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Instructions

University	of	Oslo
Department	of	Literature,	Area	Studies	and	European	Languages
Home	examination
Spring	2018
	
ENG2158	-	Translation	into	English
	
Disclosure	of	exam	assignment:	June	4,	11.00	a.m.
Submission	deadline:	June	7,	11.00	a.m.		
	
The	folder	will	automatically	close	at	this	hour.	If	you	have	technical	problems,	you	must	contact	the	exam
coordinator	immediately.
	
For	more	information	on	submitting	assignments	and	home	exams	in	Inspera:
https://www.uio.no/english/studies/examinations/inspera/home-examination-submissions.html	
	
For	more	information	on	how	to	export	your	exam	paper	to	PDF:
http://www.uio.no/english/services/it/web/open-document-formats/pdf/
	
Please	use	Times	New	Roman,	12	pt.	and	1.5	line	spacing.	Remember	to	include	your	candidate	number
(NOT	your	name),	course	code	and	semester.	The	paper	must	be	in	PDF-format.
	
Make	sure	you	are	familiar	with	the	University's	rules	regarding	proper	citing	of	sources.	For	more	information
see	the	following	page:	https://www.uio.no/english/studies/examinations/sources-citations/	
	
A	pass	mark	is	required	on	both	the	practical	and	the	theoretical	part.

Press	Ctrl+P	(PC)	or	cmd+P	(Mac)	to	print	this	page.	
	
If	you	wish	an	explanation	of	your	grade:	you	must	contact	the	examiner	within	one	week	after	the	grade	is
published.	Make	sure	your	request	contains	your	name	and	your	candidate	number.	The	examiner	decides
whether	the	explanation	is	to	be	given	in	writing	or	verbally.
Break	a	leg!	

1 Translation	and	Theory

Please	use	Times	New	Roman,	12	pt.	and	double	line	spacing	in	the	body	of	the	text.	Write	your	candidate
number,	course	code	and	semester	in	the	header.	Not	your	name!	All	pages	must	be	numbered.
	
A	pass	mark	is	required	on	both	the	practical	and	the	theoretical	part.
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TAKE-HOME EXAM 
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Bokmål 

 

ENG2158 – Translation into English 

3 days: June 4 at 11:00 to June 7 at 11:00 

 

 

The exam paper must be submitted by 11.00 (11 a.m.) on the submission day in in the 

“Eksamensinnlevering” folder in Inspera. The folder will automatically close at this hour. If 

you have technical problems, you must contact the exam coordinator immediately. 

The first page of your paper must contain:  

 Candidate number (4 digits, which you find in StudentWeb), NOT your name 

 Course code and course name 

 Semester and year  

 The title of your paper 

 

Please use Times New Roman, 12 pt., 1.5 line spacing in the body of the text. Write your 

candidate number, course code and semester in the header. All pages must be numbered. 

 

A pass mark is required on both the practical and the theoretical part. 

 

  

 Institutt for l itteratur, områdestudier og europeiske språk  
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1. Practical part – translation (60%) 

Read the whole text carefully. Then translate the paragraphs in the boxes into idiomatic 

English. Imagine that the translation has been ordered by an American magazine that wants to 

make an article about children’s parties around the world. (If you feel the need to explain any 

choices or changes that you made because of your target group, you can do so in a separate 

section of no more than 200 words.) 

At the top of the first page of your translation, please specify whether you use British English 

or American English. Use 1.5 or double spacing.  

Pay attention to punctuation and other style conventions.  

2. Theoretical part (40%) 

Choose ONE of the following questions: 

EITHER 

Write an essay of about 1500 words in which you discuss the translation challenges posed by 

the following Norwegian det-clauses: 

 For det er viktig å feire. 

 …det handler også om foreldreskap… 

 Like ille er det om man bruker barnets bursdag som arena for å flekse økonomiske 

muskler. 

 Det lages regler for hva som er moralsk riktig… 

 

In each case, you should explain the nature of the challenge and argue for your solution. The 

essay should contain references to the literature on the syllabus. 

OR 

Write an essay of about 1500 words in which you discuss the translation challenges posed by 

the words, idioms and fixed expressions below:  

 Bli høy på pæra 

 Skyhøye forventninger 

 Ta grep 

 Kjøre hjemmebursdag 

 Slå et slag for noe 

In each case, you should explain the nature of the challenge and argue for your solution. The 

essay should contain references to the literature on the syllabus. 

___________________________________________________________________________ 
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Fest eller kolera?  

