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Kære KPG’ere:-), 

 

 Maj-nummeret af KPGazette er på gangene med nyt fra verden indenfor! 

 

3.a og 3.c er forårets journalister på min KPGazette-redaktion. 3.a har skrevet om de 5 underfag, der 

er i faget oldtidskundskab, nemlig epos, filosofi, retorik, kunst – skulptur og drama – og som 1. og 

2.g’erne glæder sig meget til:-) 3.c har skrevet om interessante uddannelser, som nogle af eleverne 

skal læse om få måneder. 

  

Husk at KPGazette er vores avis – alle KPG-mennesker må og bør skrive en artikel og få den heri. 

Artiklen skal blot være KPG-relevant. Så skriv eller prik;-) 

  

Hvert år udkommer avisen til december og maj. 

 

God fornøjelse med dette nummer:-)! 

 

 Vanligere 

 

Jim Nydam Bjerregaard 

Redaktør 
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EPOS 

EPOS
 

Epos er det berettede ord, eller mere præcist det 

sagnhistoriske heltedigt, hvilket betyder en længere 

fortælling, der fortæller om fortidens heltegerninger og 

gudernes indgriben i selve historien. 

 

Af: Ayşe, Bedran, Dilara, Yasemin, Yakup & Ümran (3.a) 

 

  

Ses der på indholdet, skal et epos ikke handle om noget 

bestemt, men der er i antikken en tendens til, at 

eposgenren beskæftiger sig med mytologiske emner, 

hvor guder og helte optræder side om side. 

Hovedfigurerne i epos-genren er guder og mennesker, 

hvor guderne hjælper menneskerne, de er 

antropomorfe. Det vil sige, at de er menneskelignende, 

hvor de har menneskelige former. Ses der på sproget, er 

der i de episke digte tale om et kunstsprog og ikke et 

talesprog. 

 

Eperne havde væsentlige betydning i antikken, 

eksempelvis i historieundervisningen, 

konkurrencementaliteten, det pan-hellenske (fælles 

græsk) og selvfølgelig var de underholdning. 

Rapsoderne (dem, som fremsiger eperne) rejste rundt i 

Grækenland, hvor de reciterede eperne. 

 

 

Ord / fo r tæ l l i ng  
 
S tø r re  fo r tæ l lende  d ig t .  
 
Sagnh is to r i sk  he l ted ig t .  
 
Sk reve t  i  dak ty l i sk  heksamete r / ve rs  
 
Der  e r  6  ve rs .  Hver t  ve rs  bes tå r  a f  en  t r yks tærk  s tave lse  e f te r fu lg t  a f  t o  t r yksvage  s tave lse r  
 
Mund t l i g t  ove r leve re t ,  da  fo rske re  fand t  l i gheder  me l lem eper  og  d ig te  i  1900- ta l l e t  
 
Den  romerske  na t iona lepos  hedder  Æne iden  

EPOS SOM GENRE
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EPOS 

HVAD KENDETEGNER ET EPOS?
under Homers navn. I 1900-tallet begyndte forskere at 

undersøge ”Det Homeriske Spørgsmål”, ved at 

sammenligne digte fra Balkan – og ligheder kunne ses, 

hvilket gav analytikerne ret i, at der var flere forfattere 

under Homers navn. 

 

Iliaden er oprindeligt en mundtlig fortælling, som 

fortæller om Achilleus’ vrede, hvilket også er 

hovedtemaet i Iliaden. Iliaden (og Odysseen) består af 24 

sange, hvor der i den 24. sang sker en udvikling hos 

Achilleus, der går fra vrede til fortrydelse. Dog kan 

hovedtemaet i de store eper såsom Iliaden allerede ses i 

proømiet, altså i indledningen. Udover hovedtemaet, er 

der også tre andre temaer i Iliaden, nemlig guder og 

mennesker, krig og Zeus’ vilje. Gudernes mentalitet kan 

beskrives således, at de hjælper menneskerne og 

henholdsvis vælger side, hvor menneskerne er 

afhængige af guderne. Den stor forskel mellem guderne 

og menneskerne er, at guderne er udødelige, mens 

menneskerne oplagt er dødelige. Et vigtigt budskab, som

Iliaden giver os, er, at krig ikke fører noget godt med sig. 

Hovedpersonen mister blandt andet sin bedste ven og 

ender med fortrydelse. 

