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Sensorveiledning for eksamen i SLAV4101, høsten-20 

I forbindelse med koronasmittevern i høsten-20 er skoleeksamen i SLAV4101 blitt endret til muntlig 

digital eksamen via Zoom. 

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. 

Eksamen består av tre oppgaver:  

1. Oversettelse av en tekst, flere sammenhengende tekster og/eller setninger, basert på pensum, fra 

norsk til et av de slaviske språkene russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk (ca. 200 

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

for eksempel litterære tekster, avistekster eller fagtekster. 

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

slaviske språkene russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk, 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. 

3. Spørsmål i generell oversettelsesteori og/eller oversettelsesteori i tilknytning til oppgave 1 og 2. 

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. 

I oppgave 1 og 2 får kandidaten skriftlige tekster som skal oversettes muntlig. Tekstene vises på 

skjerm for kandidaten ved «share screen» i Zoom, og kandidaten får i begge tilfeller noen minutter til 

å se gjennom oppgaveteksten. Kandidaten kan gjøre notater på kladdepapir og bruke ordbok. Det er 

ikke tillatt å bruke elektroniske oversettelsesprogrammer eller ta imot hjelp fra fysiske personer som 

kan befinne seg i samme rom. Slik bruk eller hjelp innebærer fusk, og fører til at eksamen 

umiddelbart stanses og det opprettes fuskesak som kan føre til utvisning fra universitetet. 

Kandidaten må ha både videokamera og lyd skrudd på under hele muntlig eksamen. 

Kandidaten kan gå tilbake og gjøre justeringer mens vedkommende oversetter. Ved feiloversettelse 

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

ordforråd. 

Vurdering 

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, 
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- 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. 

 

Karakterbeskrivelser: 

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.  

  

  

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.  
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 F    

ikke bestått  

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 
Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og 
selvstendighet innen oversettelsesteori.  

  

 

Deloppgavene på eksamen gir ikke karakter hver for seg og vektes ikke med på forhånd angitte 

brøker av endelig karakter, men utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelsen. 

Sensuren faller i løpet av to virkedager etter siste eksamensdag. 
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