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En konkret anledning

Den konkrete anledning til denne 
bog er den reform af de gymna-
siale ungdomsuddannelser, som 
forventes vedtaget af folketinget 
i folketingssamlingen 2003-2004. 
Mange har deltaget i debatten 
om reformen, og næsten alle har 
været enige om, at gymnasiet – 
nu kaldet det almene gymnasium 
i modsætning til de erhvervsret-
tede gymnasiale uddannelser – 
fortsat skal være almendannende 
og studieforberedende. 

Accenten kan sættes på det 
almendannende eller det studiefor-
beredende, men de to begreber er 
uløseligt forbundne. Uden at være 
almendannende bliver uddannel-
sen enøjet, uden at være studiefor-
beredende bliver den meningsløs. 
Tilsammen skal fagene, undervis-
ningen og samværet bidrage til 
den horisont, den faglige viden 
og de arbejdsmetoder, der danner 
det bedste afsæt til videregående 
uddannelser.

Dette afsæt kan dog defineres 
rummeligt eller snævert. Siden 
1997, da daværende undervis-
ningsminister Ole Vig Jensen 
fremlagde Uddannelsesredegø-
relse 1997 for folketinget, har 

debattens dagsorden været sat 
af naturvidenskaberne, medens 
der kun har været ringe debat 
om humaniora. Det skyldes, at 
naturvidenskaberne har haft nogle 
stærke fortalere i den offentlige 
debat, medens humanisterne har 
optrådt spredt og tilfældigt.

Men selv om der kan være grund 
til generel styrkelse af naturviden-
skaberne, er der næppe nogen, der 
ønsker en polyteknisk enhedsud-
dannelse. Derfor er tiden inde til 
at drøfte opgaverne for de fag, der 
indgår i betegnelsen humaniora.

Sprog og historie

Humaniora (af latin: humanus) 
betyder egentlig blot det, der er 
mere menneskeligt, og ordet kan 
derfor anvendes om næsten hvad-
somhelst. Hvad det desværre også 
bliver.

Men i en mere specifik betyd-
ning er humaniora en fællesbeteg-
nelse for sprog og historie. For 
det er gennem sproget, at menne-
sket træder i bevidst forbindelse 
med både sig selv og hinanden. 
Ikke i et tidløst tomrum, men i en 
bestemt situation med et både før 
og efter, dvs. i en historisk kon-
tekst.

Sproget er således ikke en kon-
stant og uforanderlig størrelse, 
men underlagt historien.  Sproglig 
bevidsthed er uløseligt forbundet 
med historisk bevidsthed.

Historisk og sproglig 
bevidsthed

“Hvad er kultur?” er et gammelt 
spørgsmål, som i tidens løb har 
fået mange svar. Selve ordet (af 
latin: cultura) betegner blot, at et 
område er blevet opdyrket, dvs. 
taget under behandling af menne-
sker.

Inden for det sidste par gene-
rationer har fokus snart været 
rettet mod et område, snart et 
andet. Man kan nævne arbejder-
kultur, kvindekultur, børnekultur 
osv. Tilsvarende har den histori-
ske interesse ofte samlet sig om 
lokale eller partikulære områder. 
Her er man fremme ved sine egne 
rødder, sin identitet, vil nogen 
mene. Hvad man selvfølgelig også 
er, men kun i én og tilmed ret 
svæver forstand.

Humanioras rødder

Hvor har jeg da mine rødder? I 
Klim i Vester Hanherred, hvis det 
var der, min tipoldefar vogtede 
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får? Svaret er naturligvis ja, hvis 
det er slægten, man tænker på, 
men tales der om sproglig bevidst-
hed og fælles værdiforestillinger, 
er svaret et helt andet. Her finder vi 
rødderne i oldtidens Athen, Israel 
og Rom. I Athen lagde Platon 
og Aristoteles fundamentet for al 
senere kritisk filosofisk tænkning, 
Israel er kristendommens vugge, 
og det var i oldtidens Imperium 
Romanum, at hedenskab og kri-
stendom indgik i den syntese, som 
Europa har bygget videre på i 
middelalder, renæssance, oplys-
ningstid. Og stadig bygger på!

At kendskab til græsk og latin er 
en nødvendig forudsætning for at 
kunne gå til vor kulturs kilder og 
stille de spørgsmål, som giver ny 
indsigt, fremgår bl.a. af den arti-
kel om “Athen og Jerusalem” af 
Per Bilde, der bringes på side 27. 
Uden nye spørgsmål og fortsat 
udforskning af kilderne risikerer 
kristendommen at stivne i dogmer. 
Forskerne kan selvfølgelig ikke 
løse troens store spørgsmål, men 
de kan sætte kilderne ind i en kon-
tekst, der modarbejder overtro og 
blind ortodoksi.

Et truende 
hukommelsestab

Det har altid været en naturlig 
opgave for skolen at give hver ny 
generation en indføring i den fæl-
les kultur og de fælles værdifore-
stillinger. Disse er i vor kulturkreds 

af historiske grunde nøje forbundne 
med de to klassiske sprog, græsk 
og latin.

Men skolen er ikke altid sin 
opgave voksen. Alle mulige akti-
viteter og en eksplosiv vækst i 
viden har presset skolen siden 
60’erne, og værst af alt, narcis-
sismen har ofte været det krite-
rium, skolen prioriterede ud fra. 
Man har opprioriteret emner og 
fag, hvor børnene og de unge ikke 
alene kunne, men partout skulle 
spejle sig selv, for det måtte da 
være relevant og interessant.