 

 

 

En rapsode, kalder man en person, som reciterer 

et epos. Reciterer betyder at fremsige noget af 

hukommelsen. Disse rapsoder reciterede et epos i 

cirka 5-8 timer af gangen. Det er derfor en fordel, 

at et epos er skrevet i vers, da det er nemmere at 

huske. Det er skrevet i 6 versefødder, hvor den 

første trykstærke stavelse starter og bliver 

efterfulgt af to tryksvage stavelser. Det er 

karakteristisk for et epos, at starte med et lille 

resumé af eposet i proømiet/indledningen. Et 

andet kendetegn er brugen af musepåkaldelse, 

som er en påkaldelse af en muse, der er en 

gudinde. Der er brug for denne musepåkaldelse, 

da eposet får en sandhedsværdi – og det er i 

øvrigt guddommeligt. Epiteter er også til at finde i 

et epos, det er besmykkende tillæg. Det samme 

kan siges om patronymikon, der betyder slægtens 

navn, hvor eksempelvis Peleus’ søn Achilleus 

bliver Peleiden. Derudover er der også 

”Homeriske lignelser”, som er sammenligninger 

på mindst to linjer, der har til formål at sætte 

handlingen lidt i stå. 

 

De to store episke heltedigte Iliaden og Odysseen 

er overleveret i Homers navn, som siges at være 

fra 500-700 f.Kr. Det er sandsynligvis blevet 

nedskrevet efter år 700, da skriften blev udviklet. 

Desuden er der stilistiske forskelle mellem de to 

værker, og det samme kan siges om 

kompositionen og moralen. Dette fortæller noget 

om forfatterforholdene, forfatteren har 

tilsyneladende ikke været den samme person. 

Disse forskelle blev opdaget i 1800 tallet, og ”Det 

Homeriske spørgsmål” blev stillet, som gik ud på, 

om ”Homer” var én person eller flere 

personer/forfattere under Homers navn. 

Unitarerne var den forskergruppe der troede på, at 

Homer var én person, mens analytikerne var den 

gruppe, der troede, at der var flere personer 

ILIADEN 
Skrevet i 500-700 f.Kr.  
Består af 24 sange. Strækker sig over 
51 dage, i det tiende og sidste år af den 
trojanske krig. 
Kompositionen er bygget op   omkring 
Achilleus’ vrede. Den bryder ud i 1. sang 
og topper i 22. sang med Hektors død, 
og slukkes i 24. sang, da Priamos får 
Hektors lig 
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F I L O S O F I

HVAD BETYDER 
FILOSOFI?

FILOSOFI BESTÅR AF 5  
HOVEDOMRÅDER
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Af: Surik, Mariam, Deniz, Onurcan 
og Berfin (3.a) 
 
Ordret betyder ’filosofi’ kærlighed  til 
visdom. Essensen af filosofi er 
tænkning og argumentation. Filosofi 
er et middel, du som individ kan 
bringe med dig overalt, som du 
henholdsvis også altid allerede 
praktiserer, dvs. konstant og også 
når du ikke er bevidst om det. 

Filosofi består altså af fem 
hovedområder: 
 
1) Metafysik, der også kaldes for 
ontologi, ”læren om det værende”, 
som er det, der er ’ud over fysikken’. 
 
2) Erkendelsesteori eller 
epistemologi, ”læren om den 
menneskelige erkendelses natur” – 
”Hvordan erkender vi verden?”. 
 
3) Værdifilosofi er vores antagelser 
af værdierne, herunder livsfilosofi 
(idealer om personlig livsførelse og 
det gode liv), etik (rigtigt og forkert), 
politisk filosofi og æstetik. 
 
4) Filosofihistorie handler om 
bestemte filosofiske tænkemåder, 
som har præget europæisk kultur 
gennem de sidste 2.500 år. 
Herunder findes der den 
metafysiske og den antimetafysiske 
tradition, den rationalistiske tradition 
vs. den empiristiske tradition og 
teoretisk og praktisk filosofi. 
 
Til sidst findes der 5) logik og 
argumentationsteori, der indebærer 
konstateringer og påstande samt de 
tanke- og/eller erkendeoperationer, 
som vi kalder beviser.  



FILOSOFI 

LOGIK OG 

ARGUMENTATIONS- 

TEKNIK
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”Mennesket er altings målestok”. I 
Athen var der en mand, der reagerede 
imod sofisternes relativisme, den 
humanistiske fader Sokrates: ”Dyd er 
viden!” og ”Jeg ved,at jeg intet ved” 
eller (fortolket): ”Jeg ved, hvad jeg ikke 
ved”. 
 
Sokrates (469-399 f.Kr.) er fra Athen. 
Hans far var billedhugger og hans mor 
var jordemoder. Han arbejdede ikke,
men levede af en lille arv. Han blev 
gift og fik tre sønner. Sokrates blev 
henrettet af athenerne i 399 f.Kr., da 
han fejlagtigt blev beskyldt for at 
fordærve ungdommen og ikke 
anerkende statens guder. De 
anklagede ham, fordi de blev bange 
for, at han gjorde alle de unge 
mennesker kloge. Jesus-figuren er 
inspireret af Sokrates: Sokrates døde, 
for vores skyld, for sin tro på viden, 
mens Jesus, for vores skyld, døde for 
sin tro på tro.