 

Skal du arrangere barnebursdag? Årets viktigste dag er ikke for amatører. 

Hvor skal vi feire? Hva kan alle spise? Ninja-bursdag eller pysjamasparty? Og hvordan gjør 

vi det med gavene? Bursdager er ikke lenger det de var. Så mange å ta hensyn til, så skyhøye 

forventninger – og ikke minst: så klare føringer fra skolen. 

Alle skal med. Prinsippet er like norsk og uangripelig som dugnad og matpakke. Før eller 

siden kommer de fleste norske foreldre til å diskutere hvordan vi inviterer og hvordan gjør vi 

der med gaver på et foreldremøte. 

 

Når alle har sagt sitt, «location» er bestemt og invitasjonene sendt, starter mailrekken fra 

velmenende middelklassemødre: slik blir festen. Dette ønsker barnet seg. De som vil spleise, 

kan spleise, de som vil vippse, kan vippse. Halalpølser er inn kjøpt innkjøpt og 

glutenallergikere får sitt. Og har dere andre ønsker, kan vi godt ta en runde til på dét.  

–Jeg får utrolig mange mailer fra foreldre som lurer på hva som er lov og ikke på en bursdag., 

forteller selverklært barnebursdags-entusiast Camilla Reimers, som driver nettsiden 

Bursdagsjentene. En side som ifølge henne selv gir «førstehjelp» til foreldre som skal feire 

poden. –Mange synes dessverre det er en økonomisk byrde, og vanskelig med en stor gruppe 

unger, kanskje på liten plass. Mitt mantra er at man skal mestre feiringen. For det er viktig å 

feire, mener Reimers, som har detaljerte oppskrifter på hvordan man får en barnebursdag på 

300, 400 og 500 kroner. 

 

Hun har fått henvendelser fra nyskilte fedre som lurer på om det er greit å invitere de «søte 

mammaene i klassen på hvitvin» sammen med ungene. Eller om de kan be 7-åringen dekke 

bursdagsbordet sitt selv. –På toppen av dette kommer det en masse bursdagsregler, avhengig 

av hvor du bor og sosialt miljø, sier hun, og legger til: –Jeg kan absolutt skjønne at mange 

synes det er et press. 

Hvordan endte vi her? Når ble det så vanskelig? Barnebursdager har fått en symbolsk verdi 

som gjøre den til noe mer enn bare en familiesamling, og ritualet samler mange aktuelle, 

norske problemstillinger. 

–Normene er veldig sterke. Jovisst er det en måte å vise kjærlighet og omsorg for barnet på, 

men det handler også om foreldreskap. Bursdager er blitt obligatorisk, det er tabu å ikke feire. 

Vi ser på den som årets viktigste dag for barnet, sier kulturforsker Hilde Danielsen. – Men 

målet om at alle skal med, kan også gjøre tydeliggjøre ulikheter».  

–Det kan være vondt for dem som blir eksponert som «annerledes». Noen har jo mindre plass 

enn andre og ikke råd til godteposer og alt som hører til. Foreldre kan bli baksnakket om de 

ikke feirer bursdagen, og barna deres risikerer å ikke bli invitert i bursdag, mener Danielsen.  

Like ille er det om man bruker barnets bursdag som arena for å flekse økonomiske muskler. 

Det norske samfunnet preges av et ideal om at forskjeller skal underkommuniseres. Om du 

bryter denne regelen ved å holde en veldig dyr og eksklusiv bursdag, kan du være sikker på at 

folk vil snakke om deg. Men du får ikke nødvendigvis høre det selv. Norske barnebursdager 

er ikke stedet for å bli høy på pæra.  
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Stortingsrepresentant Abid Raja (V) er en av dem som heier på hjemmebursdager – så lenge 

de holdes på lavterskelnivå. […] 

Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania mener dagens bursdager er så innvevd i skole- 

og barnehagelivet at skolene like godt kunne overtatt hele feiringen. –Det er en total 

overstyring av hjemmene. Skolen er ikke lenger et sted der barna oppdras, men hele familien. 

Det lages regler for hva som er moralsk riktig med invitasjoner, gaver, hvor lenge ting skal 

vare og hvor sent man kan holde på. Det kunne like gjerne komme et stortingsvedtak om at 

bursdag er en del av plikten. 

‒Er dette negativt?  

