


Målsetting med 
kurset:

Kandidaten skal 
klare å bestå
hjemmeeksamen og 
påfølgende 
skoleeksamen

Kandidaten skal få 
oppdatering på de 
krav som gjelder for 
hjemmeeksamen og 
skoleeksamen

Kandidaten skal 
lære seg god 
arbeidsmåte for 
hjemmeeksamen og 
skoleeksamen



SPRÅKOVERGRIPENDE 
TRANSLATØRKURS

Hjemmeeksamen:

➢Oversettelse av en allmennspråklig tekst

➢ Skriving av refleksjonstekst i tilknytning 
til oversettelsen

Kurset vil gi kandidaten:

➢ Innsikt i oversettelse med et 
oversettelsesoppdrag (translation brief) 
og innsikt i budskapsformidling
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SPRÅKOVERGRIPENDE
TRANSLATØRKURSSkoleeksamen: 

Det er tre 
fagtekster 
som skal 

oversettes:

En økonomisk-
administrativ 

tekst
En juridisk tekst

En teknisk 
tekst

Kurset vil gi 
kandidaten (blant 

annet):

Evne til å innhente 
og vurdere 

relevant 
informasjon 

(kompetanse i 
informasjonssøk)



SPRÅKOVERGRIPENDE
TRANSLATØRKURS

Skoleeksamen: Kurset vil gi 
kandidaten (blant annet):

Kunnskap og innsikt når det gjelder viktighet 
av riktig terminologi og begrepssystem.

Hvorfor skal man bli statsautorisert 
translatør?

Statsautoriserte translatørers forening (STF) 
fremholder at translatørstempelet er garanti 
for en riktig og offentlig godkjent 
oversettelse.



SPRÅKOVERGRIPENDE
TRANSLATØRKURS

Eksempler på dokumenter som Statsautoriserte 
translatørers forening (STF) mener bør 
oversettes av en statsautorisert translatør:

Firmaattester Vedtekter

Fullmakter Kontrakter

Arvedokumenter Tinglysninger

Adopsjonspapirer Arbeidsattester

Vandelsattester Legeattester



Gjennomføring av hjemmeeksamen:

• Hjemmeeksamen utleveres og 
innleveres via WISEflow, det digitale 
eksamensverktøyet på NHH.

• Informasjon om pålogging og innlevering 
vil bli sendt direkte til alle kandidatene 
via e-post.

• Utlevering prøve 1: Torsdag 20. oktober 
2022 kl. 09.00

• Innlevering prøve 1: Mandag 24. oktober 
2022 kl. 14.00

• Utlevering prøve 2: Torsdag 27. oktober 
2022 kl. 09.00

• Innlevering prøve 2: Mandag 31. oktober 
2022 kl. 14.00



SPRÅKOVERGRIPENDE
TRANSLATØRKURS

Gjennomføring av hjemmeeksamen:

• Systemet sikrer en samtidig utlevering av 
oppgavetekst, samt en sikker innlevering.

• Teknisk assistanse: Kontakt eksamen@nhh.no

Sensurfristen for hjemmeeksamen er 5 uker.

Det er automatisk oppmelding til skoleeksamen i 
april 2023 ved beståttresultat.

mailto:eksamen@nhh.no


SPRÅKOVERGRIPENDE TRANSLATØRKURS

• Litt historikk:

• Våren 2020 og våren 2021: Ingen skoleeksamen grunnet 
pandemien.

• Høsten 2021 (november): En stor oppsamlende 
skoleeksamen ble avholdt.  



Oppsamlende skoleeksamen i november 
2021:

Det ble gitt 15 bevillingsbrev fra norsk til fremmedspråket (prøve 1):

Fjerne språk: Arabisk (1), litauisk (2), polsk (4), portugisisk (1).

Nære språk: Engelsk (1), fransk (2), spansk (2), tysk (2)

Det ble gitt 12 bevillingsbrev fra fremmedspråket til norsk (prøve 2):

Fjerne språk: Polsk (3), portugisisk (2).

Nære språk: Engelsk (3), fransk (4).