Filosofien opstod i takt med, at 
nogle mennesker spekulerede over, 
hvordan naturen virker. Det siges, at 
det var de antikke grækere, der 
grundlagde filosofi. I renæssancen 
bliver filosofi til tænkning, som 
beskæftiger sig med de mest 
fundamentale menneskelige og 
erkendelsesmæssige spørgsmål. 
Hos Aristoteles blev ordet en 
betegnelse for livskunst baseret på 
indsigt, der kan føre til beherskelse 
af lidenskaberne og derigennem til 
et lykkeligt liv. Naturfilosoffen 
Parmenides er kendt for sin 
udtalelse ”Sandhed er som en 
!velafrundet kugle”, en anden 
naturfilosof Heraklit siger: ”Det 
samme menneske kan ikke gå ned i 
den samme flod to gange – da såvel 
floden som mennesket konstant 
forandrer sig” og en tredje 
naturfilosof, som faktisk er den 
første naturfilosof, nemlig Thales, 
har grundprincippet: ”Alt er vand”. 
Efter de ioniske naturfilosoffer kom 
sofisterne. Naturfilosofferne 
undersøgte naturen, mens 
sofisterne undersøgte mennesket 
som Protagoras:

F I L O S O F I



Retorik

January 2018 |  Issue 16 

$  6.99

Retorik har sine rødder helt tilbage fra antikkens tid. Selvom retorikken startede omkring år 400 f.Kr., så er 

det stadig et emne, som bruges en del i vores nuværende hverdag. 

                                                                                           Af: Dilan, Kardelen, Mahnoor, Seda & Sora (3.a)

Retorikkens historie 

Der er blevet diskuteret en del, om retorik er

talekunst eller overtalelseskunst. Den store 

 græske filosof Aristoteles argumenterer for, 

at retorik er et fag, hvor man skal finde de 

mulige overbevisende momenter i det givne 

stof. Dvs. ikke sandheden, men at man kan 

finde det, der overbeviser. 

Retorik kommer fra det oldgræsk og betyder

talekunst. Det siges at retorikken opstod 

omkring år 400 f. Kr. i de store bystater som 

Athen. 

Arbejdsfaserne indenfor retorik Indlæringen 

af retorik består af frem arbejdsfaser. Man 

starter med arbejdsfasen 

Indlæringen af retorik består af frem 

arbejdsfaser. Man starter med arbejdsfasen 

inventio, som betyder, at man laver en 

research og indsamler stof til sin tale. 

Bagefter laver man en dispositio, som betyder 

disposition. Her laver man en disposition, hvor 

man strukturerer stoffet, så det kan komme i 

en logisk rækkefølge. I elocutio udsmykker 

man sin tale, så det lyder pænere og flydende 

– herunder også overbevisende. I den fjerde 

fase, som er memoria, skal man så kunne sin 

tale udenad. I actio, dvs. fremførslen, 

fremfører man sin tale med sit kropssprog og 

det passende sprog. 

  8

   8



Retorik

Talearter indenfor retorik 

Indenfor retorik havde grækerne inddelt talerne 

tre talearter. Herunder var en af dem, den 

juridiske tale (retstale). Denne tale omhandlede

en sag i fortiden. Den anden er den polit iske 

tale, som vedrører fremtiden. Den sidste er 

lejl ighedstalen, som vedrører nutiden. 

Appelformer 

I det gamle Athens demokrati brugte dem, der 

holdt taler, f.eks. polit ikere og borgere, der 

skulle anklage andre og forsvare sig i en 

retssag (dengang havde man ikke advokater, 

da ideologien var, at hver enkelt borger skulle 

kunne tale sin egen sag), appelformer. 

Appelformerne ti lhører inventio, som var 

arbejdsfasen. Lige såvel som man researcher 

og indsamler viden, benytter man også 

appelformer. Herunder findes der tre 

appelformer: logos, som er en appel t i l  

fornuften via logiske ræsonnementer, etos, som

omhandler troværdigheden og patos, som har 

at gøre med lidenskab og følelserne. 

Talens dele 

En tale er alt id inddelt i f ire dele. Den første 

del er exordium, som er indledningen. Her skal 

afsenderen vække opmærksomhed samt 

interesse hos modtageren. I narratio, dvs. 

fortællingen, skal man genfortælle sin sag og 

fortælle det så konkret som muligt, så det kan 

lyde overbevisende. I argumentatio skal man 

forsvare sig selv med sine påstande og 

argumenter og vise, at man har ret. I 

afslutningen, dvs. peroratio, skal afsenderen 

tage sin stærkeste argumenter i brug og 

afslutte sin tale med noget, der igen vækker 

opmærksomhed hos modtageren. 

Lysias 

Lysias var en græsk logograf/taleskiver, som blev

født i Athen ca. 445 f.Kr. Lysias skrev taler til 

klienter, så de kunne gå hjem og læse dem. 

