
 

Administrative spørsmål Vårt svar 

Skal me melda oss til eksamen via StudWeB 

og betale studieavgift etc? 

  

Hvis du har fått tilbud om dette kurset per e-

post, er du allerede meldt på eksamen. Selve 

eksamen er kostnadsfri, dvs. dere må ikke 

betale noe avgift. 

Er det studieavgift i forbindelse med 

autorisasjonsprøven? 

Det er ingen studieavgift i forbindelse med 

autorisasjonsprøven. 

Er det lov å gi oversettelse til den som har 

språket som morsmål for å sikre idiomatikk-

kravet? 

  

Nei. Dette er brudd på eksamensreglementet 

og blir ansett som fusk. 

Hva gjør at bestått prosenten er så lav? Er 

det fagord som er utfordringen? 

 

Det er forskjellige grunner til det. Blant 

annet kan det ha sitt opphav i at noen 

kandidater overvurderer sine 

språkkunnskaper og sin 

oversettelseskompetanse, jf. innlegg om 

oversettelseskompetanse. For mange blir 

fagoversettelse til skoleeksamen den store 

utfordringen. Autorisasjonsprøven fører 

fram til en livslang bevilling som er et 

kvalitetsbevis som fremtidige 

oppdragsgivere må kunne stole på. Kravene 

for bestått eksamen må derfor være høye og 

er sammenlignbare med tilsvarende 

autorisasjoner i andre land.  

Når publiseres dato for skoleeksamen? Begynnelsen av 2023 

Er det 3 ganger man kan prøve seg på 

eksamen? Per språkvei? 

Ja, tre eksamensforsøk per språkretning 

(norsk-fremmedspråk, fremmedspråk-norsk) 

og språk.  

Hvis man består hjemmeeksamen men ikke 

skoleeksamen, slipper man hjemmeeksamen 

hvis man melder seg opp på nytt? 

Nei. Se forskriften for Autorisasjonsprøven 

Er det en bestemt antall av grammatiske feil 

i refleksjonsnotat resulterer i stryk på 

eksamen? 

Nei. Refleksjonsnotatet blir vurdert som en 

helhet i forhold til alle vurderingskriteriene, 

der grammatikk og rettskriving er et av 

kriteriene. Det sier seg selv at gjentagende 

og alvorlige grammatiske feil har en 

betydning for de andre kriteriene.  

Teller ord i referanselista for antall ord som 

kreves? 

 

Nei.  

Hvem skal vi ta kontakt med for å få tilsendt 

eksamensoppgaver på norsk/russisk og 

andre språk? 

 

Eksamensoppgaver for engelsk, fransk, 

spansk og tysk finner dere på våre nettsider. 

Om dere ønsker gamle eksamensoppgaver 

for andre språk, send mail til 

Bjornulf.Hinderaker@nhh.no 

 

 

 

https://www.nhh.no/institutt/fagsprak-og-interkulturell-kommunikasjon/autorisasjonsprove-i-oversettelse/forskrift-for-autorisasjonsprove/
https://www.nhh.no/institutt/fagsprak-og-interkulturell-kommunikasjon/autorisasjonsprove-i-oversettelse/
mailto:Bjornulf.Hinderaker@nhh.no


Faglige spørsmål -  Vårt svar 

Hvor mye skal man eksplisitere dersom man 

tror at lesere av den originale teksten heller 

ikke ville kjent til begrepet, og forfatteren 

kanskje bare har skrevet en "mindre god" 

eller obskur tekst? 

Oppretthold presisjonsnivået til kildeteksten 

og fokuser på kunnskapsbehovet til 

målgruppen for oversettelsen.  

Er det vanlig at det blir brukt dialektuttrykk 

i eksamensoppgaver eller kun kulturelle 

begrep? 

Eksamenstekster er stort sett beregnet på et 

gjennomsnittspublikum.  

Kan dere også forklare hvis vi skal oversette 

hvordan bør det egentlig være… f.eks 

Håkon IV (den gode) , skal jeg oversette det 

Håkon IV (polsk oversettelse her), eller skal 

det oversettes Håkon IV (den gode) pluss 

polsk oversettelse i samme setning? Er det 

noe fasit på det? 

Det finnes ingen fasit. Man må vurdere 

løsning utifra oversettelsesoppdraget og 

kunnskapsbehov hos målgruppen til 

oversettelsen. Et generelt råd kan være først 

å sjekke om det finnes en etablert 

oversettelse av denne kongen på 

fremmedspråket. Dersom ikke, kan det være 

en mulighet å oversette „kong“ til 

fremmedspråket + Håkon IV og eksplisitere 

på fremmedspråket med „også kjent som 

den gode“ eller lignende formulering.  

Når det kommer til stedsnavn og person- 

navn, kan vi bruke de originale norske 

ordene i oversettelsen til språk som har helt 

annerledes skriftform? 

