
Her er et utdrag av en tekst fra en statlig 
nettside med informasjon om utdanning.

På neste side står originalteksten med 
kommentarer.

På siste side står en redigert versjon av 
teksten.…

…



Bachelor i tegnspråk og tolking
Med denne utdannelsen blir du godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte. Tolken er en 
språklig formidler som opptrer i alle de sammenhenger der tegnspråkbrukere møter hørende 
som ikke kan tegnspråk. 

Hvor får du jobb?
Du kan bli ansatt som tolk ved tolketjenestene på hjelpemiddelsentralene, ved arbeidsplasser der 
det arbeider døve, i skoler og høyere utdanning eller ved ulike institusjoner og organisasjoner.  
Du kan også velge å jobbe som frilanstolk. Tolkeyrket passer for deg som liker å arbeide med 
mennesker og som synes at språk er spennende. 

…

I dette avsnittet blir informasjonen presentert i feil rekkefølge. Den første setningen forutsetter 
at leserne har lest den andre setningen. Den andre setningen forteller hva en tegnspråktolk er. 
Derfor bør den andre setningen enten settes først i avsnittet eller stå under en egen overskrift. 

I den tredje og siste setningen kommer et nytt tema, nemlig hvem som passer til tolkeyrket. 
Denne setningen henger ikke så godt sammen med resten av avsnittet, som handler om hvor en 
tolk kan få jobb. Den passer bedre i det første avsnittet, der leseren får informasjon om hva en 
tolk er og gjør. 
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Bachelorgrad i tegnspråk og tolking
En tegnspråktolk er en språklig formidler som opptrer i 
alle de sammenhenger der tegnspråkbrukere møter 
hørende som ikke kan tegnspråk. Tolkeyrket passer for 
deg som liker å arbeide med mennesker og som synes at 
språk er spennende. Med en bachelorgrad i tegnspråk og 
tolking blir du godkjent tolk for døve, døvblinde og 
døvblitte. 

Hvor får du jobb?
Du kan bli ansatt som tolk ved tolketjenestene på 
hjelpemiddelsentralene, ved arbeidsplasser der det 
arbeider døve, i skoler og høyere utdanning eller ved 
ulike institusjoner og organisasjoner.  Du kan også velge å 
jobbe som frilanstolk. 
…
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Pass på at setningene 

i hvert avsnitt 

henger sammen!