Primært skrev han retstaler, nærmere betegnet 

forsvarstaler. Han benyttede sig primært af 

appelformen etos i sin taler. Han gjorde meget ud 

af karakterskabelse af sine klienter, i sine taler.

Der kom et styre, der hed De Tredive Tyranner, 

som arresterede folk og stjal fra folk. Lysias blev 

sammen med sin bror Polemarchos arresteret. 

Polemarchos bliver henrettet, mens Lysias når at 

slippe væk til nabobyen Megara.

Efter demokratiets genindførsel blev det vedtaget, 

at der skulle gives borgerrettigheder til alle 

borgerne igen, herunder også Lysias. Lysias 

opnåede fulde athenske borgerrettigheder, men 

dette varede blot få uger. Lysias blev anklaget for 

at skrive en tale til Thrasyboulos. Lysias levede 

dermed resten af sine dage i Athen som metøk 

(tilflytter). 

Lysias anklagede Eratosthenes for at være skyld i 

hans brors død og ville have han selv skulle lide 

døden. 

Lysias var kendt for sin skrivestil og var en af de 

førende skribenter i Athen. Dog skrev han dengang 

taler om eros og lignende emner. Lysias har også 

undervist i retorik mod betaling. 

9
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K U N S T

Skulpturer var noget, der viste 

idealerne for de græske kvinder og 

mænd, f.eks. kvindens frejdighed og 

mandens mandlighed. 

Kunsten definerer de græske

individer og deres passion for kunst 

og skønhed. Grækere var rigtig 

gode til at hugge i marmor og lave 

fænomenale skulpturerer ud af 

marmor og bronze, men desværre 

har tidens tand hugget i mange af 

skulpturerne, så de ikke eksisterer 

s

        Af: Eliz, Emre, Sofia, Stine & Sule (3.a)

Arkaisk tid er fra ca. 750-480 f.Kr., 

klassisk tid fra ca. 480-323 f.Kr. 

(tidlig klassisk tid fra ca. 480-450 

f.Kr., højklassisk tid fra ca. 450- 

380 f.Kr. og senklassisk tid fra ca. 

380-323 f.Kr.) og hellenistisk tid 

ca. 323-31 f.Kr.

længere. 

Bronzelavede skulpturer er dem, 

tidens tand har smagt mest på – og 

dette er også grunden til, at de fleste 

af de bevarede skulpturer er af 

marmor.  

Kunst er et af 5 underfag i 

oldtidskundskab. Der er forskellige 

perioder, herunder arkaisk tid, 

klassisk tid, tidlig klassisk, højklassisk, 

senklassisk og hellenistisk tid. 

                                10



De forskellige perioder har nogle 

specifikke kendetegn som beskriver 

dem. Ved at se på de forskellige 

skulpturer, kan man definere 

periodens kendetegn. 

Ved den mandlige skulptur begyndte

man, at vise mandens nøgne krop. 

Kvindeskulpturen var derimod ikke 

nået til det punkt, hvor de kunne stå 

nøgne, fordi det endnu ikke var 

acceptabelt i samfundet.  

  

Den kvindelige skulptur er iført en 

kjole, kaldet khiton. 

Den kvindelige skulptur er iført en 

kjole, kaldet khiton.Der var stadig 

stor forskel på mand og kvinde. Der 

var ikke ligestilling, eftersom 

kvinden stadigvæk opholdt sig i 

huset. 

Den mandlige skulptur i arkaisk tid, 

har det ene ben foran og statuen er 

stilistisk. Armene holdes langssiden. 

Skulpturen har det arkaiske smil,

hvor læberne ikke har mundvige. 

Desuden har den arkaiske skulptur 

mandelformede øjne. 

Den klassiske skulptur er 

kendetegnet ved standmotivet 

kontrapost. Anatomien er naturalistisk 

og idealiseret. Ansigtet er følelsesløst 

og idealet er både den nøgne mande- 

og kvindekrop. Man kan i den 

klassiske periode begynde at snakke 

om kvindefrigørelse.

 Skulpturerne bliver mere realistiske og bevæger sig væk 

fra det symmetriske. De blev desuden mere muskuløse, 

elegante og mindre firkantede. 

Ved at kende til skulpturernes egenskaber, kan man have 

nemmere ved at identificere, hvilken perioder skulpturerne 

stammer fra. Der findes stadig en masse skulpturer, men 

de er ikke originale, da de originale oftest stod udenfor og 

derfor blev ødelagte på grund af vejret. Derfor har man 

lavet kopier af skulpturerne. Selvom der er en masse 

skulpturer, er der nogen af dem, som er mere berømte end

andre, såsom ’Spydbæreren’, der er det bedste eksempel 

på en klassisk skulptur indenfor skulptøren Doryphoros’ 

mest berømte værk.

