ohren für Unfallopfer wachsen) og minnist ekki á hermenn. Ætla má að þar sé 

verið að endurspegla ólík viðhorf í Þýskalandi hvað varðar herátök og er því gildi þess að 

vísa í særða hermenn minna fyrir þýskan lesendahóp.  

Í texta 1 er einnig áhugavert dæmi um innra samband vísindalegrar og almennrar 

umræðu í menningarlegu samhengi og hvernig þýðendur gætu þurft að takast á við það í 

þýðingu. Málið snýst um byssumenningu í Bandaríkjunum. Eins og fram kemur í texta 1 

komst þrívíddarprentun í heimsfréttirnar árið 2013 þegar Bandaríkjamaðurinn Cody Wilson 

prentaði handbyssu og prófaði að skjóta með henni. Í frumtextanum segir að byssan hafi 

verið einskota, með hlaupvídd .38, kallist Liberator og gerð úr plasti að andvirði 60 

bandaríkjadollara. Þýska þýðingin fjallar einnig um þetta sem fréttnæmt atvik en gefur mun 

færri tæknilegar upplýsingar um byssuna sem er einfaldlega lýst sem einskota (þ. eine 

einschüssige Pistole). 

Frumtextinn lýsir því næst þeim alvarlegu áhyggjum sem opinber löggæsla hefur af því 

að svo auðveldlega sé hægt að búa til óhrekjanlegar byssur og þeim afleiðingum sem það 

kann að hafa. Byssueign er miklu strangari í Þýskalandi en í Bandaríkjunum og eru því 

löggæsla og órekjanleiki ekki eins viðeigandi umfjöllunarþættir í þýsku samhengi. Í staðinn 

er almenn spurning um hvort allir geti nú búið til einnota byssur sett fram í þýsku 

þýðingunni. Svipuð alhæfing er gerð í þeirri hollensku.  

Seinna í frumtextanum er frasinn Saturday night special notaður yfir byssuna, en það er 

slanguryrði yfir ódýra, lággæða byssu í Bandaríkjunum og er noatður til að vísa í þennan 

möguleika á að prenta einnota byssur. Portúgalski þýðandinn, sem að öðru leyti heldur sig við 
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sömu nákvæmni í upplýsingum um þær byssur sem hafa verið prentaðar og auglýstar, skiptir 

þessari vísun í að fólk prenti sér „Saturday night special“ út fyrir prentunarmöguleika 

almennt, þ.e. að fólk geti nú prentað sín eigin gæluverkefni hver sem þau eru (p. imprimir os 

seus projectos). Þar sem þetta atriði virðist eingöngu eiga við Bandaríkin í þessu samhengi þá 

sleppir þýski þýðandinn því alveg.  

Þessi dæmi hjálpa til við að sýna menningartengd atriði í vísindafréttum fyrir 

almenning og hversu samgróin almenn vísindaleg umræða er menningunni og öðrum 

félagslegum sviðum (fyrir lýsandi dæmi tengt umræðunni um loftslagsbreytingar sjá 

Anderson, 2009). Eins og sjá má af þessum fáu dæmum eru þetta atriði sem sumir þýðendur 

og ritstjórar National Geographic eru greinilega meðvitaðir um og taka tillit til í þýðingum 

sínum.  

Aðrar textategundir vísinda fyrir almenning og þýðingar þeirra 

Myers (2003) tekur það fram að flestar rannsóknir á vísindamiðlun til almennings hafa verið 

gerðar á textum, þá yfirleitt dagblaðatextum, og það sem meira er er megináherslan yfirleitt 

sett á orðin sjálf og aðrir sjónrænir þættir undanskildir. Hann hvetur til þess að fleiri 

rannsóknir verði gerðar á öðrum textategundum, t.d. upptökum af erindum eða sjónvarps-

heimildarmyndum og sýningarefni í söfnum. 

Margar vísindalegar heimildamyndir eru sýndar á alþjóðavísu og á öðrum tungumálum 

en frummálinu og þess vegna ættu þær að vera sérstaklega áhugaverður út frá sjónarmiði 

þýðinga. Í heimildamyndum er oft notast við talsetningu sem fylgir hljóði og myndrænu efni 

og hentar það vel til þýðinga og nýrrar talsetningagerðar. Þess vegna eru t.d. fjölmargar 

náttúrulífsmyndir BBC, sem í upprunalegri breskri útgáfu eru talsettar af David 

Attenborough, seldar og sýndar í ótal löndum úti um allan heim með þýddu handriti sem 

raddleikari flytur (t.d. Blue Planet (2001), The Life of Mammals (2002), Planet Earth (2006), 

Frozen Planet (2011)). 

