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Censorrapport, skriftlig græsk 2017 – forhåbentlig endelig 15.08.17 
 

 

 

Ved studentereksamen i skriftlig græsk 2017 besvarede 103 elever opgave 1 den 22. maj, hvor teksten 

var et uddrag af Platons Laches. Opgave 2 kom ikke i brug, og der var ingen elever til sygeeksamen. 

 

KARAKTERSTATISTIK for opgave 1 den 22. maj 2017: 

 

Karakter -3 0 2 4 7 10 12 Hovedtotal 

Frekvens 0,0% 1,0% 7,6% 13,3% 33,3% 26,7% 18,1% 100,0% 

Kumuleret frekvens 0,0% 1,0% 8,6% 21,9% 55,2% 81,9% 100,0%  

 

Gennemsnittet for besvarelserne: 7,9 

1. kvartil = 7 

2. kvartil / median = 7 

3. kvartil = 10 

 

 

 

KOMMENTARER TIL ÅRETS OPGAVE 

 

 

Opgave 1. Analyse.  

Giv en syntaktisk analyse af helsætningen:  

Εἰ γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξεσθε παιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ, μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος 

κινδυνεύηται  

 

Eleverne er generelt gode til at besvare analyseopgaven. De er trænede i forskellige modeller for 

opsætning af besvarelsen og ved, hvad de skal.  

 

Sætningsbestemmelse: Rigtig mange elever skriver, at μὴ-sætningen er adverbiel og opfatter den som 

en final ledsætning. Det skyldes måske en misforståelse af Basis, hvor der bl.a. står: φοβοῦμαι μή ού 

... jeg er bange for, at … ikke ... 

 

Analyse af led i de enkelte sætninger: Det går fint med den første sætning.  

Hovedsætningen volder desværre en del elever problemer, idet de udnævner infinitiven til at være 

objekt og ikke subjekt for χρὴ.  

I den sidste ledsætning får nogle elever koblet alle dativerne sammen til et led, men ellers går det fint. 

”Småord” som konjunktioner og negationer håndteres lidt forskelligt på de forskellige skoler, men 

censorerne er fleksible. Generelt gælder, at ord skal bestemmes som led, og at deres relation til de 

andre ord i sætningen skal angives. F.eks. skal det både angives, at ὑμῖν er indirekte objekt, og at det 

er indirekte objekt for κινδυνεύηται. Nogle elever mister points, fordi de glemmer at angive leddenes 

relation til hinanden.   
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Opgave 2. Oversættelsesopgaver. 

 

Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία, πρῶτος περὶ ἐμαυτοῦ λέγω, ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ 

γέγονε περὶ τούτου. Καίτοι ἐπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος ἐκ νέου ἀρξάμενος. 

Opgave 2a Giv en mere ordret oversættelse (version) af tekststykket. 

 

Oversættelserne er stadig et svagt punkt for rigtig mange af eleverne.  

Eleverne skal først forstå det græske og dernæst levere en nogenlunde læselig og meningsfuld 

oversættelse på et nogenlunde acceptabelt dansk. Nogle oversættelser giver slet ikke mening i 

sammenhængen, men hvis det bunder i, at eleverne ikke har forstået det græske, er det jo klart nok, at 

det er sådan. Eleverne skal forvente, at deres oversættelse indholdsmæssigt svarer til den trykte 

oversættelse. Men – vi ved godt, at eleverne er under tidspres til eksamen. 

 

Den TRYKTE oversættelse:  

Mine kære venner, Lysimachos og Melesias, hvad mig selv angår, skal jeg være den første til at sige, 

at jeg aldrig er blevet undervist i dette emne – heller ikke selvom det har optaget mig, lige siden jeg 

var ung. 

 

En MULIG version baseret på opslag i Berg:  

Dels siger jeg altså, åh både Lysimachos og Melesias, som den første angående / om mig selv, at en 

lærer ikke har været for mig / at der ikke har været en lærer for mig angående dette. Og dog begærer 

jeg jo / i sandhed (har jeg jo / i sandhed (altid) begæret) sagen, efter at jeg begyndte fra ung / fra 

ungdommen af. 

 

Ἐγὼ – subjekt 1. pers sing er fremhævet ved ikke kun at være implicit og ved sin placering.  