I tidlig klassisk tid er der mere bevægelse i kroppen 

end i arkaisk tid. Der er en masse drejninger, hvilket 

skulpturerne illustrer. Det er altså dette, der hedder 

kontrapost, fordi skulpturen ikke nødvendigvis er i 

gang med at udføre en handling, men måske har gjort 

det eller skal til det. Vægten ligger på det ene ben, 

hvor der desuden er nogle drejninger i kropn. 

Senklassisk skulpturer kendetegnes ved standmotivet 

kontrapost, håret er desuden enormt deltaljeret, hvis 

man sætter det i forhold til de andre tider. Desuden 

har de et blødere ansigtsudtryk. Kvindekroppen bliver 

tydeligere, og der kommer mere intimitet, blødhed, 

rundhed og mere buttethed. 

I det gamle Grækenland kaldte man 
den kvindelige skulptur kore og den 
mandelige skulptur for kouros. 

I arkaisk tid var det typisk for de 
mandlige skulpturer, at de havde et
frontalt standmotiv og langt hår. 

FAKTABOKS
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Drama er et af de 5 underemner 
indenfor faget oldtidskundskab. 
Både tragedier og komedier er 
oprindeligt fra det antikke Athen i 
Grækenland, og underemner inden 
for dramagenren.  

Af: Sibel, Onur, Gizem, Rojin og 
Medina (3.a) 

  Drama stammer fra det antikke
Grækenland. Fra antikken har vi 
kun tragedier fra Athen, og derfor 
snakker man om den attiske 
tragedie. Selve ordet tragedie 
betyder oprindeligt gedebukkesang. 
Desuden var tragedien en del af en 
frugtbarhedskult, som var til ære for 
guden Dionysos. Han er gud for vin, 
ekstase, lyst og frugtbarhed. 
Dionysos blev fejret med en 
forårsfest, som også blev kaldt for
’De store Dionysier’. Det er også til 
denne forårsfest, at alle tragedier
blev fremført. Efter tragedien blev 
fremført, vurderede man dem og 
efterfølgende kårede dommerne, 
hvilke digteres dramaer, der skulle 
på en 1., 2. og 3. plads. 

Selve indholdet i tragedien er 
baseret på velkendte græske myter. 
I år 535 f.Kr. får en thespis en idé 
om, at en fra koret skal træde ud, 
hvor man så har en korfører på den 
ene side og et kor på den anden 
side. Det er så her, at dramaet 
bliver skabt i og med, at der 
kommer en dialog.

Tragedierne og komedierne blev 
finansieret af en rig borger i Athen. 
Desuden var skuespillerne altid 3 
mænd med både kostumer og 
masker på. Udover disse 
skuespillere, så var der også et kor, 
som består af to halvkor og en 
korfører. Det foregik på vers, hvor 
der blev vekslet mellem sang og 
tale. 

Tragedien er inddelt i 5 akter eller 

epeisodion’er, hvori der indgår 

prolog, parodos, stasimon og 

exodos (se faktaboks). 

De 3 største tragikere er Aischylos, 

Sofokles og Euripides. Den ældste 

er Aischylos. I hans tragedier er 

temaerne tit, at menneskene er 

underlagt strenge guder, og at de 

gennem lidelse opnår lærdom. Hans 

mest kendte tragedie er triologien 

Orestien med Agamemnon, 

Gravofret og Eumeniderne (se 

faktaboks). 

Dernæst har vi Sofokles, som var 

politiker og strateg, og hans liv er et 

eksempel på det  

perfekte græske liv. Hans fokus er 

på det kompromisløse store 

menneske. Desuden er han også 

kendt for sine to værker Antigone og 

Ødipus (se faktaboks).

Til sidst har vi Euripides, som havde 

fokus på det moderne menneske og 

menneskets skæbne og psykologi. 

Derfor er han også den, der har flest 

tragedier bevaret. Hans mest kendte 

tragedier er Medea og Hippolytos. 

Udover tragedier, så findes der, som 

sagt, også komedier. En komedie er 

i forhold til tragedien meget komisk,

sjov og let. Fokus i komedien er helt 

almindelige mennesker. Derudover 

er komedien også knyttet til guden 

Dionysos, og er også med i 

konkurrencen, der finder sted til 

forårsfesten. Selvom tragedier og 

komedier er to indholdsmæssigt 

forskellige ting, så har de 

formmæssige ligheder. Versene i 

komedier er også opdelt på vers, 

hvor der veksles mellem sang og 

tale, og desuden har skuespillerne 

også masker og kostumer på.                                 12
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Drama som underfag i 
oldtidskundskab 

Drama som underfag er vigtigt, ikke 

mindst spændende og inspirerende på 

lige fod med epos-genren og andet 

sprødt! Som underfag agerer drama 

altså som et fag, der præsenterer os for

de mest elementære dele af genren. 