Þó að um sama tungumál sé að ræða gera Bandaríkjamenn oft nýjar útgáfur af þessum 

heimildamyndum og þekktir bandarískir leikarar fengnir til að talsetja (t.d. Pierce Brosnan í 

The Blue Planet, Sigourney Weaver í Planet Earth og Alec Baldwin í Frozen Planet). Út frá 

vísindalegri umræðu í víðara samhengi framleiðslu er áhugavert að ágreiningur kom upp í 

tengslum við sjöunda og síðasta þátt í þáttaröðinni Frozen Planet. BBC seldi þann þátt sér til 

alþjóðlegra sýningaraðila, þ.e.a.s. ekki sem hluta af þáttaröðinni. Eftir því sem fréttir hermdu 

kom þessi aðskilda fjöldreifing til vegna þess að þátturinn var ólíkur hinum á þann hátt að 
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David Attenborough stóð sjálfur fyrir framan myndavélina og talaði, en það hentar frekar illa 

til þýðingar og endurtalsetningar (Torrance, 2011). Í ofanálag myndu alþjóðlegir áhorfendur 

ekki þekkja Attenborough. Aðrar athugasemdir sem fram komu bentu til þess að sumar 

sjónvarspstöðvar vildu ekki sýna sjöunda þáttinn, sem nefnist „On Thin Ice“ og fjallar um 

áhrif mannfólksins á hlýnun jarðar. Talið var að hann yrði ekki vinsæll meðal þeirra 

áhorfenda í öðrum löndum sem ekki trúa á hlýnun jarðar (Torrance, 2011). Einhverjar 

bandarískar sjónvarpsstöðvar sýndu eingöngu fyrstu 6 þættina. Discovery Channel stöðin 

breytti upphaflegu ákvörðun sinni um að sýna ekki þennan pólitískt viðkvæma þátt og endaði 

með að sýna hann (Torrance, 2011). 

Annar vettvangur þýðinga eru vefsíður rannsóknarsetra. Í dag miðla flest 

rannsóknarsetur upplýsingum um starfsemi sína til almennings í gegnum sínar eigin vefsíður 

og taka þannig á sig vísindamiðlun til almennings. Þegar kemur að því að velja fréttnæmt efni 

til að miðla og að fanga athygli lesenda með fyrirsögnum og myndum nota flest þeirra þær 

aðferðir sem fjallað hefur verið um hér. Þau gera sérfræðikunnáttu aðgengilega fyrir hinn 

almenna leikmann með vali á ákveðnum hugtökum, orðaforða og setningagerð, sem og setja 

vísindafréttirnar fram á þann hátt að þær bæði ýti undir áhuga lesenda og skýri starf setursins, 

þá oft í formi rökstuðnings fyrir því hversu nýtanlegar rannsóknir þess eru. Sem dæmi um 

rannsóknarsetur sem halda úti tví- eða margmála vefsíðum og leggja áherslu á almenna 

vísindaumfjöllun má meðal margra annarra nefna Centre National de la Recherche 

Scientifique (www.cnrs.fr), rannsóknarmiðstöð Frakklands og vísindafélagið Max Planck 

Gesellschaft (www.mpg.de).  

Vísindabækur fyrir almenning, sérstaklega þær sem skrifaðar eru af velþekktu 

vísindafólki, eru önnur textategund sem oft er þýdd. Margir þeirra tungumálstengdu þátta sem 

ræddir eru hér að ofan eru hluti af því sem stuðlar að velgengni vísindabóka. Vísindabækur 

miða yfirleitt að því að sýna fram á þekkingu og stöðu höfundar sem fræðimanns á 

viðkomandi fræðasviði og á sama tíma að halda lesandanum áhugasömum og miðla 

vísindalegum hugmyndum á skemmtilegan hátt og án mismununar. 

Að lokum er vert að minnast á þýðingaraðgerðir sem koma inn á vísindamiðlun til 

almennings en eru yfirleitt ekki unnar af fagþýðendum sem fá borgað fyrir vinnu sína, heldur 

af þýðingarsjálfboðaliðum. Þeir sjálfboðaliðar geta verið bæði lærðir og ólærðir þýðendur. 