μὲν – ”dels” / ”på den ene side” eller lign. – eleverne behøver ikke kunne finde et tilhørende ”δέ” 

οὖν, – ”altså” eller lignende – er udeladt i den trykte oversættelse 

ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία, – ὦ og τε er udeladt i den trykte oversættelse 

πρῶτος – er nominativ og skal oversættes prædikativt, og ikke adverbielt. Stort set alle eleverne 

oversætter adverbielt. 

περὶ ἐμαυτοῦ – skal oversættes som et adverbialled / en præpositionsforbindelse 

λέγω, – 1. pers sing, skal oversættes med rette betydning 

 

ὅτι – objekt for λέγω og skal oversættes med ”at”. Flere oversætter ὅτι kausalt ”fordi” 

ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ γέγονε –  nogle af eleverne har svært ved denne sætning 

διδάσκαλός  – subjekt i sætningen, skal oversættes med rette betydning 

μοι – 1. pers sing dativ – mange kreative forslag. Dativen har drillet mange elever  

οὐ – negation 

γέγονε – verballed i sætningen, 3. pers sing, skal oversættes med rette betydning.  

Mange meget kreative forslag til oversættelser, som måske skyldes problemer med dativen  

περὶ τούτου. – sing, skal oversættes som en præpositionsforbindelse / et adverbialled 

 

Καίτοι – ”og dog” eller lignende 

ἐπιθυμῶ - 1. pers sing, inklusiv præsens, men de fleste elever oversætter som almindelig præsens. 

Det er blevet godtaget, da eleverne nok ikke kan forventes at være bevidste om inklusiv præsens (har 

begæret/ønsket).  
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γε –”jo”, ”i det mindste”, ”i hvert fald” eller lignende 

τοῦ πράγματος – sing bestemt, indirekte objekt (i genitiv) for ἐπιθυμῶ. En passende oversættelse af 

ordet har været svær at finde for nogle elever. 

ἐκ νέου – skal oversættes som en præpositionsforbindelse / et adverbialled til ἀρξάμενος. En 

passende oversættelse af ἐκ har drillet nogle elever, og leddet knyttes af flere til andre ord end 

ἀρξάμενος  

ἀρξάμενος – aorist participium, skal oversættes med et ”efter at” eller lignende. Det skal fremgå, at 

det lægger sig til det implicitte subjekt i ἐπιθυμῶ / har samme subjekt som ἐπιθυμῶ. Også her har en 

passende oversættelse af glosen drillet nogle elever. 

Mange elever har i det hele taget problemer med denne sidste del af oversættelsen og mixer det hele 

på kryds og tværs – participiet opfattes i farten som genitiv og knyttes til både τοῦ πράγματος og ἐκ 

νέου.  

 

Opgave 2b Bestem formen, herunder ordklassen, og anfør opslagsformen. 

 

Igen i år er den morfologiske analyse en topscorer. Eleverne husker generelt at få alle oplysninger 

med; men når de glemmer en, er det ofte opslagsformen. Det er vigtigt at sige til eleverne, at de ikke 

må opgive to alternative muligheder for formbestemmelse. De skal vælge den af de mulige former, 

der passer i konteksten. 

Μελησία: Nogle har haft problemer med at finde nominativsformen. De kunne have støttet sig til, 

hvad manden hedder i oversættelsen ;-) 

ἀρξάμενος: Flere har ikke kunnet finde opslagsformen – eller har glemt at notere den. De fleste af 

dem byder alligevel på en formbestemmelse, og slipper godt fra det. 

 

Opgave 2c Gør rede for tre væsentlige forskelle mellem den græske tekst i opgave 2a og den 

udleverede oversættelse. 

 

Besvarelserne i år er knapt så gode som sidste år. Måske skyldes det elevernes problemer med at 

oversætte især sidste del af uddraget, for det er tydeligt, at der siden sidste år er blevet arbejdet med 

at få eleverne til at gøre rede for forskellene. Langt færre elever nøjes i år med blot at notere de 

forskelle, de ser.  