Noget helt vidunderligt ved dette er jo 

som udgangspunkt, at drama kan 

bruges den dag i dag. Med den viden 

drama giver om det antikke 

Grækenland, genrens grundlæggere, 

udøvere og den verden vi lever i, den 

dag i dag, er vi i 3.a blevet meget 

klogere. Ydermere forsyner drama os 

med den dejlige historie, der ligger til 

grund for dets udvikling, og faget 

forsyner dig samtidig med en masse 

gode tanker, fine ord og begreber, der 

er relevante for andre fag også. 

Således kan hele underfaget bruges i 

andre fag såsom historie, drama og 

dansk, og er derfor også tværfaglig i sin

essens. For vores vedkommende har 

det været et fantastisk forløb, der kun 

kan tilsiges en spændende karakter. 

Trilogien Orestien med Agamemnon, 

Gravofret og Eumeniderne. Disse 

handler om, at Agamemnon kommer 

hjem fra den trojanske krig og bliver 

slået ihjel af sin kone, fordi han har 

slået sin datter ihjel. 

Antigone handler om kampen mellem 

nomos og fysis, altså den 

menneskelige lov og den 

guddommelige lov. Antigone ønsker at 

begrave sin bror, men Kreon ønsker at 

lade hans lig ligge. Kreon forholder sig 

til den menneskelige lov, mens 

Antigone forholder sig til den 

guddommelige lov. 

Kreon ønsker at begrave sin bror, men 

Kreon ønsker at lade hans lig ligge. 

Kreon forholder sig til den 

menneskelige lov, mens Antigone 

forholder sig til den guddommelige lov. 

Ødipus handler om, at Ødipus får 

spået sin fremtid, hvor han i fremtiden 

dræber sin far og bliver gift med sin 

mor. Derfor forsøger han at undgå sin 

skæbne, men skæbnen ender med at 

indhente ham. 

Prolog er indledningen i en 

tragedie, som sætter rammen 

og gang i myten. 

Parados er når halvkoret 

kommer ind fra hver side. 

Stasimon er korsange og 

epeisodion’er er scener. 

Exodos er når halvkoret går ud 

igen. 

                                13
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Tilføj en smule brødtekst

FARMACEUT 

Farmaceutuddannelsens varighed er 

altså 5 år efter en færdiggjort gymnasial

uddannelse. Farmaci beskæftiger sig 

med lægemidlers fremstilling, hvilket 

betyder, at en farmaceut er ekspert i 

lægemidler. 

Bacheloruddannelsen i farmaci 

Bacheloruddannelsen i farmaci har 

fokus på, hvordan lægemidler udvikles 

til mennesker, herunder hvordan de 

fremstilles, hvordan de benyttes samt

Af: Shari, Israa, Zerina & Yakup (3.c)

Som uddannet farmaceut kan du 

forvente et vellønnet job, hvor du 

primært beskæftiger dig med 

forskning og udvikling af 

lægemiddelprodukter inden for 

biotek- og lægemiddelindustrien. 

Uddannelsen som farmaceut består 

af en bacheloruddannelse i farmaci, 

som varer 3 år, og er efterfulgt af en 

kandidatuddannelse i farmaci, som 

varer 2 år. 

  

hvilken virkning de forskellige 

lægemidler har på 

menneskekroppen. På uddannelsen 

belæres du om farmaceuternes 

professionsmæssige rolle i 

samfundet i forbindelse med 

opretholdelse af 

lovgivningsmæssige og etiske regler 

inden for lægemiddelområdet. 

Desuden tilegner du dig viden og 

færdigheder, som knyttes til fagets

14



FARMACEUT 

metoder, herunder de 

videnskabelige metoder som 

benyttes i forskningen på Institut for 

Fysik, Kemi og Farmaci og Institut 

for Molekylær Medicin. 

Uddannelsen lærer dig altså om 

forskellige områder inden for 

farmaceutisk udvikling og 

fremstilling af lægemidler, som 

indebærer farmaceutisk forskning, 

afprøvning, produktion, 

kvalitetssikring, godkendelse, 

anvendelse af lægemidler og 

rådgivning om lægemidler. 

Undervisningen er en kombination 

af forelæsninger, holdundervisning, 

laboratorieundervisning og 

projektarbejde, og din 

bacheloruddannelse afsluttes med 

et bachelorprojekt. 

Københavns Private Gymnasiums 

studentereksamen baseret på den 

naturvidenskabelige retning giver 

adgang til bacheloruddannelsen i 

farmaci. Adgangskravene i 

forbindelse med optagelse på 

bacheloruddannelsen er blandt 

andet bestående i en gennemført 

og bestået stx hvorledes de 

specifikke adgangskrav er 

bestående i dansk A, engelsk B, 

matematik A samt fysik B og kemi 

B. Disse fag skal altså være 

bestået. Du kan dog tage 

manglende fag eller niveauer som 

supplering, idet du ikke opfylder 

de specifikke adgangskrav. 

