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Denne vejledning fungerer som et supplement til studieordningens generelle beskrivelser om 
hjemmeopgavers form, indhold og omfang. Hvad dispositionens enkelte punkter angår henledes 
opmærksomheden desuden på metodeundervisningen i klassisk arkæologi, hvor dispositionens 
enkelte punkter diskuteres i detaljer. 
 
Den skriftlige opgave har til formål at give en videnskabelig fremstilling af et emne og den 
tilhørende problematik, og opgaven skal derfor have en udformning, som svarer hertil både i form, 
indhold og sprog. Fremstillingen skal være klar, velformuleret og logisk, og udover det faglige 
indhold har opgaven således også et formidlingsaspekt. 
Som det kan ses af dispositionen, er det et grundlæggende træk, at behandlingen bevæger sig fra det 
objektive (geografiske lokalitet eller museum/opbevaringssted, museumsnummer, dimensioner 
osv.) frem mod et stadigt større indhold af subjektiv vurdering (datering, fortolkning og 
perspektivering). 
 
En almindelig type arkæologiopgave er en såkaldt monumentopgave, hvor man foretager en 
metodisk undersøgelse af et - evt. flere – monumenter indenfor arkitektur, skulptur, keramik, 
vægmaleri eller andre emner indenfor den klassiske arkæologis fagområde. 
En sådan opgave vil typisk være opbygget efter følgende disposition: 
 
 
I. Forside med titel, forfatter (= eksaminand) og prøvens navn (f.eks. arkitektur og topografi), samt 
navnet på den underviser, der har stillet opgaven. Det enkleste er simpelthen at indsætte kopi af 
opgavearket fra Blackboard som side to i opgaven, hvis man har indsat et mere dekorativt titelblad 
som opgavens forside. 
 
II. Indholdsfortegnelse. Gør det muligt for læseren at orientere sig hurtigt og danne sig et overblik 
over hvorledes opgaven er disponeret. 
 
III. Indledning. Her præsenteres kort det emne, der skal behandles, og de spørgsmål, man ønsker at 
drøfte. Eventuelt kan her skrives en forskningshistorie til emnet. 
 
IV. Beskrivelse. Her gives så objektivt som muligt en fremlæggelse af de faktiske oplysninger om 
monumentet og dets udseende, dvs. alle de fakta, som man vil tage udgangspunkt i senere i opgaven 
i forbindelse med datering og fortolkning. Det nedenstående, konkrete eksempel gælder en 
museumsgenstand, men samme metodiske fremgangsmåde kan i hovedtrækkene også benyttes i 
forbindelse med opgaver om arkitektoniske monumenter. Et eksempel på denne form for 
monumentbeskrivelse gives i: Torben Melander, Billeder fra Grækenland 700-300 f.Kr., kapitel 2. 
 
 1.   Kortfattet genstandskarakteristik 
 2.   Opbevaringssted og inventar nr. 
 3.   Fundsted eller sted, hvor genstanden er erhvervet. 



 4.   Dimensioner. 
 5.   Anvendte materialer og evt. teknik. 
 6.   Bevaringstilstand, herunder eventuelle restaureringer. 

7.   Den detaljerede beskrivelse. Dette afsnit især, rummer grundlaget for både 
daterings- og fortolkningsafsnittet og skal derfor være passende fyldigt, specielt 
angående de forhold, som man vil bygge resten af opgaven på. Beskrivelsen skal være 
veldisponeret og så objektiv som muligt. Værdiladede ytringer som ”meget flot”, ”en 
smuk form” skal normalt undgås, men det kan være relevant (om end noget risikabelt) 
at anføre om et kunstværk eller et tempel er af høj kunstnerisk kvalitet. En 
kvalitetsvurdering af håndværksarbejdet er objektiv og kan selvfølgelig være relevant. 
Ved beskrivelsen af bemalede vaser o. lign. vil det være hensigtsmæssigt at begynde 
med en formbeskrivelse af genstanden for derefter at beskrive eventuel ornamentik, 
før man endelig går i gang med beskrivelsen af billedfeltets motiv. Beskrivelser 
begynder næsten altid med det overordnede, for derefter at bevæge sig frem mod 
stadig mindre enheder. 
 

V. Datering. Her argumenteres normalt først for en relativ datering og derefter søges den absolutte 
datering etableret (med mindre gentanden kan dateres umiddelbart ad historisk vej). Hvis 
dateringsspørgsmålet har været omdiskuteret i forskningslitteraturen, skal man redegøre for dette og 
vurdere de forskellige synspunkter. 
 
VI. Fortolkning, forskningsdiskussion. Denne afhænger af emnet. Oftest vil man ved hjælp af 
forskningslitteraturen hurtigt opdage, hvor en given genstand/monuments særlige værdier ligger. Er 
genstanden evt. vigtig for forståelsen af kunsthistorien i den pågældende periode, - eller til 
belysning af kunstneren og hans særlige udtryk. Eller kan den fortælle noget om religion og kult, 
om samfundsforhold osv.? 
Ligesom under punkt ”V. Datering”, gælder det her, at man skal redegøre for tidligere fremsatte 
synspunkter, diskutere og analysere dem med henblik på at nå frem til sin egen vurdering af 
forskningsdiskussionen. 
 
