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Generelt.  

 

Siden studentene har full tilgang til pensum og andre hjelpemidler hjemme, blir det følgelig 

vektlagt at man gjennom drøftingen viser at man i størst mulig grad behersker materialet. Det 

skal også vektlegges at man drøfter og sammenligner selve materialet. 

 

HF sentralt har slått fast at man underveis i besvarelsen skal vise til om man bruker materiale 

aktivt (altså ikke bare bruker det som er blitt innlært), men at det ikke kreves litteraturliste. 

Hvilket format studentene bruker for å referere til disse eventuelt andre kildene, er opp til dem 

selv og skal ikke vektlegges i vurderingen. 

 

Enkeltoppgaver 

1. Drøft hvordan romersk religion forholdt seg til opprinnelig ikke-romerske guder. 

Aspekter som kan vektlegges er blant annet at det vises til guder fra mer enn bare én annen 

tradisjon, hvordan romerne så på andre guder generelt, hvordan de identifiserte sine egne 

guder med ikke-romerske guder, hvordan de formelt innførte ulike guder i krisetider, hvordan 

kult av ikke-romerske guder oppstod uavhengig av myndighetene og hvordan myndighetene 

noen ganger slo ned på kult av visse ikke-romerske guder.  

 

2. Drøft udødelighetsforestillinger i gresk og mesopotamisk religion. 

Her kan det vises til ulike former for udødelighet, som den blant gudene, den som gis visse 

mennesker eller den mennesker forgjeves streber etter, om den inkluderer både kropp og sjel 

eller bare sjel, udødelighetsforestillinger sammenligner med andre former for overlevelse som 

ikke ble sett som udødelighet. Det vil bli lagt vekt på sammenligning mellom gresk og 

mesopotamisk religion. 

 

3. Drøft presteskapets rolle i egyptisk og romersk religion. 

Aspekter som kan vektlegges er blant annet at det vises til ulike presteskap i de respektive 

tradisjonene, kult, deres rolle i samfunnet, deres rolle som formidlere mellom guder og 

mennesker, kriterier som kjønn, sosial bakgrunn og seksuell praksis og historisk utvikling. 

Det vil bli lagt vekt på sammenligning mellom egyptisk og romersk religion. 

 

 