Ønsker du at læse 

bacheloruddannelsen i farmaci på 

Københavns universitet, kræves 

der fra 2017 et 

eksamensgennemsnit på 

minimum 6,0 uden

hurtigstartbonus i den gymnasiale 

eksamen. 

Kandidatuddannelsen i farmaci 
Efter en gennemført 

bacheloruddannelse i farmaci kan 

du tage den efterfølgende 

kandidatuddannelse i farmaci. 

Kandidatuddannelsen i farmaci 

har primært fokus på din viden om

lægemiddelstoffers fysiske, 

kemiske og farmakoterapeutiske 

egenskaber. På uddannelsen 

belæres du om de væsentligste

sygdomsmekanismer og 

lægemiddelstoffers påvirkning af 

kroppen på et cellulært niveau og 

på et organniveau. Uddannelsen 

kombinerer naturvidenskabelige, 

samfundsvidenskabelige og 

sundhedsvidenskabelige fag,

hvilket betyder at uddannelsen er 

tværfaglig. Du bliver blandt andet 

undervist i præparatvalg, dosering, 

væsentlige bivirkninger, 

lægemiddelkemi og bioinformatik 

Derudover undervises du i 

farmakoterapi, toksikologi, 

lægemiddeløkonomi og etik. 

Undervisningen på uddannelsen 

inkluderer et studieophold som 

varer et halvt år på enten et privat 

apotek, sygehusapotek eller en 

anden farmaceutisk relevant 

virksomhed. Undervisningen er 

ellers en kombination af 

forelæsninger, 

laboratorieundervisning og 

projektarbejde, og uddannelsen 

afsluttes med et speciale. 
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Den bedste 
politiuddannelse  

kan fås på KPG

Den bedste start på 

politiuddannelsen kan fås på 

Københavns Private Gymnasium 

Københavns Private Gymnasium 

tilbyder dig den bedste og mest 

lærerige måde at starte din 

uddannelse på, da det fokuserer 

meget på den enkelte elev, så 

hun/han, hanhund eller hun kun 

allerede føler sig godt tilpas fra 

starten. 

YOLANDA JONES 

'THE WONDER GIRL' 
TALKS ABOUT LIFE AFTER 
A YEAR IN REHAB, P6 

Københavns Private Gymnasium 

bliver det første gymnasium på 

landsplan, der tilbyder HF uniform 

med henblik på politiuddannelsen 

for deres elever. Politiinspektøren 

Jesper Karlsen anbefaler helt klart 

elever, der har tænkt sig at være 

politibetjent, at begynde på 

Københavns Private Gymnasium, 

da han bl.a. påpeger, at det nye 

koncept skolen har gang i, er 

suverænt gjort for udviklingen af 

elevernes evner: 

Gymnasiet er kun 5 år gammelt og 

på trods af dette, har de formået at 

udvikle en masse spændende 

faciliteter for eleverne. Anskaffelsen 

af eSport-linjen, der kan få de unge 

til at få noget ud af de spil, de 

spiller, er også en rigtig genial måde

at effektivisere undervisningen og 

elevernes evner”, siger 

politiinspektøren Jesper Karlsen.
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For at komme ind på politiskolen skal 

den studerende under sin 

læringsproces være i stand til at 

opfylde nogle bestemte krav, herunder 

formelle, boglige, personlige samt 

krav, der vedrører dennes fysik og 

helbred. Blandt andet skal du som 

politibetjent have et helbred, som ikke 

hindrer dig i at kunne handle hurtigt 

og effektivt. Dette indebærer et 

normalt syn, hørelse samt farvesyn. 

Derudover skal din fysiske tilstand 

være god, da du i optagelsesprøvens 

fysiske del, som varer tre timer, bliver 

bedømt på dine fysiske kompetencer, 

der blandt andet indebærer, at du skal 

have en god kondition, være stærk og 

være hurtig. Du skal derudover opfylde

følgende boglige krav: 

du skal have en uddannelsesmæssig 

baggrund. Dette krav opfylder du ved 

at gennemføre HF Uniform-

uddannelsen på KPG. Derudover 

indeholder de boglige krav også, at du er i 

stand til at udarbejde skriftligt arbejde, 

hvor din grammatik og tegnsætning er på 

plads. Dette vil du blive bedømt på i 

optagelsesprøvens skriftlige del, som 

varer to timer, hvor du skal skrive en case- 

opgave. Dernæst skal du opfylde en 

række formelle krav, som du kan læse om 

i faktaboksen. De personlige krav, som du 

skal opfylde, er en længere beskrivelse, 

som du kan læse nærmere om på 

hjemmesiden politiskolen.dk, hvor du også 

kan læse mere detaljeret om politijobbet 

samt uddannelsen. 

