
                                             

Kære underviser 

I dette materiale kan du læse om, hvordan du forbereder dine elever til besøget på Glyptoteket, hvor I har 

booket undervisningsforløbet ’Druk og dannelse’.  

Vi giver her vores bud på en lektionsplan i overskrifter, hvor I både arbejder med tekster og opgaver før og 

efter jeres besøg på Glyptoteket. Dette er blot tænkt som et forslag; hvor meget tid I kan afsætte til forløbet, 

er selvfølgelig helt op til dig som underviser. Du kan plukke enkelte elementer, som passer til din egen 

lektionsplan, skrue både op og ned for tekstmængde og ændre på rækkefølgen af moduler samt vinklingen 

på arbejdsspørgsmål mm. 

Skulle det ikke være muligt at nå nedenstående lektionsplan, eller er besøget på Glyptoteket tænkt som et 

inspirationsbesøg, så er der ingen grund til panik. Fortæl blot dette til jeres underviser, når I kommer på 

museet, så hun/han kan tilpasse niveauet til netop din klasse.  

Vi anbefaler dog som et minimum, at I udfylder og medbringer opgavekortene, som er med til at 

rammesætte besøget og udstillingens tema.  

Følgende dokumenter er vedhæftet: 

• Tre opgavekort  

• Uddrag af Petronius’ Satyricon, Middag hos Trimalchio 

• Seneca, Moralske breve til Lucilius, nr. 47  

 

Vi glæder os til at se dig og dine elever på Glyptoteket. 

  

 

  

http://www.glyptoteket.dk


2 
 

Lektionsplan 

Første modul (før besøg) 

A. Opgavekort (printes og deles ud til eleverne) 

I klassen udfyldes de tre opgavekort: LUKSUSLIV, DANNELSE og DEN GODE FEST. Dette er en 

brainstormøvelse, hvor eleverne skriver alle deres ord og associationer ned. Alle inputs er 

velkomne. Hver elev udfylder den øverste del af de tre kort, som er markeret med ”I DAG”. På 

Glyptoteket arbejder vi videre med den antikke del af kortene. Medbring derfor gerne kortene på 

besøget.    

 

B. Græske tekstkilder: Homers Iliaden f.eks. XXII vers. 31 2-51 5 og XXIV vers. 47 7 -694  

Teksten kan læses sammen i klassen eller hjemme som lektie.  

 

Hvorfor skal eleverne læse Iliaden?  
Det vil være en fordel, at klassen kender Iliaden, at de kender til historien om Prins Paris,  stridens 

æble og den trojanske krig, samt at de har kendskab til  nogle af de karakterer, som de vil møde i 

udstillingen som f.eks. Hektor, Priamos, Achilleus og Patroklos.  

For at eleverne kan bruge deres tid i udstillingen på at kigge på og undersøge genstandene, er det 

en stor hjælp, hvis eleverne hjemmefra er klædt på til at kunne afkode motiverne fra Illiaden.  

Ideer til arbejdsspørgsmål, som vil højne elevernes udbytte af forløbet: 
• Hvorfor er Achilleus vred på Hektor? 
• Hvor på Hektor sætter Achilleus dødstødet? 
• Hvad skal der ske med Hektors lig, mens achaierne holder gravfærd for Patroklos? 
• Hektors epitet? 
• Achilleus’ patronymikon? 
• Hvad er det græske ord for Achilleus’ vrede? 
• Hektor forudsiger Achilleus’ moira – hvem er involveret i den? 
• Hvad gør Achilleus med Hektors lig? 
• Hvad hedder Hektors far, mor, kone og søn? 
• Hvordan reagerer Andromache på nyheden om Hektors død? 
• Hvad er Hektors død et symbol på? 
• Hvem får Achilleus til at forsone sig med sin vrede/menis? 
• Hvad lover Achilleus Priamos, inden de lægger sig til at sove? 
• Hvem af guderne hjælper kong Priamos uset ud af den græske lejr? 
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Andet modul (før eller efter besøg) 