Góð leið til að fá æfingu í að þýða á meðan á þýðingarnámi stendur væri til dæmis að taka að 

sér slíkar þýðingaraðgerðir. Dæmi um vettvang þar sem vísindamiðlun til almennings og 

þýðingarsjálfboðavinna koma saman eru TED fyrirlestrar (www.ted.com) sem miðlað er á 

internetinu. Caliendo (2012) lýsir fyrirlestrunum sem tvinntextategund, þ.e. blanda af 
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fréttapistlum og fyrirlestrum, þar sem fréttapistlar taka niðurstöður rannsókna fram yfir 

aðferðirnar og fyrirlestrar eru skipulagðir fyrirfram jafnframt því að nýta 

margmiðlunartilföng. TED fyrirlestrar hafa þó tilhneigingu til að vera óformlegri en báðar 

þessar textategundir og þar sem fyrirlestrarnir eru fluttir af vísindamönnunum sjálfum fá 

áhorfendur tilfinninguna fyrir því að hafa beinni aðgang að vísindalegri þekkingu. Scotto di 

Carlo (2014) styðst við hugmynd Hyland (2010) um nálægð, sem kynnt var hér að ofan, við 

að greina hvaða aðferðir fyrirlesararnir hjá TED nota til að búa til nálægðarsamband við 

áhorfendur. Heilmikil þýðingarsjálfboðavinna er lögð í að gera TED fyrirlestra aðgengilega 

þeim sem tala annað tungumál en ensku (sjá Olohan, 2014). Þó hefur lítið verið skoðað 

hvernig tekið er á áðurnefndum tungumálaþáttum í þýðingu, þ.e. hvernig ákvarðanir þýðenda 

viðhalda, skapa eða draga úr áhuga áhorfenda og nálægðartengslum í þessu fjölhátta 

samhengi. 

Borgaravísindi er annað dæmi um samhengi þar sem textategundir vísindamiðlunar til 

almennings eru þýddar af sjálfboðaliðum. Almennir borgarar eru í auknum mæli að koma að 

mismunandi vísindalegum aðgerðum undir formerkjum borgaravísinda. Borgaravísindi ná til 

ýmissa aðgerða og þátttöku almennings á mismunandi stigum rannsóknarferla, allt frá því að 

aðstoða við úrvinnslu og/eða afritun gagna yfir í að móta rannsóknarverkefni. Frekari 

skilgreiningar og umfjöllun um mismunandi birtingarmyndir borgaravísinda má lesa í grein 

Franzoni og Sauermann (2014). Vefvettvanginn Zooniverse (www.zooniverse.org) má nefna 

sem dæmi um borgaravísindalegt framtak. Um er að ræða vettvang þar sem allskonar 

vísindatengd verkefni og rannsóknir nýta sér aðstoð sjálfboðaliða, þ.e. almennra borgara, við 

vinnslu gagna. Fyrsta verkefni Zooniverse fór af stað árið 2007 og nefnist Galaxy Zoo. Það 

gefur okkur dæmi um hvernig þýðingar nýtast í þeim tilgangi að gera fólki kleift að taka þátt í 

verkefninu á ensku, spænsku, arabísku, ítölsku, pólsku, rússnesku, portúgölsku, hebresku, 

ungversku, úkraínsku og kínversku (bæði hefðbundinni og einfaldaðri). Einhver önnur 

verkefni, þá sérstaklega þau sem krefjast túlkunar þátttakenda á myndrænum gögnum (eins 

og t.d. innan stjarnvísinda), eru aðgengileg á fleiri mismunandi tungumálum. Lítill hópur 

sjálfboðaliðaþýðenda þýðir fyrir Zooniverse.  

Borgaravísindaleg frumkvæði eins og TED fyrirlestrar og alfræðiorðabækur á netinu 

yfir tækni- og vísindatengt efni geta gefið þýðendum tækifæri til að taka beinan þátt í 

vísindasamskiptum og öðlast dýrmæta reynslu í þýðingum á sviði tækni og vísinda, sem og 

móta sérþekkingu á ákveðnum textategundum. 
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Verkefni 7.1 Mistúlkun fjölmiðla á vísindum 

Lesið nokkrar færslur um mistúlkun fjölmiðla á vísindum, annað hvort á bloggsíðu Ben 

Goldacre sem nefnist Bad Science (www.badscience.net) eða á bandarísku vefsíðunni 

Health News Review (www.healthnewsreview.org). Byggt á lestri ykkar, ræðið þá 

vankanta sem að ykkar mati er að finna í fjölmiðlaumfjöllun um vísindafréttir. 

 

Verkefni 7.2 Að skrifa vísindafréttir fyrir almenning 

Veljið fræðilega rannsóknargrein (efni að eigin vali) úr nýlegri útgáfu sérfræðitímarits. 

Ímyndið ykkur að þið ætlið að skrifa stutta frétt um rannsóknina fyrir valda 

vísindafréttavefsíðu eða bloggsíðu, á ensku eða öðru tungumáli. Hverjar yrðu helstu 

áskoranirnar við að skrifa slíkan fréttapistil sem ætlaður er lesendum án sérþekkingar á 

viðkomandi sviði? Ræðið fyrst áskoranirnar, gerið svo þá rannsókn sem þið þurfið og 

skrifið að lokum fréttina. Ef hægt er, athugið hvort að skrifaðar voru fréttir um 

rannsóknina á þeim tíma sem hún var gefin út og berið saman við ykkar eigin frétt. 