  

Til gengæld har mange svært ved at finde væsentlige forskelle. Men at notere en uvæsentlig forskel er 

selvfølgelig bedre end ingenting. Der ligger et par gode væsentlige forskelle gemt i διδάσκαλός μοι 

οὐ γέγονε og έκ νέου άρξάμενος, men netop disse to passager har voldt mange elever kvaler, da de 

skulle oversætte, så måske derfor tager færre end forventet fat på disse forskelle.  

Nogle elever formår via deres redegørelse at få en tilsyneladende uvæsentlig forskel, som 

oversættelsen af, ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία, løftet op til en væsentlig forskel. De gør sig blandt 

andet overvejelser over forskellen på om der indledes med ”Jeg” eller med ” Mine kære venner”. 

Hvad der er en væsentlig forskel, er altså svært på forhånd at sige. Her følger, hvad vi i 

opgavekommissionen havde tænkt som mulige væsentlige og mindre interessante forskelle.  

 

Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία, πρῶτος περὶ έμαυτοῦ λέγω,  

Mine kære venner, Lysimashos og Melesias, hvad mig selv angår, skal jeg være den første til at sige 

ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ γέγονε περὶ τούτου.  

At jeg aldrig er blevet undervist i dette emne - 

Καίτοι έπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος έκ νέου άρξάμενος. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge&la=greek&can=ge0&prior=e)piqumw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=ge
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pra%2Fgmatos&la=greek&can=pra%2Fgmatos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piqumw%3D&la=greek&can=e%29piqumw%3D0&prior=kai/toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=pra/gmatos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fou&la=greek&can=ne%2Fou0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rca%2Fmenos&la=greek&can=a%29rca%2Fmenos0&prior=ne/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=pra/gmatos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rca%2Fmenos&la=greek&can=a%29rca%2Fmenos0&prior=ne/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rca%2Fmenos&la=greek&can=a%29rca%2Fmenos0&prior=ne/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piqumw%3D&la=greek&can=e%29piqumw%3D0&prior=kai/toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piqumw%3D&la=greek&can=e%29piqumw%3D0&prior=kai/toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=ge
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pra%2Fgmatos&la=greek&can=pra%2Fgmatos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=pra/gmatos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fou&la=greek&can=ne%2Fou0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rca%2Fmenos&la=greek&can=a%29rca%2Fmenos0&prior=ne/ou
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heller ikke selvom det har optaget mig, lige siden jeg var ung 

 

Fem bud på væsentlige forskelle, som eleverne kunne kaste sig over: 

1) Græsk finit verballed oversat frit mhp. at få flettet πρῶτος ind (rød) – eller hvordan man nu 

vil forklare det ;-) 

2) περὶ έμαυτοῦ - hvad mig selv angår: præp. forb. oversat til sætning (grøn) 

3) Subjektsskifte (blå) 

4) Subjektsskifte (rød) 

5) Fri oversættelse af et participium med tilhørende adv. led gengivet som en ledsætning (grøn) 

 

Andre mindre forskelle kunne være: 

6) μὲν οὖν – udeladt 

7) ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία - Mine kære venner, Lysimashos og Melesias – ret frit, τε 

udeladt 

8) μοι – oversættelse af dativen 

9) περὶ τούτου - i dette emne – emne er tilføjet 

 

Nogle elever tror, at de skal finde en semantisk, en syntaktisk og en idiomatisk forskel. Det er ikke 

tilfældet. Eleverne behøver ikke, men må gerne benytte de tre begreber som en støtte i arbejdet med 

opgaven. Til gengæld er det vigtigt, at der i redegørelsen indgår præcis grammatisk terminologi, når 

man f.eks. forklarer en forskel, der handler om subjektsskifte. 

 

Opgave 3. Tekstforståelse 2017 – justeret udgave af 2016 

 

Besvarelserne af opgave 3 var gennemgående rigtig pæne :-) 

Teksten er af Platon og handler om Sokrates, som eleverne kender, og om Sokrates’ metode, der 

demonstreres og omtales i stykket. 

Ikke alle havde set, at de tre talere (Sokrates, Lysimachos og Nikias) i teksten repræsenterer 3 

forskellige fremstillinger af Sokrates, og forbavsende få skrev om Sokrates, at han var ironisk.  I 

modsætning til eleverne fandt vi, at passagen διδόντες τε καὶ δεχόμενοι λόγον παρ’ ἀλλήλων var 

central i Lysimachos fremstilling af Sokrates’ metode; men den passage kastede ingen elever sig over. 