‒Jeg vil si at det er innmari irriterende, men nødvendig. Løsningen burde være at skolene 

overtar bursdagsfeiringen ved at de stiller gymsalen eller kantinen til disposisjon, setter av 

siste skoletime til å feire de ungene som har bursdag den uken eller måneden, og stopper 

utveksling av 100-kroners ræl, mener Tangen, som selv er trebarnsfar. ‒Bursdager er masse 

glede og beinhard tvang. De er liksom frie, sosialt kontrollerte, med plikt til å arrangere, til å 

komme, til å gi og ta imot.  

Hvordan vi velger å feire barna, sier mye om hvilken økonomi, religion og klassetilhørighet vi 

har. Under arbeidet sitt møtte Hilde Danielsen en aleneforelder som valgte å selge et møbel 

for å få råd til barnets drømmebursdag, men også barn som blir feiret med fire 

bursdagsselskaper. 

Noen skoler og barnehager har måttet ta grep for å dempe forventningene, forteller forskeren, 

som mener det er på tide å tenke gjennom hvilke type borgere vi skaper. ‒Vi er veldig opptatt 

av å feire det individuelle barnet. Det kan bli litt mye. Feiring kan gjøre at barnet føler seg 

elsket og trygt, men det kan også bli nervøst og selvsentrert og få for høye forventninger.  

‒Å erklære at «vi gjør det enkelt» og kjøre tradisjonell hjemmebursdag med Toro langpanne 

og wienerpølser, er en klassemarkør i seg selv, påpeker kulturforskeren. 

Det betyr at du har trygghet og selvsikkerhet rundt hjemmet som bursdagsarena, at det er fint 

nok og at du har god nok plass. Å fleipe med at du har bakt en Toro-kake er også å vise at du 

kjenner idealene. Samtidig bærer den en alvorsfylte fleipen et tvetydig budskap om at du 

forholder deg til, men lar deg styre av, de andre foreldrenes drømmende blikk.  

Barnebursdager handler også om integrering. For hva gjør vi med barn med innvandrer-

bakgrunn som aldri deltar i klassekameratenes bursdagsfeiringer?  

En imam i en moské på Sørlandet måtte trekke seg etter at han uttalte at muslimske barn 

burde hverken feire bursdag eller gratulere folk med dagen. Abid Raja kalte utspillet «helt 

sykt» og oppfordret norske muslimer å feire sine barns bursdag uten dårlig samvittighet. Raja 

er fremdeles en ihuga fan av festen.  

Men tradisjonell, norsk bursdagspølse, selv fra halalbutikker, er problematisk for mange 

muslimer, mener politikeren, som slår et slag for pizza. ‒Jeg har ikke hørt om et barn som 

ikke liker pizza Margharita. Det gjør livet lettere for veldig mange. 

Bursdagsfeiring tolkes som en lakmustest på om barn med innvandringsbakgrunn er integrert 

i det norske samfunnet, mener Danielsen. ‒Noen innvandrerfamilier dropper bursdager, enten 

fordi de forbinder dem med noe kristent, eller fordi de er usikre på hva det er og hva som 

forventes, siden de selv aldri har feiret bursdag. 

I Oslo selges det nå dobbelt så mange kyllingpølser som i resten av landet, i følge Nortura. Et 

annet eksempel på at bursdager tilpasses omgivelsene, er makspris på gaven eller innsamling 

til felles gave. Slik blir det mindre synlig om enkelte barn ikke har råd til å gi noe.  
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Somaliskfødte Abdullahi Ibrahim bor i Bergen. Han hadde aldri feiret bursdagen sin da han 

kom til Norge i 2002. Så han dro på en nabos bursdagsfest for å spionere litt.  

‒Jeg var så imponert! Den derre flaske…  

‒Flasketuten peker på? 

‒Ja. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle lære den! Ler barneskolelæreren. Første gang «strøk» 

han på et sentralt punkt: Godtepose.  

‒Ingen hadde fortalt meg at vi skulle ha det, sier firebarnsfaren, som gjør bursdagfesten for 

sine barn så enkel som mulig. Ibrahim oppfordrer foreldre til å fortelle vertskapet på forhånd 

hvilken mat deres barn spiser.  ‒Bursdagsfeiring var ikke en del av meg, men jeg ser at det 

betyr mye og er en sentral del av barndommen. Det er greit. Barnets følelser må stå i sentrum. 

Dessuten er det lærerikt og sosialt, sier læreren som prøver å prioritere bursdager. 

‒Når det ikke passer skjønner barna det. De tar ikke skade av det. Jeg forklarer dem at de er 

flerkulturelle. Vi tar det som er bra fra begge kulturer.  

 

From Aftenposten’s A-magasinet, No. 18, May 4, 2018. Adapted. 

 

  