Politiuddannelsen på KPG 

Mikail fra 3.c er en studerende på KPG, 

der har valgt linjen for politiuddannelsen, 

HF Uniform. Han er glad for sine 

undervisere og undervisningsformen, og 

han glæder sig til at blive smidt ud i det 

rigtige liv som politibetjent. ”Jeg har altid 

drømt om at blive politimand, 

og politiuddannelsen på KPG 

opfylder denne drøm for mig”, siger 

Mikail fra 3.c. ”Jeg anbefaler klart, 

at alle skal udleve sin drøm, og 

ikke bliver vemodige over dårligt 

snit eller det. Tag jeres uddannelse 

seriøst, for vi er Danmarks fremtid”, 

siger han og griner.

Politiets basisuddannelse 

varer 2 år

Formelle krav:

Fyldt 21 år

Dansk statsborger

Ren straffeattest

Højde 172 cm (mand) 

164 cm (kvinde)

Ikke brugt doping

Passende fremtoning

Kørekort

Sikkerhedsgodkendelse

FAKTABOKS

Af Senanur, Mikail, Sarah, Rennar a.k.a. Burhan G’s fætter (3.c)
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MEDICIN
Her på Københavns Private 

Gymnasium har nogen af os 

valgt at læse medicin, fordi vi 

netop som klasse og generelt 

som skole har lært at have et 

sammenhold og hjælpe 

hinanden. Igennem de 3 

gymnasieår har vi lært at 

hjælpes ad; vejen frem er at 

hjælpe andre i gang sammen 

med en selv. På uddannelsen 

medicin, lærer du at tage dig af 

andre end dig selv, at hjælpe 

dem, der har behov for netop 

din hjælp og omsorg. Man får 

lov til at arbejde med både 

ældre og yngre mennesker end 

en selv. Ligesom på billedet 

skal vi tage hånd om andre 

mennesker. 

- Fra optagelsen 2018 indføres nyt 

karakterkrav: Gennemsnittet fra din 

adgangsgivende eksamen (uden 

hurtigstartsbonus) skal være mindst 

6,0.   

-  Ønsker du at arbejde som læge, 

skal du udover kandidatuddannelsen

tage en klinisk basisuddannelse og 

en speciallægeuddannelse. 

  -     Uddannelsen er placeret på 

niveau 7 i den danske 

kvalifikationsramme for livslang 

læring.  (Kvalifikationsrammen går 

fra niveau 1-8 og definerer det 

forventede udbytte af 

undervisningen) 

  -    Medicin er nr. 10 i rækken på de

uddannelser hvis adgangskvotienter 

er højest. 

Vidste du, at
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MEDICIN

Medicinstudiet har studerende altid 

haft en stor interesse for. Dette kan 

bevises ved et hurtigt tjek af 

minimumskarakteren for optagelsen 

til studiet. For at et studie har et højt 

optagelseskrav, skal der være 

mange, der søger ind på 

uddannelsen med en høj karakter. 

Hvis der f.eks. er plads til 500 på 

uddannelsen og der er 500 elever, 

der har et gennemsnit på over 10, 

er optagelseskravet minimum 10 i 

gennemsnit for at komme ind på 

medicinstudiet. Medicinstudiet 

 vægter meget nogle specifikke 

 fag,da det er dem, man skal arbejde 

med i studiet: 

Dansk A 
Engelsk B 
Matematik A 
Enten Fysik B og Kemi B eller 
Fysik B og Bioteknologi A eller 
Geovidenskab A og Kemi B eller 
Kemi B, Biologi A og Fysik C 

Når man har opnået disse krav og 

har en gymnasial uddannelse, 

kanman komme ind og studere 

medicin. 

Hvorfor studere medicin og 
tanken bag valget? 

Medicin er et studie, som mange 

mennesker i samfundet ser prestige 

i grundet dets høje gennemsnitkrav. 

Mange forældres drøm er, at se 

deres børn studere medicin, da det 

giver ros til barnet og familien en 

kæmpe prestige. Derudover ligger 

det også et pres på barnets skuldre, 

da forældrene forventer, at barnet 

vil studere medicin. 

Medicinstudiet har været overvejet 

af ca. hver 5. studerende. Men 

senere er der også mange som 

fravælger drømmen om at blive 

læge grundet andre interesser. 

Mange vil også gerne være læge, 

da mange har en forestilling om, at 

læger tjener tonsvis af penge. 

Tanken, som mange tænker, er, at 

det vil være sejt at være læge, tjene 

mange penge og redde masser af 

liv. 

Et eksempel på en ung 

medicinstuderende er Nassima 

Dekkar: 

"Studiet åbner for en verden af 

muligheder, fordi man selv kan 

vælge, hvilken slags læge, man 

vil være bagefter." 

Nassima er i øjeblikket i gang med 

sit 2. Semester og medicinstudiet 

har udelukkende været hendes eget 

valg og drømmestudie. 

Af: Burhan, Ergin, Narin, Kadir C & Dilan
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