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9 KONTORER I 

7 LANDE 
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SPROGEKSPERTER 

30 ÅR I 
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Hvordan vi arbejder med sprog 

• Sprogeksperter – ikke længere kun traditionel oversættelse 
 

• Nye kompetencer påkrævet – review/copy-editing/post-
editing/transcreation 
 

• Maskinoversættelse – er vi snart overflødige? 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Som sprogvirksomhed med hovedvægt på oversættelse er sprog naturligvis omdrejningspunktet hos os. Men hvor vi tidligere primært oversatte traditionelle tekster som brugervejledninger, kontrakter og årsregnskaber, er vi nu mere sprogeksperter, som også bliver inddraget i andre processer. Det kræver nye kompetencer – noget, som sproguddannelserne først nu er ved at indarbejde i deres studieordninger.Vi har mange kunder, som har folk, der er dygtige til sprog, og som selv forfatter mange ting på fremmedsprog, primært engelsk. De ønsker så blot sparring/gennemlæsning af deres arbejde.Man kommer også langt med maskinoversættelse i dag, så hvis en tekst blot skal bruges til at danne sig et indtryk af indholdet, kan en maskinoversat tekst godt være nok. Ellers indgår maskinoversættelse som et hjælpemiddel, der i de rette hænder – dvs. hos dygtige sprogfolk – kan lette arbejdet. Maskinoversættelse vil ikke gøre oversættere overflødige, men vil betyde, at vi får andre opgavetyper.



AGENDA 

TEXTMINDED 

HVORDAN VI ARBEJDER MED SPROG 

BLIV DYGTIG(ERE) TIL SPROG 
 



Bliv dygtig(ere) til sprog 

• Film skal ses i biografen, og sprog skal læres i udlandet 
 

• Intet er for banalt eller lavkulturelt – bred sproglig platform 
nødvendig 
 

• Læse, se, lytte … 

Vorführender
Präsentationsnotizen
En uddannelsesmæssig baggrund, enten inden for sprog eller et andet fagområde, hvor fremmedsprog indgår naturligt, er selvfølgelig vigtigt. MEN for at blive rigtig dygtig bør man også opholde sig i længere tid i det land, hvor sproget tales. Det kan være før, under eller efter uddannelsen. Men i vores globaliserede verden er der også andre muligheder for at tilegne sig sprogkundskaber og viden om andre lande og kulturer, fx:
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KULTUREL TILPASNING 

• Kunder fra hele verden – Kina håndteres lokalt 
 

• Både formuleringer og tekst skal tilpasses kulturelt (f.eks. det 
arabiske marked) 
 

• Altid være OBS på kulturelt uhensigtsmæssige/unødige 
oplysninger (sammenligninger, geografisk tilhørsforhold osv.) 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Har kolleger fra mange lande, så kender til kulturelle forskelle. Vores svenske kolleger tager aldrig en hurtig beslutning, vores amerikanske key account manager taler gerne meget og længe om sine bedrifter, mens vores tyske COO har måttet lære, at man ikke kommer langt i DK med at være bossy. Ingen opskrifter med svinekød hos Weber. Den er lige så høj som Rundetårn. Et areal på størrelse med Fyn. Vamdrup-drengen osv. 
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