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• Min bakgrunn og motivasjon

• Råd og tips: hjemmeeksamen

• Råd og tips: skoleeksamen
• Forberedelse til skoleeksamen

• Under skoleeksamen

AGENDA
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Bachelor
i fransk (UiB)

BAKGRUNN

Fransk B-språk (5 år med faget på skolen)

Diplome supérieur d'études françaises (DSEF) ved 
Université de Nice 

Utveksling ved University of Ottawa / Université
d’Ottawa

MSc in Management
EMLYON Business School

Certificat de méthodologie de la traduction
ESIT - École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs , Paris

6 + 6 måneder med internship
Sommer-
jobber 
innen 
turisme i 
Bergen

Våren 2014: Bestått autorisasjonsprøve i oversettelse
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HJEMMEEKSAMEN
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Kildespråk «Deverbalisere» Målspråk

Interpretive Theory of Translation (ITT)
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VIL NOE 

MER

REFLEKSJONSTEKSTEN

«Translation as decision making» 

En flott mulighet til å 

• begrunne valgene dine på 
bakgrunn av kildene du har 
funnet og vurdert.

• forklare eksplisitteringer du har 
valgt å gjøre.

• vise at du er konsekvent i 
valgene dine.

Husk å notere refleksjoner 
underveis i oversettelses-
prosessen!
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• Det kan være nyttig å gjøre nettsøk for uttrykk i 
«hermetegn» for å sjekke bruksområdet og frekvens av 
bruk dersom du er usikker.

• … men vær kritisk!

Hva med uttrykk du aldri har hørt før?
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SKOLEEKSAMEN
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• Venn deg til å jobbe slik du kommer til å jobbe i 
eksamenssituasjonen: på skjerm.

• Klargjør ressurser og gjør så mye som mulig av 
detektivarbeidet på forhånd – tiden er en stor utfordring 
på selve dagen!

• Jobb deg gjennom så mange tidligere 
eksamensoppgaver som mulig. 

• Undersøk hvilke relevante ressurser/oppslagsverk 
som finnes for din språkkombinasjon, skaff deg 
disse (trykk/digital) og gjør deg kjent med dem.

• Lag bokmerker i nettleseren til nyttige ressurser: 

• UiO: translated Norwegian legislation, UHR 
termbase (Universitets og høgskolerådet), UDIR 
ordbok, Språkrådets termwiki (ulike temaer) mm.

FORBEREDELSE TIL SKOLEEKSAMEN
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• Lag temamapper med ordlister, linker, 

søkbare to-språklige filer f.eks. fra 

tidligere oversettelser (medisinsk, 

utdanning, finans, byggteknisk mm.)

• Bruk gjerne en søkbar digital notatbok

som f.eks. Evernote eller OneNote. 

Sjekk at programvaren lar deg søke i 

PDF-dokumenter og i bilder (optisk 

tegngjennkjenning/Optical Character

Recognition - OCR). Da kan du ta 

skjermbilder av eventuelle scannede 

oppslagsverk du finner, og bruke 

oppslagsverkene digitalt.

• Spar på alle ressursene og tekstene du 

bruker i den digitale notatboken din.

FORBEREDELSE TIL SKOLEEKSAMEN

søkeord
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• Vær tidlig ute! 

• Planlegg tidsbruken din og hold deg til planen! 
Prøv å organisere tiden slik at du får tid til slutt 
til å lese igjennom både kildeteksten, 
målteksten og begge samtidig flere ganger. 
Sjekk at målteksten fremstår fornuftig og kan 
‘stå på egne ben’. 

• Det kan være lett å bli dradd ned på detaljnivå 
og bli opphengt i enkeltord. For meg er det ofte 
best å gå videre i teksten når jeg står helt fast, 
og så komme tilbake til problemet når jeg har 
jobbet meg gjennom resten av teksten. Ikke 
kast bort dyrebar tid. 

UNDER SKOLEEKSAMEN
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LYKKE TIL!