Hvis det er et forholdsvis kjent egennavn 

som har en etablert oversettelse på 

fremmedspråket, bruker man ikke noe 

forklarende tillegg. Men dersom man mener 

at en direkte fonetisk gjengivelse vil forvirre 

leserne, må det eksplisiteres. 

 

 

Generelt spørsmål til anvendelse av 

oversettelsesteori(er) i refleksjonsteksten. 

Hvilke krav eller forventninger har dere i 

forhold til bruk av teori i refleksjonsteksten? 

Er det f.eks. ønskelig at vi refererer til 

faglitteratur når vi bruker begreper som 

«eksplisitering» etc. I hvilken grad bør vi 

forholde oss til faglitteratur i 

refleksjonsteksten? 

Det er ikke behov for å kunne vise til 

litteratur om oversettelsesteori. Om du 

ønsker å gjøre det, skal du være ganske 

sikker på at du bruker teorien riktig.  

Hva mener dere med kriteriet for 

hjemmeeksamen "du har orientert deg om 

emnet gjennom omfattende og relevant 

lesning"? Mener dere at man skal lese seg 

opp i oversettelsesteori, eller i kilder som 

har med tekstens tema å gjøre? Eller mener 

dere kanskje begge deler? Kan jeg få lenke 

til leseliste som har med oversettelsesteori å 

gjøre? Jeg husker å ha sett den, men jeg 

klarer ikke å finne den lengre. 

Vi mener da at du skal ha kunnskap om 

eksamenstekstens faglige innhold (tema). 

Lenke til litteraturliste ligger nederst på 

kursets nettside.  

Kan vi bruke lærebøker som kjelder dersom 

det er relevant? Til dømes Mona Baker - In 

other words 

Ja 



Kan man blande dokumentarisk- og 

instrumentell oversettelsesstrategier i et og 

samme oversettelsesoppdrag? 

Ja 

Hva med forskjell – skrivemåte - mellom 

kildetekst og eksamenstekst? "svikt 

situasjoner" (Helse Bergen) og 

"sviktsituasjoner" (eksamenstekst)? 

Det er skrivemåten i eksamensteksten som 

gjelder.  

I både eksamen er det mulig å velge 

målkulturgruppen f. eks. på fransk (fra 

Québec-Canada eller fra Frankrike) hvor 

noen vokabular eller rettskrivingsregler/ 

tegnsettingsregler kan være forskjellige?  

Ja.  

Blir det "feil" å bruke plass i teksten på 

generell strategi ("startpunktet" kan man 

kanskje kalle det), eller blir det en 

avsporing? 

Innhold til de forskjellige delene av 

refleksjonsteksten er nærmere beskrevet på 

våre nettsider. Merk at innledningen skal 

være kort i forhold til hoveddelen.  

Spm om “copy and paste“ av translation 

brief i refleksjonsteksten 

Du bør formulere med egne ord, men finner 

informasjonen i oppdraget. 

Refleksjonsteksten skal jo heller ikke være 

på samme språk som oppgaveteksten. Hvis 

du tar Prøve 1 i f.eks. italiensk, skal du 

oversette fra norsk til italiensk.  Dvs. 

oversettelsesoppdraget vil være på norsk, 

men du skal skrive refleksjonsteksten på 

italiensk. 

Hva med å bruke, jeg , jeg synes, jeg tenker 

osv. I refleksjonstekst? Eller skal man unngå 

å skrive det så mye.. 

Du kan gjerne bruke jeg-form, men 

begrunne valget ditt, ikke synse. 

Hvordan kan man begrunne at et uttrykk er 

idiomatisk eller høres naturlig ut på et språk 

uten å si noe som "det er vanlig på 

norsk/russisk"? Skal man da vise til noen 

nettsider hvor dette uttrykket er brukt? 

Ja 

Refleksjonsteksten skal være på målspråk, 

men hva med kilder? Jeg skal ta prøve 2, fra 

nederlandsk til norsk. Jeg vil anta at jeg 

kommer til å bruke både nederlandske og 

norske kilder, kan jeg henvise til begge i 

refleksjonsteksten? 

Kan man inkludere i referanselisten 

fremmedspråklige kilder? 

Ja. Også fremmedspråklige kilder hører med 

i referanselisten. 

La oss si at jeg skal ta og oversette fra norsk 

til engelsk, det vil si at refleksjonsteksten  

skal være på engelsk. Er ikke det litt kontra-

intuitivt med tanke på at oppdragsgiver som 

oftest vil være norsk? 

Ja, refleksjonsteksten skrives på 

fremmedspråket, f.eks. engelsk. 

Oppdragsgiver har ingenting å gjøre med 

eksamenssituasjonen. Med 

refleksjonsteksten testes de kriteriene som er 

oppført i vurderingsmatrisen.  

Kan dere gi et sjangereksempel på en 

rendyrket dokumentarisk oversettelse og på 

en rendyrket instrumentell oversettelse? De 

Vi har ingen konkrete eksempler på slike 

tilfeller. Oftest er det en glidende overgang 

https://www.nhh.no/institutt/fagsprak-og-interkulturell-kommunikasjon/autorisasjonsprove-i-oversettelse/


fleste oversettelser vil vel være en blanding 

eller mellomting. 

mellom dokumentarisk og instrumentell 

oversettelse.  

