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Om undervisningsmaterialet 

Litteraturen deles ofte op i tre hovedgenrer: epik, lyrik og drama, og tragedien er en 
undergenre af sidstnævnte. Som udgangspunkt kan der med god ret hævdes, at drama og 
dermed tragedier ikke skal læses, men ses og høres, da drama ikke blot er ord, men i lige så 
høj grad ageren. Det vil sige, at når vi tager fat på en græsk tragedie skrevet og opført i 431 
f.v.t. så må vi erkende, at vi enten skal forholde os til en tekst eller i bedste fald skal forholde 
os til en ny opsætning af dramaet, som alt andet lige vil være en fortolkning af en 2500 år 
gammel tekst. Den moderne beskuers tilgang til dramaet vil derfor være ganske anderledes 
end beskuerens for 2500 år siden.  

Da Euripides skrev Medea og tilmeldte sig drama-konkurrencen i forbindelse med den 
største af de to årlige festivaler for Dionysos, vidste han, at han havde et publikum, der 
kendte dramaets karakterer og myterne om dem. De forudsætninger kan man ikke forvente 
et moderne publikum har, hvilket stiller nogle andre krav til dramaturgen, scenografen, 
instruktøren og alle andre involverede. Krav om at gøre det der sker på scenen relevant og 
interessant for et publikum 2500 år efter førsteopførelsen.  

Nærværende undervisningsmateriale vil udstikke nogle analytiske muligheder, der afhængigt 
af elevernes faglige viden og ønsker om fordybelse kan suppleres med studier af græsk 
oldtidshistorie, græsk mytologi og græsk dramatik. Der vil dog i materialet blive givet en kort 
introduktion til græsk drama, Euripides samt sagnfigurerne Medea og Jason. Når der 
henvises til stykket, er det Marcel Lysgaard Lechs oversættelse fra 2016, udgivet på Hans 
Reitzels Forlag. Undervisningsmaterialet retter sig primært mod fagene dansk og 
oldtidskundskab, men vil også kunne bruges i flerfaglige sammenhænge. Fx. i et 
samarbejde mellem to eller flere af følgende fag: drama, oldtidskundskab, dansk eller 
psykologi. 

Man kan vælge mange forskellige indgange til arbejdet med drama, så de nedenstående 
analyseredskaber er kun at betragte som redskaber i en værktøjskasse, man kan vælge frit 
fra. 

Nedenfor er der desuden forslag til forskellige vinkler og perspektiveringsmuligheder, man 
kan vælge at benytte. Nogle af forslagene forudsætter, at man har læst tekstforlægget. 

 

Græsk drama og tragedien 
Det græske drama har formodentlig sin oprindelse i religiøse handlinger i forbindelse med 
forårsritualer. Disse ritualer går helt tilbage til mykensk tid, men det er først i 500-tallet i 
Athen, vi møder det drama, som vi kender i dag via de overleverede dramatiske værker, 
hvoraf Euripides’ Medea er et af de mest kendte. 
De dramaer vi kender i dag, blev opført som en del af de store dramakonkurrencer, der hvert 
år fandt sted i Athen, og som med tiden samlede folk fra både nær og fjern. 



Betingelserne var, at man som dramatiker kunne tilmelde sig konkurrencen, hvis man kunne 
stille med tre tragedier og et satyrspil. Slap man igennem udvælgelseskomiteens nåleøje, 
var man en af tre dramatikere, der hver fik én dag, hvor ens dramaer skulle opføres. På 
sidstedagen udpegede et dommerpanel en vinder af konkurrencen. Euripides og Medea blev 
kun nummer 3! 

Man regner med, at der blev opført mange hundrede tragedier i det 5. århundrede f.Kr., men 
der er kun bevaret 32. De overleverede tragedier tilskrives 3 dramatikere: Aischylos (525-
456 f.v.t.) 7 tragedier, Sofokles (496-406 f.v.t.) 7 tragedier og Euripides (485-406 f.v.t.) 18 
tragedier. Medea er en af Euripides’ første tragedier. 