Det er ikke lagt dem til last!  

 

Alle tekstopgaverne var igen i år tredelte. Specielt i opgave C magtede eleverne ikke at skelne mellem 

de tre delopgaver: 1) gør rede for, 2) kommentér og 3) vurdér.  

Det kan evt. anbefales, at eleverne deler deres besvarelse ind i tre dele, en for hvert af de tre 

delspørgsmål, og at de, inden de begynder at skrive, giver sig tid til at tænke over, hvad de skal gøre i 

de tre dele af opgaven. Det gør et par elever, og det hjælper dem tydeligvis til at få besvaret alle tre 

dele. Det er dog ikke et krav, at opgaven struktureres sådan. Nogle elever magter fint at besvare den 

tredelte opgave ved på én gang at besvare to af de tre delspørgsmål. 

 

Selvom besvarelserne gennemgående er gode – og på mange måder forskellige – ser vi stadig de 

”sædvanlige” svagheder i besvarelser. 

 

Eleverne bruger ikke den hjælp, der ligger i opgaveformuleringerne: 
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Det er vigtigt at eleverne læser opgaveformuleringen omhyggeligt, og med det samme noterer den 

taksonomi, der er indbygget i den, inden de (helst som det allerførste) roligt læser den danske 

oversættelse igennem. 

Hvad handler teksten om, og hvad er det, jeg skal med den?  

Hvilke af de 4 vinkler, vil jeg vælge?  

Hvor i den danske oversættelse er der centrale passager, som jeg skal inddrage på dansk, og evt. 

uddybe ved at gå ned i den græske tekst? (citater fra oversættelsen er bedre end ingen citater) 

Det er ikke længden af besvarelsen, der er afgørende for dens kvalitet! 

 

Referat, ikke redegørelse 

Det er vigtigt fortsat at arbejde med at lære eleverne forskel på referat og redegørelse. 

Sune Weile, der er fagkonsulent i dansk, giver denne gode og klare definition på en redegørelse, som 

man med fordel kan give til eleverne: 

 
En redegørelse er en gengivelse af det vigtigste indhold af en tekst. Redegørelsen adskiller sig fra fx 
referatet ved, at den ikke følger tekstforlægget (den tekst der redegøres for) kronologisk. I stedet uddrager 
den de væsentligste elementer, og fremstiller dem i en rækkefølge, hvor det vigtigste dvs. 
hovedsynspunktet kommer først, herefter de argumenter der underbygger hovedsynspunktet osv. 

 

Hele teksten ”Om at skrive en redegørelse” ligger på dette link 

https://suneweile.wordpress.com/dansk-i-gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-

skrive-en-redeg%c3%b8relse/ 

 

Den græske tekst bliver ’stedbarn’ 

Der arbejdes tydeligvis med hensigtsmæssig brug af den græske tekst i besvarelserne, men der er 

stadig for mange, der bruger den græske tekst i flæng – finder et ord hist og pist for at krydre 

besvarelsen. De græske ord og citater (korte og præcise!) skal indgå ’aktivt’ i besvarelsen, det skal 

være tydeligt, HVORFOR de er med.  

Der skal være græske ord i besvarelsen, men det skal være græske citater fra teksten og ikke nøgleord 

og -begreber, der nok kan være centrale, men som ikke indgår i teksten.  

De græske citater skal vise, at eleven kan overskue sin græsk tekst og evner i den at finde centrale ord 

og bruge dem aktivt i redegørelse for og gerne også i sin kommentering/vurdering af teksten. Det er 

ikke tanken, at inddragelse af citater skal udvikle sig til endnu en 2c-opgave, hvor sproglige forskelle 

mellem den græske tekst og oversættelsen fylder.  

 

Valget mellem opgave A, B, C eller D 

Ikke alle elever angiver tydeligt, hvad de har valgt. 

 

Det er vigtigt, at den sidste del af besvarelsen knyttes til teksten; og det er igen vigtigt, at eleven gør 

sig klart, om der står ’diskutér’, ’perspektivér’ eller vurdér’.  

 

Især i opgave D kom diskussionen i de fleste besvarelser til at stå meget svagt.   