Det kan hende at man har god faglig 

kunnskap om et tema i utgangspunktet og 

har ikke behov for å søke i samme grad som 

andre - hva gjør man i disse tilfeller? 

Du skal allikevel kunne dokumentere din 

refleksjonsevne og opphav til din kunnskap, 

altså opphav til din 

informasjonssøkingskompetanse. 

Ved oversetting fra fremmedspråk til norsk, 

står det i oppgaveteksten hvilken målform 

det skal oversettes til? 

Nei, du velger selv.  

Må man også oversette translation brief? Dere skal ikke oversette translation brief. 

Hvilket språk skal vi bruke når vi skal skrive 

referanseliste - samme som oversettelse og 

refleksjonstekst, f.eks. russisk? 

Ja, men titler på kilder skal gjengis på 

originalspråket. Tilleggsinformasjon som 

sidetall, utgiver etc. skal skrives på samme 

språk som oversettelsen og 

refleksjonsteksten.  

Hva med hjemmeeksamen når man har valgt 

begge språkveier? 

Hjemmeeksamen i prøve 1 (fra norsk til 

fremmedspråket) og prøve 2 (fra 

fremmedspråket til norsk) avholdes på 

forskjellige tidspunkter som ikke overlapper. 

Er instrumentell oversettelse = 

transkreasjon? 

 

Nei, ikke uten videre. ‘Transcreation’ brukes 

gjerne ifm andre teksttyper enn dem som 

testes til autorisasjonsprøven. I 

reklametekster finner man det ofte. 

Spm vedr. skoleeksamen  

Spm om medisinsk tekst som teknisk tekst 

til autorisasjonsprøven:  Betyr det vi må 

være klare til medisinsk oversettelse. Jeg 

hadde tenkt teknisk tekst betyr teknisk som 

maskinbygning e.l. 

Medisinsk oversettelse er kategorisert som 

teknisk oversettelse.  

Ved oversettelse av juridiske tekster, så 

finnes det flere kulturbundne begreper (eks, 

Barnevernombudet). Siden det dreier seg om 

en juridisk tekst, så vil teksten ofte kreve en 

større disiplin og lojalitet mot kildeteksten. 

Kan man da i oversettelsen fra norsk til 

engelsk, legge inn en parafrase etter 

oversettelsen? Eks The employee may 

qualify for the right to unemployment 

benefits (Norwegian; dagpenger) 

Ditt forslag viser en parafrase med 

etterfølgende bibeholdelse av det norske 

uttrykk. Det praktiseres litt ulikt om 

kildetekstens uttrykk står først og parafrasen 

deretter eller omvendt.  

Ad: kulturbundne begrep: Lurer på det 

samme - f.eks oversettelse av "medmor". Jeg 

ville tenkt «co-parent», som er relativt 

etablert, samtidig som man da mister det 

implisitte i kildespråket at det er et 

likekjønnet foreldrepar. Vil det være et 

problem? 

Co-parent er ikke riktig begrep i denne 

sammenheng siden det ikke refererer til 

likekjønnet parforhold.  

Juridisk tekst som f.eks nevner Forliksrådet. 

Forliksrådet som institusjon finnes ikke i 

andre land. Vil en riktig oversettelse være: 

Forliksrådet (Forliksrådet er det laveste 

Det er for mye eksplisitering. Tilstrekkelig 

ville f. eks. vært „Forliksrådet, som er en 

meklingsinstitusjon med begrenset 

domsmyndighet, …» .  



leddet i rettssystemet for sivile saker og er 

en meklingsinstitusjon med begrenset 

domsmyndighet), eller blir det for mye 

informasjon? 

Vil det nødvendigvis være enklere å finne 

tilsvarende begrep på tvers av ulike språk i 

juridiske tekster, siden mange av de samme 

lovbaserte fenomenene eksisterer på tvers av 

landegrenser? Sett til sammenligning med 

populærkulturelle tekster hvor mye er 

forankret i kontekst-spesifikt innhold? 

Det er ikke mulig å gi et generelt svar her. 

Fagtekster, særlig juridiske tekster, 

inneholder mange kulturbundne begreper, 

eksempelvis navn på rettsinstitusjoner.   

Vil juridiske tekster for disse prøvene hentes 

fra amerikanske eller britiske lovtekster? 

Evt. andre deler av den engelskspråklige 

verden? 

Som regel hentes disse tekstene fra en 

britisk kontekst. 

Hva om det i kildeteksten står "varetekt", 

men de mener "varetektsfengsling"? 

Varetekt kan jo bety beskyttelse, men 

kontekst sier noe annet 

Det må oversettes i forhold til konteksten.  

 

 

Bergen, 26.09.2022 

Styringsutvalget for autorisasjonsprøven 