En tragedie er kendetegnet ved at være præget af stor alvor og have en ulykkelig eller 
ligefrem katastrofal slutning. Aristoteles så tragediens formål som en renselse (katharsis) af 
tilskuernes følelser - af sjælen, gennem de stærke følelser tragedien fremkalder, såsom frygt 
og medlidenhed. 
Tragediens karakterer er ofte hentet i mytologien, som ex. Medea og Jason. Der er ofte én 
central person, den tragiske helt, og et tragisk plot, der oftest er bygget op om et 
skyldsspørgsmål, hvilket vi også ser i Medea. Dette skyldsspørgsmål kan umiddelbart se 
ganske simpelt ud, men som tragedien udspiller sig, bliver tilskuernes umiddelbare 
opfattelse udfordret. I det hele taget er skyldsproblematikken central i tragedier. 
Når skylden i forbindelse med selv de forfærdeligste handlinger kan drages i tvivl, er det 
blandt andet affødt af det forhold, der er mellem tilskuernes viden og den viden koret og 
andre agerende har. Tilskuerne ved i princippet det samme som forfatteren, mens ex. korets 
viden er bundet op på den handling, der udspiller sig. Det vil sige, at tilskuerne ved godt, 
hvad der sker med Medea, for de kender myterne om hende. 
 
Opførelsen af tragedierne foregik på det store Dionysosteater, og var lagt i forholdsvis 
stramme rammer.  
Det gjaldt alt lige fra antal aktører - skuespillere og kor; aktørernes køn - udelukkende 
mænd; hvad der kunne vises - ex. skulle mord og selvmord forestille at foregå udenfor 
scenen; til opbygningen af selve tragedien.  
En typisk tragedie bestod af: 
 

● Prolog: Indledningstale 
● Parados: Korets indgangssang 
● Episode: Dialogpartier og monologer 
● Stasimon: Korpartier (flertal: stasima) 
● Exodos: Korets udgangssang  

 
En inddeling i akter, som vi kender fra nyere dramatik, brugte man altså ikke, derimod 
bestod forløbet af en vekslen mellem episoder og stasima. 
Disse formelle krav kendte tilskuerne, og som tidligere nævnt, var de formentlig bekendte 
med myte- og sagnstoffet tragedierne byggede på. I de næste afsnit vil vi se på myterne om 
Medea og Jason, men først en kort introduktion til Euripides. 
 
 



Euripides (485 f.v.t. - 406 f.v.t.) 

Euripides er den yngste af de tre store græske tragikere - Aischylos, Sofokles og Euripides. 
Vi har kendskab til 17 tragedier, som er tilskrevet ham, men han menes at have skrevet 
knap 100 skuespil. Flere af hans værker bliver jævnligt opført verden over, bl.a. Medea og 
Elektra.  
Ifølge Aristoteles skulle Sofokles have sagt om Euripides: "Jeg portrætterer mennesker, som 
de burde være, og Euripides portrætterer dem, som de er." (Aristoteles: Poetikken). 
Aristoteles kaldte selv Euripides for den mest tragiske af tragikerne, da personerne i flere af 
hans stykker ganske vist erkender “det gode”, men alligevel ender med at gøre “det 
forkerte”. Hovedpersonerne er ofte ofre for irrationelle kræfter og ikke særligt heroiske, 
selvom de er hentet fra mytologien. De ses ofte som værende styret af magtsyge, lidenskab, 
hævntørst eller angst for at miste. Og det er egentlig et ganske moderne træk ved Euripides, 
så måske derfor var han også den mindst feterede af de tre i samtiden. Hvilket blandt andet 
til en vis grad kan aflæses af antal førstepladser ved de store årlige dramakonkurrencer ved 
Dionysosfesterne, hvor Euripides “kun” vandt 3 gange mens Aischylos vandt 13 og Sofokles 
18 gange. 

