
Sensorveiledning GRE1404 høsten 2019 

 

Emnebeskrivelse: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/GRE1403/ 

 

Kursinnhold: kurset retter seg hovedsakelig til studenter i tredje semester på BA og gir en innføring i 

Homer. Vi oversatte, analyserte og diskuterte sjette bok av Iliaden og brukte kommentaren til Graziosi 

og Haubold. Vi møttes i elleve dobbelttimer. To av disse ble brukt utelukkende til å øve på metrikken. 

 

Eksamensoppgaven består av tre deler: oversettelse (teller 50%), grammatiske/metriske spørsmål (teller 

25%) og et innholdsspørsmål (teller 25%). 

 

I oversettelsesoppgaven vil en svært god besvarelse ha få eller ingen feil med betydning for innholdet 

og den norske teksten vil ha god flyt. En god besvarelse kan ha mistforstått teksten på enkelte steder, 

men innholdet er i hovedsak korrekt og den norske teksten greit forståelig. I en mindre god besvarelse 

kan man i store trekk forstå hva originalteksten dreier seg om selv om detaljene ikke er korrekt gjengitt. 

I en utilfredsstillende besvarelse er originalens innhold gått tapt. 

 

Andre del av oppgaven består av former som skal analyseres morfologisk, inkludert angivelse av den 

tilsvarende attiske formen. En svært god beskrivelse mangler i høyden ett eller to morfologiske trekk. I 

en god besvarelse kan noen flere morfologiske trekk være gale, og noen oppslagsformer/attiske 

ekvivalenter galt gjengitt, men ordklassene er riktige. I en mindre god besvarelse er flertallet av 

ordklassene riktige, mens en stor del av de morfologiske trekkene, oppslagsformene og de attiske 

ekvivalentene kan være galt gjengitt. I en utilfredsstillende besvarelse er også ordklassene gale og få 

eller ingen morfologiske trekk, oppslagsformer og attiske ekvivalenter er riktige. I den metriske 

analysen vil en svært god besvarelse være feilfri i skanderingen, identifisere sesurene korrekt og også 

kommentere sammentrekningen i χρύσεον. χρύσεον 

 

I det tredje spørsmålet bes studente oppsummere sjette bok i sin helhet. Formålet er først og fremst å 

sjekke om studentene evner å se sammenhengen i teksten. En god besvarelse vil ikke bare gjengi de 

enkelte hendelsene i boken korrekt, men også kommentere hvilke scener som hører sammen, hvordan 

de leder til hverandre, og hvor det er større sceneskifter. 