A. Romerske tekstkilder. Uddrag af Petronius’ Satyricon, Middag hos Trimalchio   

Hvorfor skal eleverne læse uddrag af Middag hos Trimalchio? 
Når I besøger udstillingen på Glyptoteket, vil I opleve et lydværk produceret af ThirdEar, som er en 

fortælling over Petronius’ antikke tekst om middagen hos Trimalchio. Det vedhæftede uddrag fra 

Middag hos Trimalchio kan bruges som en tekstlig indgang til at forstå det romerske luksusliv med 

slaver og overdådige banketter. Teksten sætter desuden scenen for sølvgenstandene, som I skal opleve 

i udstillingen, så eleverne får en fornemmelse af, hvordan servicet kan være blevet brugt i antikken.   

 

Kort om Satyricon: 
I romanen inviteres fortæller og hovedperson Encolpius til middag sammen med sine venner Ascyltus, 

Giton og retorikeren Agamemnon hos Trimalchio. Den tidligere slave Trimalchio har efter sin frigivelse 

opbygget en astronomisk formue. Encolpius’ opblæste vært er ligefrem så rig, at han kan rejse hele 

vejen til Afrika uden nogensinde at forlade sin egen jord og så skamløs, at han tørrer hænder i sine 

slavers hår efter lokumsbesøg. Til middagsselskabet møder vi også andre frigivne slaver, der, ligesom 

Trimalchio, er kommet til penge. De fleste af dem holder kun deres vært ud netop på grund af hans 

luksuriøse middagsselskaber, hvor gæsterne trakteres med eksotiske retter, dyre vine og grovkornet 

underholdning. Middagsselskabet, der foregår i Trimalchios villa, tager hurtig fart, og Trimalchio og 

hans gæster bliver fuldere og fuldere. De spiser påfugleæg og hasselmus i honninglage, drikker vin af 

kostbare sølvbægre dekoreret med scener fra de græske myter – og det er netop her, Trimalchio 

falder totalt igennem. Trimalchio kludrer i sin Homer – og blotter således sin håbløse uvidenhed. 

Trimalchio udstilles hermed som det, han er - en udannet pralhals.  

 

Ideer til arbejdsspørgsmål:  
• Hvem fortæller, og hvordan forholder han sig til det, han fortæller? 
• Hvilket indtryk af Trimalchio får man? 
• Kom med tre teksteksempler på vild luksus 
• Hvilket indtryk får I af det romerske slavesamfund? 
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Tredje modul (besøg på Glyptoteket) 

Året er 1 830. I den lille franske by Berthouville er en bonde i gang med at pløje sin mark, da han pludselig 
rammer noget ganske exceptionelt: en romersk sølvskat! Hør fortællingen om fundet af kostbare 
drikkebægere, fade, kander og statuetter i sølv, i alt 25 kg. Kom helt tæt på de velhavende romeres 
ekstravagante luksusliv, når vi afkoder de rigt udsmykkede sølvgenstande og bringer deres historier til live.  

Forløbets undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvordan var den antikke verdens liv på 1 . klasse?  
• Er vi forbundet til antikken, og har den relevans for os i dag? 

 
Disse spørgsmål undersøger vi sammen gennem diskussion af begreberne dannelse, luksusliv og den gode 
fest. Eleverne vil også undersøge udstillingen på egen hånd samt løse små gruppeopgaver.   
 

Fjerde modul (efter besøg) 

Opsamling på besøget:  
Da ikke alle grupper kan nå at præsentere på museet, kan det være en ide at starte med at gøre dette. 

Alternativt kan der igen samles op på forløbets undersøgelsesspørgsmål. Endeligt kan man tale videre, og 

der kan her evt. perspektiveres med en læsning af Senecas slavebrev.  

 

A. Senecas slavebrev, epistel 47  til Lucilius 

Hvorfor skal eleverne læse Seneca?  
Teksten lægger godt op til samtaler om både luksusliv og til forholdet hos Trimalchio med de frigivne 

slaver.  

  

 

  

  

 

 