Når man diskuterer, kræves mindst to forskellige synspunkter på en sag. Det ene synspunkt gives 

ofte i teksten, mens eleven selv skal finde et andet synspunkt, der står i modsætning til tekstens - og 

så diskutere for og imod begge. Alt for mange elever skriver lidt løst om det danske 

uddannelsessystem og deres egne oplevelser med folkeskolen og gymnasiet uden at gå ind i en 

diskussion af relevansen af tekstens syn på dannelse og undervisning i forhold til nutiden. 

https://suneweile.wordpress.com/dansk-i-gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-redeg%c3%b8relse/
https://suneweile.wordpress.com/dansk-i-gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-redeg%c3%b8relse/
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For definition af ”diskussion” - se igen Sune Weile:  

Hvad er en diskussion? 
Ordet diskussion kommer egentlig af det latinske ord ’discussio’ som oprindeligt betyder ’at ryste noget 
frem og tilbage’. Det er meget dækkende for den opfattelse af begrebet vi har i dag, for en diskussion 
handler netop om at få rystet sine synspunkter godt og grundigt igennem. Dette gøres ved at fremsætte 
flere modstridende synspunkter på et emne, et spørgsmål eller en problemstilling, for herefter at forsøge at 
nå til en endelig konklusion. 
 
Hvad er formålet med en diskussion? 
Som sagt er hovedformålet med en diskussion at få rystet sine meninger grundigt igennem. … Dette gøres 
faktisk bedst ved at se sagen fra flere sider, fordi man på den måde kommer til at fremstå langt mere 
troværdig. 
 
Hvad skal en diskussion indeholde? 
Når du skal diskutere i dansk handler det om at fremsætte forskellige synspunkter om et bestemt emne. 
Ofte er det på baggrund af en eller flere tekster, som fremsætter forskellige synspunkter på emnet. Derfor 
er det vigtigt, at du er helt klar over, hvad de pågældende personer mener om emnet, hvilket du får klarlagt 
i din redegørelse (se ”Om at skrive en redegørelse“). Ofte står du stærkere i din argumentation, hvis du kan 
anvende andres synspunkter til at underbygge dine egne. Det øger troværdigheden, at det ikke kun er dig, 
der mener unge bruger for lidt tid på at læse aviser. 

 

Læs mere på: https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-

en-diskussion/ 

 

 

Statistik på besvarelsen af opgave 3, Tekstforståelse. 2017 

 

 Opgaveformulering Antal 

A Gør rede for tekstens skildring af Sokrates, og kommentér de forskellige 

fremstillinger, den giver af ham. Perspektivér tekstens skildring af Sokrates til 

én eller flere andre antikke tekster. 

 

31 

B Gør rede for tekstens skildring af Sokrates, og kommentér de forskellige 

fremstillinger, den giver af ham. Forklar tekstens bemærkninger om sofisterne 

med inddragelse af én eller flere Platontekster. 

 

2 

C Gør rede for tekstens skildring af Sokrates, og kommentér de forskellige 

fremstillinger, den giver af ham. Vurdér, hvordan Sokrates’ metode fremstilles 

i teksten. 

 

32 

D Gør rede for tekstens skildring af Sokrates, og kommentér de forskellige 

fremstillinger, den giver af ham. Diskutér, om tekstens syn på dannelse og 

undervisning er relevant i dag. 

 

37 

?  1 

 I alt 103 
Vi tager forbehold for tælle- og tastefejl! 

 

Overraskende mange valgte i år opgave D. Overraskende fordi Platon, Sokrates og sofisterne er kendt 

stof. Lidt afhængigt af, hvilke tekster der er arbejdet med, burde både A og B være relativt nemme at 

gå til for eleverne, men kun to elever har valgt at skrive opgave B, mens opgave A, C og D er valgt af 

https://suneweile.wordpress.com/dansk-i-gymnasiet/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-redeg%C3%B8relse/
https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-diskussion/
https://suneweile.wordpress.com/skriftlighed-i-dansk/eksamensgenrerne/om-at-skrive-en-diskussion/
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ca. lige mange elever. I år var ikke opgave A, men C den opgave, man kunne besvare kun ud fra den 

udleverede tekst, og den har mange da også valgt, men hvor den tidligere har været den langt 

hyppigst valgte, kommer den i år kun ind på en 2. plads. Det undrer lidt, da teksten i høj grad lægger 

op til at tale om Sokrates’ metode, men måske det ikke er så oplagt, når man ikke hæfter sig ved 

passagen διδόντες τε καὶ δεχόμενοι λόγον παρ’ ἀλλήλων. 