Forhistorien til Medea 

Tragedien Medea bygger videre på myten om Jason og Det gyldne Skind. En myte der kan 
spores tilbage til 700 f.v.t. og fremstiller Jason som en helt, men det er ikke just en 
helteskikkelse, Euripides viser os i Medea. 
Myten går i al korthed ud på, at Jason blev nødt til at drage på togt efter Det gyldne Skind for 
at generobre den trone, som hans onkel på svigefuld manér havde tilranet sig. For at nå 
målet - at vende tilbage med skindet til Iolkos og indtage tronen - modtog Jason stor hjælp 
fra den forelskede Medea, mod at de skulle giftes. De blev gift på hjemturen, og alt tegnede 
lyst. Men ved hjemkomsten gik alt ikke som helten havde formodet. Og det er Euripides´ 
udlægning af hændelserne efter hjemkomsten, man kan se og opleve i tragedien Medea. 
 
 

Medea 
 
Medea er datter af kong Aites af Kolchis, der ligger ved Sortehavet. Og nok så vigtigt for 
forståelsen af tragedien Medea, så er hun barnebarn af solguden Helios. 
Hun var med sine evner som en snu og handlekraftig troldkvinde stærkt medvirkende til, at 
Jasons mission lykkedes, men omkostningerne var store. Hun svigtede sin far og dræbte sin 
bror og mistede dermed sin familie og sit fædreland. Alt det for kærligheden til Jason.  
I myterne om Medea før Euripides beskrives hun bl.a. som en “sorthudet” barbarkvinde, som 
en heks, som en tænkende kvinde, der lægger planer; men det er først hos Euripides, at 
hendes karakter folder sig ud til den person, vi i dag kender som Medea. Man kan finde et 
samlet rids over Medea-myten i skriftet Medea - en mytologisk biografi af Jean Christensen 
(AIGIS 8.2). 

https://www.igl.ku.dk/aigis/2008,2/JC-Medea.pdf


Hos Euripides møder vi Medea efter hun sammen med Jason og deres to børn er flygtet til 
Korinth. Før denne flugt har Medea vist sin vilje og handlekraft ved at forårsage Pelius, 
tronranerens død for at fremme Jasons vej til hans rette plads, nemlig som konge af Iolkos. 
Medeas plan lykkes ikke, da hendes handling medfører, at de bliver fordrevet. 
For at opnå den tabte ære og værdighed, beslutter Jason at gifte sig med prinsessen af 
Korinth, og dermed nærme sig tronen og kongeværdigheden. Men det må ske ved han 
bryder sit ægteskabsløfte til Medea, et brud der får katastrofale følger. Dette er optakten til 
de handlinger, der udspilles i Euripides` tragedie Medea. 
 
 

Jason 
 
Jason er en af den græske mytologis helte, en heltestatus han opnåede gennem sit togt til 
Kolchis.  
For at genvinde Iolkos` trone, som rettelig tilhørte ham, måtte han med skibet Argo og 
besætningen, argonauterne, drage på det store og farefulde togt til det fjerntliggende Kolchis 
for at hente Det gyldne Skind. Togtet lykkedes, med Medeas uvurderlige hjælp, men tronen 
og kongeværdigheden i Iolkos fik han ikke, også her spillede Medea ind.  
Myten om Jason er beskrevet mange steder, og der er mange kilder at gå til.  
Jason bliver traditionelt beskrevet som den unge, retfærdige helt, der ønsker at tilbageerobre 
det, der er berøvet ham, nemlig Iolkos´ trone. 
Men hos Euripides bliver Jasons handlinger belyst fra en noget anden synsvinkel. Her 
oplever vi ham som ægtemanden, der forstøder sin hustru for en anden kvinde, prinsesse 
Glauke. En kvinde, han ser, som den der kan bane vejen for hans ambitioner.  
Jasons status som helt bliver i Euripides tragedie sat i et nyt lys. 



Arbejdsspørgsmål til analysen af Medea 
 
Om tragedien og forfatteren og tiden: 

● Hvad er en tragedie? Hvilke ideer havde bl.a. Aristoteles om tragediens funktion? 
● Hvilken rolle og funktion havde teatret på Euripides tid? 
● Hvem var Euripides? Hvad ved vi om ham? 

