
Sensorveiledning for GRE1001 Innføring i gresk I 

Høstsemesteret 2019 

 

Pensum 

Seksjon 1-7 i «Reading Greek». Dette omfatter bøyning av alle typer substantiver, adjektiver og 

pronomen. Av verbalsystemet dekkes presens, imperfektum, futurum og aorist (sigmatisk og 

tematisk) indikativ, samt presens imperativ og infinitiv i tillegg til presens og aorist partisipp. 

 

Undervisning 

Emnet har to dobbelttimer gjennom hele semesteret. Studentene har forberedt tekster som har blitt 

gjennomgått i timene sammen med introduksjon av nye grammatiske temaer. Studentene har med to 

ukers mellomrom levert oppgaver. Disse har bestått av oversettelse fra og til gresk av 

enkeltsetninger i tillegg til grammatiske oppgaver knyttet til tekstene i RG. Studentene har fått 

tilbakemelding i Canvas på disse oppgavene. 

 

Eksamensoppgave 

Eksamensoppgaven skal teste læringsmålene på emnet, som gjengis fra emnesiden her: 

Hva lærer du? 

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse: 

 Du kan det greske alfabetet.  

 Du kjenner gresk uttale og kan lese gresk prosa høyt.  

 Du kan gjøre rede for grunntrekk ved det greske språket.  

 Du kjenner ordklassene i gresk og kan gjengi grunnleggende deler av gresk formlære.  

 Du kjenner grunnleggende deler av gresk syntaks.  

 Du kan analysere setninger på norsk og gresk.  

 Du har tilegnet deg et grunnleggende ordforråd.  

 Du kan oversette pensumtekstene fra gresk til norsk uten hjelpemidler.  

 Du kan oversette enkle setninger fra norsk til gresk.  

 

Oppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av gresk tekstutdrag fra RG, (2) grammatiske 

spørsmål med utgangspunkt i tekstutdraget og (3) oversettelse til gresk av enkeltsetninger. Oppgave 

1 teller 40%, oppgave 2 40% og oppgave 3 20%. 

 

En god besvarelse er fullstendig besvart og viser at kandidaten behersker de ferdighetene og 

kunnskapene emnet skal gi. Enkelte feil knyttet til ordbetydninger eller bøyningsformer kan tillates 

i en god besvarelse. En svært god besvarelse har minimalt med feil og er besvarer alle oppgavene på 

en presis og uttømmende måte.  Jo flere feil og misforståelser knyttet til hovedtemaene i oppgaven 

en besvarelse inneholder, jo mindre god blir den. En besvarelse som ikke oppnår det faglige 

minstemålet greier i minimal grad å vise at kandidaten har de ferdighetene og kunnskapene emnet 

skal gi. 

 

Formålet med oversettelsesoppgavene er at studenten skal vise at hen har forstått hvordan de greske 

setningene er konstruert for å bety det de betyr. Dette vises gjennom en oversettelse til god norsk 

som gjengir meningen i den greske teksten med passende norske konstruksjoner der norsk og gresk 

uttrykker seg ulikt. En oversettelse som er for parafraserende gjør det vanskelig å vurdere om 

kandidaten har forstått den greske setningsoppbygningen og vil trekke ned. 

 



I de grammatiske oppgavene er formålet at studenten skal vise at hen behersker både 

bøyningsformer og syntaks. Det er ikke lengden på svaret, men innholdet som teller. Svar som er 

presise og omfattende nok trekker opp, ufullstendige eller gale svar trekker ned. 

 

I oversettelsen til gresk er formålet at studenten skal vise at hen er i stand til å konstruere 

grammatisk korrekte greske setninger ut fra de grammatiske reglene hen har lært i løpet av emnet. 

Her teller syntaks mer enn bøyningsendelser. Korrekte aksenter er positivt, men ukorrekt eller 

manglende aksentuering skal ikke trekke ned på dette nivået. 
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