
Sensorveiledning for ANT1500 våren 2019 

Omfang 
Besvarelsen skal være på 7–9 sider à 2300 tegn; er den vesentlig kortere eller lengre, trekker 
det ned i karakter. Alt for kort besvarelse kan føre til F, dersom oppgaven ikke er besvart.  

Utseende på oppgaven, inntrykk den gir 
Kan trekke karakteren opp eller ned om besvarelsen vipper mellom to karakterer. 

Språk 
Noe av det vi på HF lærer studentene, er å skrive. De skal oppnå en generell humanistisk 
kompetanse. Mange stavefeil, dårlig syntaks, usammenhengende språk, eller nærmest 
uforståelig, trekker helt klart ned. 

Innledning 
Besvarelsen bør ha en klar innledning, der kandidaten kort gjør rede for sin vinkling av 
oppgaven. 
 

Svar på oppgaven – spesifikt for oppgave 1 
Oppgaven er allerede blitt strukturert for kandidatene ved spørsmålene som er stilt. Blir 
spørsmålene drøftet og besvart? 

Avsnitt a 
Har kandidaten drøftet noen av de viktigste ideologiske funksjonene av latin? 
Har kandidaten drøftet forfatterne av tekstene og deres motivasjon? 
Har kandidaten trukket inn begrepet «romanità» på en relevant måte i svaret sitt? 
Har kandidaten forklart svarene sine ved å bruke betydningsfulle, historiske eksempler? 
Vurder bruken av pensum, og evt. også annen faglitteratur. 

Avsnitt b 
I avsnitt b bør kandidaten gi sin egen mening om det følgende spørsmålet: «Mener du at 
bruken av latin under fascismen er en del av den klassiske tradisjon?» 
Klarer kandidaten å formulere meningen sin på en kritisk, presis måte? 
Har kandidaten definert begrepet «klassisk tradisjon» i svaret sitt? 
Har kandidaten trukket inn minst tre av de følgende begrepene i svaret sitt: resepsjon, 
tilegnelse, bruk og misbruk, normativ og klassisisme? 
Vurder bruken av pensum, og evt. også annen faglitteratur. 

Svar på oppgaven – spesifikt for oppgave 2 
Oppgaven er allerede blitt strukturert for kandidatene ved spørsmålene som er stilt. Blir 
spørsmålene drøftet og besvart? 

Avsnitt 1  
Har kandidaten forstått sitatet?  
Klarer kandidaten å overføre det til én eller flere andre situasjoner eller perioder på en 
opplyst og interessant måte? 
Vurder kandidatens drøfting av det siste spørsmålet i avsnittet. 

b  
I avsnitt 2 bør drøfting og eksempler være mer konkrete; det må inngå konkrete eksempler. 
Finner kandidaten interessante eksempler?  
Vurder bruken av pensum, og evt. også annen faglitteratur. 
 

Kildebruk 
Bredde, relevans, oppfinnsomhet i kildebruken er positivt. 



Konklusjon 
Besvarelsen skal ha en konklusjon der det trekkes tråder fra hoveddelen av besvarelsen og 
der de samles på en oppsummerende måte. Konklusjonen skal også stå i forhold til 
innledningen og følge den opp innholdsmessig. 
 

Bruk av teori; analyse  

– oppgave 1 
I det andre avsnittet bør begrepene som brukes i svaret, defineres/drøftes på grunnlag av den 
teoretiske litteraturen fra pensum og evt. annen faglitteratur (f. eks. om forskjellen mellom 
tradisjon og resepsjon, bruk og misbruk av antikken, osv.). 
 

– oppgave 2 
Oppgaven åpner ikke for veldig mye bruk av teori.  
Et svar på dette spørsmålet kan komme i forbindelse med følgende spørsmål: "Gi grunner for 
at de klassiske språkene gresk og latin har vært og fortsatt er særlig ettertraktet for 
navngivning." Dette åpner for drøfting av ideologier – f.eks. Kiellands roman Gift (1883) som 
setter det norske og Snorres kongesagaer opp mot det klassiske og Homer. Det førte til 
svekkelse av klassiske språk i skolen, men hindret ikke fortsatt innlån av ord fra klassiske 
språk.  
Noe som kan analyseres, er hvordan lånord fra klassiske språk opptas i norsk, når det gjelder 
tilpasning til lydsystem, stavemåte og morfologi, f.eks. Her er det forskjeller mellom de 
skandinaviske språkene: cykel/sykkel, f.eks.  

Har oppgaven litteraturliste? 
Litteraturliste er obligatorisk. Det står i oppgaven at "Besvarelser uten kildehenvisninger 
(noteapparat og litteraturliste) godkjennes ikke". 

Er litteraturlisten alfabetisk satt opp/ordentlig? 
En rotete bibliografi trekker karakteren ned. 

Har oppgaven fotnoter eller henvisninger i parenteser?  
Noteapparat er obligatorisk. 

Sluttkommentar 
Andre ting som sensor har lagt merke til og har funnet relevant. 