 

Verkefni 7.3 Samspil lesanda og skrifara  

Veljið vísindafrétt fyrir almenning og þýðingu á henni á tungumálum að ykkar vali. Skoðið 

báða textana út frá bæði þessum kafla og umfjöllun um tungumálatengda þætti í 6. kafla. 

Greinið samband lesanda og skrifara og þær aðferðir sem notaðar eru til að skapa 

tengingu þeirra á milli. Ræðið greiningu ykkar. Er líklegt að væntingar lesendahóps 

frumtexta og lesendahóps marktexta séu mismunandi? Er munur á milli frum- og 

markmáls þegar kemur að mælskufræði- og röklegum leiðum sem hægt er að nota við að 

móta sambandið á milli skrifara, lesenda og þess efnis sem skrifað er um? Endurspegla 

ákvarðanir höfundar og þýðanda þennan mun? 

 

Verkefni 7.4 Félags- og menningarleg áhrif á vísindamiðlun til almennings 

Finnið tvo texta sem fjalla um vísindalegt málefni sem er umdeilt í ykkar landi (t.d. 

vökvabrot (e. fracking), kjarnorka, endurnýjanleg orka, rannsóknir á stofnfrumum 

fósturvísa, loftslagsbreytingar af mannavöldum, þróunarkenningin, eyðing skóga, stíflu- og 

virkjanaáætlanir) og taka sitthvora afstöðuna, annar með og hinn á móti. Skoðið hvernig 

höfundar byggja upp og móta rökin sín, hvernig þeir tengja hugmyndir sínar við 
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almenningsumræðu, hvernig þeir gefa sér að lesendur hafi ákveðnar skoðanir og hvaða 

þekkingu þeir búi yfir. Með ímyndaða verkbeiðni þýðingar í huga, hugsið um hvernig ykkar 

eigin hugmyndir og skoðanir gætu haft áhrif á þýðingarákvarðanir ykkar hvað varðar báða 

textana (með og á móti).  

 

Verkefni 7.5 Þýðing á öðrum textategundum sem tengjast vísindamiðlun til 

almennings 

Búðu til ímyndaða en raunhæfa verkbeiðni fyrir þýðingu á textategund sem tengist 

vísindum fyrir almenning og er ekki frétt. Undirbúið með tilheyrandi rannsóknarvinnu og 

þýðið textann. Ræðið þýðingarferli ykkar og ákvarðanir.  

 

Verkefni 7.6 Sjálfboðaliði í vísindalegum þýðingum 

Ef tungumálapör ykkar bjóða upp á það, finnið þýðingar í sjálfboðavinnu á sviði tækni eða 

vísinda sem þið gætuð lagt ykkar af mörkum til. Auk þess að leggja til þýðingarvinnu 

íhugið framtakið sem sjálfboðastarfið er. Hvernig er þýðingarstarfið sett upp og því stýrt? 

Hvernig vinna þýðendur og aðrir viðkomandi aðilar saman? Hvaða hlutverk hefur tæknin í 

starfinu? Hver virðist drifkraftur þýðendanna vera? Hver er ávinningur ykkar með þessarri 

vinnu?  

 

Aðalatriði kaflans 

 Líta má á vísindamiðlun til almennings sem sjálfstæða vísindalega textategund í 

stað einfaldaðrar útgáfu af sérfaglegum vísindum. 

 Vísindafréttir fyrir almenning eru svipaðar öðrum fréttaflutningi á ýmsan hátt; t.d. 

þegar kemur að framsetningu orðræðu, uppbyggingu rökfærslu, hversu trúverðug 

rökfærslan er og þeim aðferðum sem skrifarar nota til að reyna að skapa samspil 

við lesendur sína.  

 Vísindi fyrir almenning eru samtvinnuð annarri almennri umræðu. Vísindafréttir 

eru endurmótaðar og aðlagaðar á margvíslegan hátt fyrir ýmis mismunandi félags- 

og menningarleg samhengi og aðstæður. Þýðendur taka þátt í þessari 

endurmótun.  
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 Flestar rannsóknir á almennri umræðu um vísindi hafa hingað til einblínt á 

textaföng frétta og tímaritsgreina. Almenn vísindaleg umræða tekur í auknum 

mæli annað form og er birt með öðrum hætti. Að sama skapi er tilefni til frekari 

rannsókna á því hvernig aðrar textategundir sem koma inn á vísindamiðlun til 

almennings eru þýddar. 
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