 
Om opførelsen af Medea: 

● Beskriv opsætningen af en tragedie i antikkens Athen i år 431 f.v.t.? 
● Beskriv opsætningen af Medea på Aalborg Teater i år 2022? 
● Er der forskelle? Hvilke? Overvej hvorfor? 

 
Tragediens opbygning (se evt. Aristoteles): 

● I de sidste mange hundrede år, har man inddelt et drama i akter, men hvilke dele 
består den græske tragedie af? Og hvordan er Medea opbygget? 

● Aristoteles skrev om to formelle krav til tragedien: Tidens og Handlingens Enhed, 
senere (fransk klassicisme) tilføjedes Stedets Enhed. Forklar hvad de tre krav 
betyder?  

● Hvorfor opstillede man disse krav?  
● Overholder Medea kravet om De tre Enheder? 
● Kender I andre eksempler på brugen af De tre Enheder? 

 
Medvirkende og roller: 

● Hvor mange medvirkende er der i Medea? 
● Beskriv de medvirkendes forskellige roller? Har nogle af rollerne bestemte 

funktioner? 
● Hvem er hovedpersonen, protagonisten? Og er der en antagonist? Diskuter hvem og 

hvorfor? 
● Hvad er korets rolle i tragedien? 

 
Handlingsforløbet i Medea: 

● I kan med fordel udbygge jeres kendskab til forhistorien ved at læse om Jason, eller 
læse myten om Jason og Det gyldne Skind. 

● Start med individuelt at nedskrive en kort skitse af handlingsforløbet. 
● Diskuter i grupper hvilke scener i Medea, der er de vigtigste for handlingsforløbet. 
● Diskuter derefter hvad konflikten i Medea er?  
● Hvad starter konflikten? Og hvad får den til at eskalere? Hvornår opnår konflikten sit 

højdepunkt? Hvordan afvikles og løses konflikten? 
● Hvordan forløber handlingen, hvis I sætter den ind i en spændingskurve? Brug gerne 

den/de modeller I kender fra andre sammenhænge? Men I kan også inddrage 
Aristoteles igen… 

 
Personerne: 
Til arbejdet med personerne er der indsat små citat-mosaikker fra Medea. Dyk også selv ned 
i teksten og find citater, der understøtter jeres analyse. Tallene henviser til linjenummer i 
ovennævnte udgave af Medea. 



 
● Medea 

○ Hvem er Medea? Hvad ved vi om hende og hendes baggrund? 
○ Karakteriser Medea? Hvilke karaktertræk er fremtrædende hos hende? 
○ Medea handler på en barsk og voldsom måde, men hvad er hendes egen 

forklaring på disse handlinger? 
○ Diskuter om dramaet ender godt eller skidt for Medea. Begrund jeres svar. 

 
Medea-citater: 
250-251: “Så hellere stå tre gange bag skjold end bare føde én gang.”  
255-256: “Jeg er alene - statsløs - og ydmyget af min mand; blot hans bytte 
fra et barbarisk land.”  
392-394: “Men hvis modgang ikke giver mig anden udvej, vil jeg selv gribe 
sværdet og dræbe dem, om så jeg selv skal dø. Ja, jeg vil gå til yderligheder.” 
469-472: “Det er hverken dristighed eller mandsmod, at se sine kære i 
øjnene, mens man dolker dem i ryggen, men den værste sygdom, der hærger 
mennesket: skamløshed.”  
492-495: “Vores ed står ikke ved magt! Jeg forstår det ikke! Tror du virkelig, 
at de guder, vi svor ved, ikke længere regerer! Gælder der nye love for 
mennesket? Du ved jo godt, at du ikke har stået ved din ed til mig!”  
1051-1052: “Jeg må føre det ud i livet! Sikke en svaghed, at tillade bløde ord 
at rumstere i mit sind.”  
1246-1250: “Lad nu være med at være en kujon! Glem, kære børnene er! 
Glem, at du er deres mor! Glem dine børn på denne korte dag! Du kan altid 
sørge bagefter! For selv når du dræber dem, elsker du dem! Men jeg er en 
ulyksalig kvinde.”  
1321-1322: “Sådan er den vogn, min farfar Helios har skænket mig, et sikkert 
værn mod mine fjenders hænder.”  