VII. Konklusion. Sammenfatning af undersøgelsens resultater. Kan være indbygget i sidste del af 
punkt VI. 
 
VIII. Noter. Det er af afgørende betydning, at fremstillingen er udformet med noter, enten slutnoter 
eller fodnoter. Generelt skal man altid give en notehenvisning med værk og sidetal, når man omtaler 
andres synspunkter. Man giver henvisningen til originalstedet, og ikke til en anden eller tredje 
forfatters omtale af en første forfatters mening. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om 
antikke tekststeder. Det er også på sin plads med en notehenvisning, når man inddrager ikke alment 
kendte oplysninger eller viden. Det er ikke hensigtsmæssigt at fremsætte mange mere eller mindre 
selvstændige diskussioner i noterne. Er de relevante, kan de i de fleste tilfælde indpasses i 
hovedteksten, og i modsat fald kan de ofte med fordel udelades. Da man i noterne ofte vil have brug 
for flere gange at henvise til samme værk, anbefales det, at der benyttes en standardforkortelse til 
værket bestående af forfatternavn plus udgivelsesår plus sidehenvisning (f.eks. Melander 1986 23-
35). Den fuldstændige titel skal kunne findes i bibliografien. 
 
IX. Bibliografi. Opgaven skal bygge på et ”tilpas” omfang af videnskabelig litteratur, herunder især 
de grundlæggende originalpublikationer af monumentet (hvad enten disse er på tysk (mest 
almindeligt), fransk eller engelsk) samt de nyeste behandlinger. Det kan dreje sig om 



udgravningspublikationer, tidsskriftsartikler, monografier og håndbøger med noteapparat. Er der 
meget væsentlig litteratur, som det af praktiske grunde ikke har været muligt at få fat i, bør dette 
nævnes. Al litteratur, man henviser til skal stå i bibliografien. Bibliografien er opbygget alfabetisk 
og kan med stor fordel opbygges med udgangspunkt i de forkortelser, man har anvendt i noterne, 
f.eks.: 
 
Melander 1986. T. Melander, Billeder fra Grækenland 700-300 f.Kr. (København 1986). 
Pedley 2007. J.G. Pedley, Greek Art and Archaeology. 4th edition (Upper Saddle River 2007). 
Vickers 1985. M.J. Vickers, Artful crafts. The influence of metalwork on Athenian Painted Pottery. 
JHS 105, 1985 108-128. 
 
Litteratursøgning kan ske på mange måder. Almindeligvis vil man få et overblik over den vigtigste 
litteratur om emnet og de tilhørende forskningsdiskussioner gennem den indledende læsning af de 
seneste oversigtsværker og artikler med gode bibliografier. Dette suppleres, specielt for at fange den 
seneste litteratur om emnet, med søgning i DYABOLA, som er et internetbaseret søgesystem for det 
næsten komplette bibliotek ved det tyske arkæologiske Institut i Rom. Den findes på Syddansk 
Universitetsbibliotek og er tilgængeligt fra SDU. Man kan også benytte ”L’Année Philologique”, 
som dog er mindre komplet for det arkæologiske materiales vedkommende. Artikler kan man 
desuden søge i artikeldatabasen ”JStore”, hvor man direkte kan se mange artikler, hvis man er 
koblet til SDU biblioteksnettet. I stadig højere grad griber man dog nok til at søge på Google, hvor 
man med forskellige ordkombinationer kan finde frem til rigtig meget. Ofte vil der på Google bl.a. 
dukke nyttige anmeldelser op, f.eks. BrynMawr’s anmeldelser, hvor man kan vurdere om en bog er 
vigtig for ens undersøgelse, og man derfor skal forsøge at få den hjem over Syddansk 
Universitetsbibliotek.  
På Syddansk Universitetsbiblioteks hjemmeside er der en oversigt over databaser, som er særligt 
relevante for klassiske studerende: 
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Studiesider/klassiskestudier/Udvalgte_databaser 
 
X. Bilag. Billeder og tegninger er normalt uundværlige i en arkæologiopgave og de udvælges 
omhyggeligt med henblik på at illustrere og klargøre, hvad det er man taler om i teksten. De er altså 
en vigtig del af en god formidlingsproces i en arkæologiopgave. Ikke for mange, ikke som fyld, 
men hvad der er nødvendigt, da arkæologien jo handler om materielle ting, som kan ses på billeder 
og tegninger. Bilagene består som oftest af fotokopierede eller indscannede billeder fra 
publikationerne eller fra nettet. De enkelte illustrationer nummereres, således at der i teksten nemt 
og overskueligt kan henvises til de enkelte billeder. Det anføres på billedet eller i en 
illustrationsliste, hvor billederne er taget fra.  
Der findes talrige billeddatabaser på nettet og bl.a. kan nævnes http://www.perseus.tufts.edu.  
En oversigt over billeddatabaser kan ses på http://www.emu.dk/gym/fag/kl/inspiration/billeder.html 
 
Opgavens omfang 
Det opgivne antal sider á 2100 typeenheder, f.eks. max 15 sider, omfatter noter, men ikke 
bibliografi og illustrationer (bilag). 
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