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Sensorveiledning for eksamen i SLAV4101, høsten-21 

Eksamen består av to deler: en skriftlig skoleeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Den skriftlige 

delen teller 40% av samlet karakter, og den muntlige delen 60%. Begge eksamensdeler må være bestått 

i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.  

Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i at det slaviske språket er kandidatenes fremmedspråk.  

Det er tillatt å bruke en ordbok fra norsk til det valgte slaviske språket. 

 

Skriftlig eksamen 

Skriftlig skoleeksamen på to timer består av to oppgaver: en oversettelse av en ukjent tekst fra norsk til 

russisk eller polsk, og en oversettelse av en ukjent tekst fra russisk eller polsk til norsk.  

Oppgave 1: oversettelse av en norsk originaltekst til det valgte slaviske språket. Dette er en avansert 

tekst som kan for eksempel være en avistekst (fra Aftenposten, Dagbladet, osv.), en fagtekst eller en 

litterærtekst. 

For russisk: 

Oversettelse fra norsk til russisk består av ca. 250 - 300 ord.  

For polsk: 

Oversettelse fra norsk til polsk består av ca. 150 ord.  

 

Oppgave 2: oversettelse av en originaltekst på det valgte slaviske språket til norsk. Det kan være en 

autentisk tekst, for eksempel en litterær tekst. 

For russisk: 

Oversettelse fra russisk til norsk består av ca. 150 ord.  

For polsk: 

Oversettelse fra polsk til norsk består av ca. 250 - 300 ord.  

Det gis ikke separat karakter for deloppgavene, men det gjøres en helhetsvurdering av besvarelsen. For 

russisk veier oversettelsen til russisk tyngst, mens for polsk veier oversettelsen til norsk tyngst. 

Den skriftlige delen bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Begge 

oppgavene må være bestått for at kandidaten samlet skal få bestått på skriftlig eksamen.  
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Krav til en besvarelse som kan få karakteren A: det skal være innholdsmessig samsvar mellom 

originalteksten og oversettelsen, samt idiomatisk gjengivelse av budskapet i oversettelsen. Kandidaten 

må vise fremragende ferdigheter i oversettelse på avansert nivå.  

Karakteren F gis dersom oversettelsen inneholder vesentlige feil av typen:  

- feiltolking av meningsinnholdet i originalteksten, 

 - utelatelse av hele setninger eller vesentlige betydningsbærende elementer i setninger,  

- utelatelse av deler/store deler av originalteksten,  

- uforståelig språkbruk,  

- systematiske og hyppige grammatiske feil,  

- elementære grammatiske feil som er utillatelige på dette nivået,  

- kandidaten viser store og åpenbare kunnskapsmangel i bruken av oversettelsesteori.  

Når det gjelder endelig vurdering av skriftlig eksamen, så kan det gis pluss for spesielt presis og effektiv 

språkbruk, eller ev. trekk for dårlig forståelse av originalteksten. Det gjøres også en helhetsvurdering av 

besvarelsen.  

 

Muntlig eksamen 

Muntlig eksamen går over zoom. 

Den muntlige delen på ca. 45 min. består av to oppgaver:  

 

Oppgave 1: Oversettelse av en tekst, flere sammenhengende tekster og/eller setninger, basert på 

pensum, fra norsk til et av de slaviske språkene russisk eller polsk (ca. 200 ord). Tekstene/setningene 

med avansert autentisk språk kan representere en eller flere ulike genrer - for eksempel litterære 

tekster, avistekster eller fagtekster. 

Oppgave 2: Lesning av en uaksentuert tekst, flere sammenhengende tekster og/eller setninger på et av 

de slaviske språkene russisk eller polsk, og oversettelse av teksten/tekstene/setningene til norsk (ca. 200 

ord). Tekstene/setningene med avansert autentisk språk kan representere en eller flere ulike genrer - 

for eksempel litterære tekster, avistekster eller fagtekster. 

I tilknytning til oppgave 1 og 2 kan det også gis spørsmål i grammatikk. Selv om kandidatens kunnskaper 

i teoretisk grammatikk ikke testes separat på eksamen, veier beherskelsen og forståelsen av praktisk 

grammatikk og grammatikalske strukturer tungt i vurderingen. Det gis også en vurdering av 

kandidatenes uttale og i hvilken grad aksent og grammatiske feil er forstyrrende for kommunikasjonen. 
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I oppgave 1 og 2 får kandidaten skriftlige tekster som skal oversettes muntlig. Ved feiloversettelse kan 

sensor stoppe kandidaten og stille oppklarende spørsmål innen grammatikk, syntaks eller ordforråd. 

 

Vurdering for muntlig eksamen 

Ved vurderingen brukes en karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. 

Viktige elementer som tas i betraktning ved vurderingen: 

- rett gjengivelse / feiltolking av meningsinnholdet i originalteksten, 

- god/uforståelig språkbruk,  

- grammatisk korrekthet / grammatiske feil, for eksempel feil kasusbøyning, feil kasusvalg, feil valg av 

aspekt, feil ordstilling, feil ordvalg, feil valg av bevegelsesverb, 

- kunnskap/kunnskapsmangel i bruken av syntaks, 

- kunnskap/kunnskapsmangel i bruken av oversettelsesteori, 

- god uttale / uttale / som er forstyrrende for kommunikasjonen, 

- aksentuering i begge språk. 

  

Samlet vurdering 

Det gis én samlet karakter på emnet. 

 

Karakterbeskrivelser oppsummert: 

symbol  betegnelse  fagspesifikke vurderingskriterier  

  

A  

  

fremragende  

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg gjennom svært 

god gjengivelse med nyanser intakt på begge språk. Det er 

innholdsmessig samsvar mellom originaltekstene og 

oversettelsene, samt idiomatisk gjengivelse av budskapet i 

oversettelsene. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og 

stor grad av selvstendighet innen oversettelsesteori.  

  



4 
 

  

B  

  

meget god  

Meget god prestasjon med gjennomgående god gjengivelse og 

de fleste nyanser intakt på begge språk. Kandidaten viser meget 

god vurderingsevne og selvstendighet innen oversettelsesteori.  

  

  

C  

  

god  

God prestasjon med generelt god gjengivelse på begge språk, 

men med enkelte unøyaktigheter. Kandidaten viser god 

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene 

innen oversettelsesteori.  

  

  

D  

  

nokså god  

En akseptabel prestasjon som har enkelte vesentlige mangler 

bl.a. gjennom flere unøyaktigheter i gjengivelsen på ett eller 

begge språk. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og 

selvstendighet innen oversettelsesteori.  

  

E   tilstrekkelig  Prestasjonen tilfredsstiller de faglige minimumskravene men 

gjengivelsen på ett eller begge språk preges av flere/større 

unøyaktigheter. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, 

men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og 

selvstendighet innen oversettelsesteori.  

  

 F    

ikke bestått  

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og 

selvstendighet innen oversettelsesteori.  
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