 
● Jason 

○ Hvem er Jason? Hvad er hans baggrund? 
○ Karakteriser Jason? Hvilke karaktertræk er fremtrædende hos ham? 
○ Jason har en mission. Hvad vil han gerne opnå? Gør rede for de valg, han 

træffer undervejs, og prøv at forklare, hvorfor han træffer dem? 
○ Diskuter om I synes, at Jasons valg er i orden? Hvorfor det ene eller det 

andet? 
○ Diskuter om Jason bevarer sin heltestatus i dramaet. Begrund jeres svar. 

 
Jason-citater:  
533-541: “... men du har fået meget mere ud af min frelse, end du har givet; 
og nu skal jeg sige dig noget: For det første bor du på græsk jord i stedet for i 
et barbarisk land og har forstået retfærd og brugen af lovgivningen mod den 
stærkeste ret. Og enhver græker opfattede straks dit intellekt. Du fik et godt 
omdømme, men havde du stadig boet ved verdens ende, ville ingen tale om 
dig.”  
548-549: “Jeg har faktisk handlet fornuftigt og med selvkontrol, … ”. 



573-575: “Vi mænd burde kunne få børn på en anden måde og kvindekønnet 
ikke være til, for så kunne vi mennesker leve fri og lykkelige.”  
593-597: “Det er ikke for pigens skyld, at jeg nu har giftet mig ind i den 
kongelige familie, men … som en sikkerhed for mit hus og min slægt.”  
 

● Om årsag og skyld 
○ Hvordan forklarer Medea og Jason hver især den tragiske afslutning?  
○ Hvad giver barnepigen og koret udtryk for? 
○ Diskuter de forskellige udlægninger af de tragiske hændelser. Er der et klart 

svar på “årsag-skyld ”-problematikken? 
 
Citater: Medea og Jasons afsluttende dialog:  
1364-1366: Medea. “Åh børn, jeres fars tåbelige valg blev jeres død!” Jason: 
“Det var da ikke min højre hånd, der dræbte dem!” Medea: “Nej, men dine 
udskejelser og dit nye ægteskab.” 
1371-1372: Medea: “Børnene er døde! Og det vil bide sig fast i dig.” Jason: 
De er - åh nej - nu hævnånder på jagt efter dig.” Medea: “Guderne ved, hvem 
der satte ulykken i gang!” 
1389-1392: Jason: “Men dig vil børnenes Erinye og den blodige retfærdighed 
knuse.” Medea: “Hvilken gud eller magt lytter til dig, du som svigter dit ord og 
dit venskab?” 
 
Citater: Barnepigens indledende monolog i prologen: 
7-11: “Så ville min frue, Medea, aldrig være sejlet til Iolkos´ tårnstad - hårdt 
ramt i hjertet af kærlighed til Jason - … som en flygtning.” 
13: “Jason, støtter hun i alt - i alt siger jeg.” 
16-23: “Men nu er alting had og kærligheden er syg. For Jason har forrådt 
sine børn og min frue … Medea, den stakkel, er blevet vanæret; hun påkalder 
den ed, han svor på deres håndslags mægtige pagt. Hun kalder guder som 
vidner til vidner til den tak hun har fået af Jason.” 
33: “... ham [Jason] der nu har forrådt hende.” 
 
Citater: Koret i parados: 
155-158: “Hvis din mand ærer den nye ægteseng, skal du ikke af den grund 
vise tænder: Zeus vil stå ved din side i denne sag.” 
176-181: “Gid hun ville opgive sin vrede og dæmpe sit voldsomme sind. … vi 
har hende kær.” 
811-813: “Du har delagtiggjort mig i din plan! Jeg vil jo dit eget bedste, men vil 
tillige stå last og brast med menneskers lov: Jeg forbyder dig at gøre det!” 
1231: Det ser ud til, at en guddom i dag har fæstnet mange ulykker til Jason, 
og helt retfærdigt!” 
 
