
Onlinekursen Från alfa till Antigone  

E t a p p e r n a s   i n n e h å l l     
 

Etapp 1: 
Det grekiska alfabetet 
Den minoiska kulturen ca 2400-ca 1400 f.Kr. 
Presens infinitiv  
Presens  
Imperativ  
 

Etapp 2: 
Ordföljden i svenskan och grekiskan  
1:a och 2:a deklinationerna singularis. Bestämda artikeln  
Några räkneord 
 

Etapp 3: 
1:a och 2:a deklinationerna pluralis. Bestämda artikeln  
Genus i 1:a och 2:a deklinationerna 
Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.Kr. 
 

Etapp 4: 
Personliga pronomen: ’jag, vi; du, ni; han, hon, den, det, de’  
Imperfekt  
Imperfekt    ’jag var’  
Imperfekt    ’jag hade’ 
Odysseus på väg från Troja och Odysseus hemma på Itaka 
 

Etapp 5: 
Geometrisk  tid ca 1100-700 f.Kr. och arkaisk tid ca 700-480 f.Kr. 
Presens och dess infinitiv medium/passivum 
Den klassiska tiden 480-323 f.Kr. 
Sokratesgestalten 
Presens  ’jag är’ 
Futurum och dess infinitiv aktivum och medium 
Imperfekt medium/passivum 
Relativa pronomen: ’som, vilken’ 
Possessiva pronomen: ’min, vår; din, er’ etc. 
 

Etapp 6: 
   ’stor’.  ’mycken’      
Dativ i grekiskan 
Demonstrativa pronomen: ’denne, den här, den där’  
Avljud 
Något om grekisk tempelarkitektur  
Tredje deklinationens stammar på konsonant (ej stammar på sigma)  
Det grekiska dramat 
Presens particip. Futurum particip 
 vem, vilken; någon 



Etapp 7: 

Delfi, Apollons hemvist  
Sigmatisk aorist och dess infinitiv aktivum och medium 
Sigmatiskt aoristparticip  
Tematisk aorist och dess infinitiv aktivum och medium 
Tematiskt aoristparticip  
Participen som satsförkortningar 
 

Etapp 8: 
Fristående genitiv 
Kontraherade verb 
De två hundarna 
Tredje deklinationens sigmastammar ( gen.      / gen.  )    
Rotaorist typ     och dess infinitiv och particip 
Aorist passivum med suffixet - /  och  passiva aoristens infinitiv och particip  
Översättning av aorist i bisats 
Futurum passivum 
Komparation av adjektiv och adverb 
 

Etapp 9 
Perfekt samt dess infinitiv och particip aktivum och medium/passivum 
Pluskvamperfekt 
Temaformer för ett grekiskt verb 
Infinitivens funktioner 
En men ett lejon. De två säckarna 
Tredje deklinationens vokalstammar (   och ) 
 

Etapp 10 
Den hellenistiska tiden  
Hjalmar Gullberg: Vid Kap Sunion 
Presens konjunktiv och aorist konjunktiv 

Presens optativ och aorist optativ 

Katten och fåglarna 
Kilo/Mille. Hekto/centum    
Några räkneord till 
Tredje deklinationens diftongstammar (    ) 
 

Etapp 11 
Presens, imperfekt och futurum av fyra  -verb 

Tre  -verb har kappa-aorist 

Den som gapar efter mycket ... 
Bonden och hans söner 

Den barmhärtige samariern 
 

Etapp 12 
Ur Sofokles Antigone 
Stödmaterial: 
Några grammatiska begrepp 
Mikrogrammatik 
Grekiska lånord  
Alfabetisk ordlista  