Hjemmeeksamen i oktober 2022

Kandidater i prøve 1 (fra norsk) og prøve 2 (til norsk):

Det er totalt 126 kandidater i prøve 1

Det er totalt 136 kandidater i prøve 2

Det er 10 språk representert:

Engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, nederlandsk, polsk, russisk, spansk, 
tysk og ukrainsk.



Hjemmeeksamen i oktober 2022

Kandidater (prøve 1 = fra norsk, prøve 2 = til norsk):

Engelsk, prøve 1 = 43, prøve 2 = 47

Fransk, prøve 1 = 3, prøve 2 = 5

Italiensk, prøve 1 = 2, prøve 2 = 2

Kinesisk, prøve 1 = 4, prøve 2 = 4

Nederlandsk, prøve 1 = 2, prøve 2 = 2



Hjemmeeksamen i oktober 2022

Kandidater:

Polsk, prøve 1 = 21, prøve 2 = 21

Russisk, prøve 1 = 31, prøve 2 = 32

Spansk, prøve 1 = 4, prøve 2 = 9

Tysk, prøve 1 = 5, prøve 2 = 3

Ukrainsk, prøve 1 = 11, prøve 2 = 11



Autorisasjonsprøven

Det er 7 kriterier før oppnevnelse som sensor og styringsutvalget ved 
instituttet har oppnevnelsesansvar:

1. Sensors utdanningsbakgrunn

2. Sensors nåværende stilling

3. Sensors relevante praksis i (fag)oversettelse

4. Sensors morsmål

5. Relevant praksis/erfaring som sensor

6. Referanser

7. Krav om bruk av digital eksamensplattform (Wiseflow) 



Autorisasjonsprøven: Betydningen av 
kvalitetssikring

• Alle eksamensoppgaver inneholder et formulert oversettelsesoppdrag

• Kandidatene har full internettilgang i alle eksamenssammenhenger

• Det eksisterer en formalisert vurderingsmatrise

• Et eget styringsutvalg for autorisasjonsprøven ivaretar alle faglige og 
administrative plikter 



Autorisasjonsprøven, kvalitetssikring

Formulert oversettelsesoppdrag:

Det blir i sensuren vektlagt at kandidaten orienterer seg etter oppgitt 
oversettelsesoppdrag: Avsender, formål, målgruppe.

Full internettilgang:

Dette betyr vektleggelse av informasjonssøkekompetanse. Man kan lett fortape 
seg i det store internettet, og kandidatens evne til å finne relevant informasjon 
blir vesentlig.

Formalisert vurderingsmatrise:

Denne skal sikre gjennomgående lik bedømmelse av prestasjoner på tvers av 
språkene som er representert.



Autorisasjonsprøven og oversikter

Siste skoleeksamen før pandemien fant sted våren 2019:

Forutsetning for dens gjennomføring:

Antall leverte hjemmeeksamener høsten 2018: 152

Prosent bestått av totalt antall hjemmeeksamener: 22 %

Antall leverte skoleeksamener våren 2019: 37

Prosent bestått av totalt antall skoleeksamener: 19 %



SKOLEEKSAMEN OG INTERNETTILGANG

• Skoleeksamen våren 2016 var første gang med 
internettilgang.

• Skoleeksamen våren 2015 var siste gang uten 
internettilgang.

• Vår 2016: Prøve 1: Bestått: 13 %, prøve 2: Bestått: 
23 %

• Vår 2015: Prøve 1: Bestått: 25 %, prøve 2: Bestått: 
19 % 



Trangt nåløye for idealistiske translatører
Ikke de best betalte jobbene

Menneskelig ordbok:

Man kommer borti mange morsomme problemer. Vår lille norske 
kultur er ikke alltid lett forståelig, men den kan oversettes. Et ord 
som kontantstøtte for eksempel: Til engelsk i et forslag som «cash 
gains to parents of children below a certain age who are not using
subsidised day-care». 

Til slutt:

Da Norge og Danmark var et rike fram til 1814 og da 
translatørvesenet ble innstiftet av Christian IV i 1635 
(Øresundstollen, Helsingør), har Norge og Danmark en mangeårig 
felles historie på translatørområdet.

Den første nordiske translatørkonferanse ble avholdt i Oslo den 25. 
august 1934 etter innbydelse og på initiativ fra norsk side.