 

● Aigeus 
○ Karakteriser kort Aigeus? 
○ Hvad er hans rolle i stykket? 

 



Tragediens tematik 
Medea er en tragedie, der rummer mulighed for at diskutere flere forskellige tematikker. Her 
skal ikke gives et absolut svar på, hvad der er hovedtema og underliggende temaer, men i 
stedet opstilles der en række tematiske modsætningspar, som I kan diskutere i forhold til 
stykket og jeres analytiske arbejde. 
Bemærk at tragedien er knap 2500 år gammel, så jeres diskussioner vil sandsynligvis have 
indlejret overvejelser og tankesæt fra antikken til vores tid. Det kan berige diskussionen, 
men også føre til forviklinger om, hvad der er moralsk, religiøst, samfundsmæssigt etc. rigtigt 
eller forkert. Lad det ikke bremse diskussionen, men prøv i første omgang at diskutere ud fra 
tragediens egne præmisser. Til hvert modsætningspar er der stikord, henvisninger og måske 
et citat. 
 

● Kærlighed og had 
○ To stærke følelser 
○ Liv og død 
○ Ægteskabsløftets betydning  
○ 2. Stasimon, Strofe A og Modstrofe A 

 
● Hævn og forsoning 

○ 2. Episode 
○ 265-266: Kor: “Jeg tier! Din hævn over din mand er kun rimelig, Medea. Jeg 

forstår godt, at din skæbne smerter dig.” 
○ 463-464: Jason: “Og selvom du hader mig, kunne jeg aldrig nogensinde 

tænke ondt om dig.” 
○ 866-868: Jason: “Jeg er kommet, som du bad om! Også selvom du er så 

rasende på mig! Jeg er lutter øre! Hvilket nyt krav har du mon nu til mig, 
kvinde?”  

○ Hvem vil hævn og hvem vil forsoning? Hvorfor?  
 

● Kvinderoller (og manderoller) 
○ 1. Episode, 214-266, Medeas monolog om kvindens rolle, som undertrykt af 

manden 
○ 1. Stasimon 
○ 908-909: Jason: “Det er i orden, kvinde, og jeg bærer ikke nag. Det er 

rimeligt, at kvindekønnet raser, når et nyt ægteskab smugles ind i hendes 
seng, … ” 

 
● Flygtning (græker og barbar) 

○ 11: Barnepigen. “... som en flygtning [Medea].” 
○ 34-35: Barnepigen: “Staklen har nu ved skæbnens slag lært, hvilken sorg det 

er at have miste sit fædrene land.” 
○ Os og dem 
○ 536-537: Jason: “For det første bor du på græsk jord i stedet for i et barbarisk 

land… ” 
○ 255-256: Medea: “Jeg er alene - statsløs - og ydmyget af min mand; blot hans 

bytte fra et barbarisk land.” 
 



Hvad er det tragiske i tragedien?  
Fortolkning 
 
Aristoteles så tragediens formål som en renselse (katharsis) af tilskuernes følelser - af 
sjælen, gennem de stærke følelser tragedien fremkalder, såsom frygt og medlidenhed. 
 
• Hvad vil Euripides fortælle med denne tragedie? 

• Og hvad kan den fortælle os i dag? 

• Diskuter om I oplevede en “renselse”, da I så tragedien. Hvad påvirkede jer mest? 

Perspektiveringer 
Tragedien Medea er blevet opført et utal af gange siden førsteopførelsen i 431 f.v.t. Den har 
talt til mennesker til alle tider, derfor er det oplagt at perspektivere tragedien til andre 
dramaer, litterære værker etc. 
 
Forslag til perspektiveringer: 
 

● Henrik Ibsen: Et dukkehjem 
Med evt. inddragelse af Merete Pryds Helle: Nora 
 

● Ovids Metamorfoser, 7. sang, 1-403 
 

● Jason og Medea skildret i billedkunsten 
 

● Helte og antihelte - Jason, den mytologiske helt 
 

● Medea sat ind i en nutidig kontekst: Hvad kan Medea fortælle os i dag? 
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