 

Fordelt på de enkelte skoler 2017 

(Den - lokalt - mest valgte opgave er fremhævet med fede typer) 

 sum A B C D ? 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1 0 0 1 0 0 

Gefion 8 0 0 5 3 0 

Helsingør 5 2 0 0 3 0 

Herning 7 4 0 2 1 0 

Kolding 4 1 1 1 0 1 

N. Zahles Gymnasieskole 4 2 0 1 1 0 

Nørresundby 7 6 0 0 1 0 

Odder 8 1 1 5 1 0 

Ribe 10 1 0 8 1 0 

Risskov 8 1 0 2 5 0 

Silkeborg 16 6 0 0 10 0 

Svendborg 12 4 0 3 5 0 

Thisted 7 2 0 1 4 0 

Viborg 6 1 0 3 2 0 

I alt 103 31 2 32 37 1 
Vi tager forbehold for tælle- og tastefejl! 

 

4. Billedanalyse 2017 

Besvarelserne i år var igen meget gode. Der var gode og detaljerede beskrivelser, som i de allerfleste 

tilfælde netop blev brugt til datering. Det er dog færre elever end forventet, der skriver noget om 

komposition og perspektiv i forbindelse med beskrivelsen af det antikke billede. Til gengæld byder 

flere ind med spændende og kreative fortolkninger!  

Også perspektivbilledet blev i år beskrevet og kommenteret fint i forhold til det antikke vasemaleri. 

Nogle elever har dog tydeligvist har været i tidnød, da de kom hertil. 

 

I bedømmelsen af det antikke vasenaleri blev der – som basis – lagt vægt på bl.a. følgende: 

Er billedet beskrevet præcist og detaljeret?  

 Farver: Sortfigurs/rødfigurs (Vi forventer ikke, at eleverne opdager, at der er 3 farver) 

 Figurerne: Et træ og to mænd – en med en sten, en med et sværd og greb i gren og den første 

mand, relationen mellem de to mænd: kamp – hvem er overlegen/underlegen? 

 Persontegningen: Stillingsmotiv, frontal/profil, stiliseret/naturalistisk, nøgen/påklædt, 

gengivelse af muskulatur, hår/skæg, ansigt og øjne  

 Komposition: Linjer, symmetri, kryds, centrum, herunder hvor personerne ser hen?  

 Perspektiv: Fællesgrundlinje, overlap, landskab 

Bliver iagttagelserne brugt til dateringen? Eller er det evt. afskrift af notater om sen arkaisk / tidlig 

klassisk stil 
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Er det en selvstændigt og ’set’ fremstilling af senarkaisk på vej mod tidlig klassisk? De to perioder 

afgrænses lidt forskelligt i forskellige bøger. Placering som sen arkaisk er lige så acceptabel som tidlig 

klassisk. Det afgørende er argumenterne for placeringen. 

Ekstra bonus: Overvejelser over vildt udseende mand overfor civiliseret mand og evt. inddragelse af 

myten 

 

Ved perspektivbilledet kunne eleven kommentere: 

 Farver: Flere farver. Figurerne: rød, brun, gul. Baggrunden: hvid, blå, grøn 

 Figurerne: To mænd med spyd– mændene er nøgne  

 Persontegningen: Stillingsmotiv, frontal/profil, stiliseret/naturalistisk, gengivelse af 

muskulatur, hår/skæg ansigt og øjne 

 Komposition: Linjer, symmetri, kryds, centrum, hvor ser personerne hen? Efter deres spyd 

 Perspektiv: Fælles grundlinje, overlap, figurer placeret i et landskab  

 De to figurers relation: De kæmper nok, men det er sportskonkurrence for sjov, ikke kamp i 

dødelig alvor. De slås ikke, men dyster i spydkast – som i øvrigt er en antik disciplin ;-) 

 Den ene figur har kastet, den anden skal til at kaste, men hvem der vinder, ved vi ikke. Intet 

markerer vinderen / den overlegne 

  

 

 

 