I den situation er det ofte græsk 
og latin, der bliver taberne. Hvad 
det har betydet for vore nabolande, 
Sverige og Norge, kan man læse 
om i såvel Lars Rydbecks artikel 
på side 71 som Øivind Ander-
sens på side 75. Konsekvenserne 
rækker langt ud over græsk og 
latin, de berører humaniora gene-
relt. Et rigt kulturliv i vore nabo-
lande er ved at blive afløst af kul-
turel provinsialisme.

Humanioras krise gælder ikke 
alene Skandinavien, men hele den 
vestlige verden. En af de bedste 
analyser af krisen er givet af 
den amerikanske forsker Robert 
E. Proctor i Education’s Great 
Amnesia, Reconsidering the 
Humanities from Petrarch to 
Freud, With a Curriculum for 
Today’s Students (Indiana Uni-
versity Press 1988).

Og det er i lyset af det truende 

hukommelsestab, at man skal læse 
communiquéet fra den italienske 
og franske undervisningsminister, 
Luigi Berlinguer og Claude Allè-
gre, der gengives på side 85. Der 
kan man læse stærke ord om beho-
vet for at styrke kendskabet til 
den fælles kulturbaggrund, ikke 
som et museumsstykke, men som 
et salt og et aktiv i fremtidens 
Europa. Eller som Peter Wivel 
formulerer problemstillingen i sin 
artikel på side 21: “Klassisk 
dannelse består i at holde liv 
i gløderne fra den brand, der 
satte vores politiske civilisation i 
gang.”

Den faglige metode: 
autopsi

Hvis en indføring af de unge i den 
fælles kulturbaggrund ikke skal 
opløse sig selv i tværfaglig hyg-
gesnak og private meninger, er det 
imidlertid af fundamental betyd-
ning, at undervisningen bygger på 
et fagligt forsvarligt grundlag.

Kernen i fagene græsk, oldtids-
kundskab og latin er de antikke 
tekster, i græsk og latin på ori-
ginalsproget, i oldtidskundskab i 
gode og tidssvarende oversættel-
ser. Det er et væsentligt kende-
tegn ved alle tre fag, at det er 
kilderne og ikke andenhåndsvi-
den i form af håndbøger og kom-
pendier, der udgør undervisnin-
gens primære genstand. Man taler 
om autopsi (selvsyn), dvs. eleverne 
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skal selv (auto) se (opsi) kilderne. 
Uden denne metodiske tilgang bliver 
undervisningen i bedste fald proble-
matisk, i værste fald meningsløs.

Den autoptiske metode forud-
sætter imidlertid, at gymnasiets 
undervisning i græsk, oldtids-
kundskab og latin varetages af 
akademisk uddannede lærere, der 
behersker fagenes sproglige og 
kulturhistoriske aspekter og meto-

der så sikkert, at de til enhver tid 
kan forholde sig kritisk og selv-
stændigt til faglige spørgsmål.

Klassiske forfattere

Når det drejer sig om valget af for-
fattere og deres tekster, må man 
skelne mellem forskning og en 
almendannende og studieforbere-
dende gymnasial undervisning. 

Forskerne vil ofte have brug 

for at udforske tekster, der måske 
endda kun er bevaret som forkul-
lede papyrusfragmenter, og som 
er marginale for alle andre end 
forskerne selv. De er små brikker 
i det puslespil, som gør det muligt 
at stille nye spørgsmål og få nye 
svar.

Anderledes forholder det sig 
med skolens undervisning. Her 
må det være de klassiske og norm-

Det arkaiske Heratempel i Pæstum. Omkring 720 f.Kr. grundlagde udvandrere fra Peloponnes kolonien Sybaris i Syditalien.
Henved 100 år senere grundlagde Sybaris Pæstum på Italiens sydlige vestkyst. Stedet blev af grækerne kaldt Poseidonia
efter havguden Poseidon. Dette Heratempel samt to andre velbevarede templer er i dag et synligt vidnesbyrd om grækernes
bosættelse i oldtidens Syditalien.
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dannende tekster, der står i cen-
trum af undervisningen. Hvad 
kendetegner da en klassisk tekst 
i modsætning til alle andre tek-
ster?

En af de bedste definitioner af 
humaniora er givet af Gudmund 
Hernes, der var norsk under-
visningsminister 1993-1994, og 
som i dag er direktør for Unescos 
internationale uddannelsesplan-
lægning (IIEP = International Insti-
tute for Educational Planning).

I bogen Vivat Academia!, der 
udkom på Universitetsforlaget 
AS, Oslo 1988, skriver Gudmund 
Hernes i afsnittet “Nulli secun-
dus. Om humanistisk forskerut-
danning”, at vort samfund har 
nogle dybdestrukturer, der skyl-
des tidligere tiders værker, at 
vore personligheder har indbygget 
fortidens civilisationsbidrag, som 
udgør et associationsfælleskab, og 
at de ypperste værker har givet os 
“standarder for sammenlikning og 
aspirasjoner”, hvorpå han  nævner 
Platons dialoger, Dantes Divina 
Commedia, Rembrandts malerier 
og Diaghilevs koreografi.

Med denne indkredsning af 
humaniora har vi også indkred-
set et klassisk værk. Værket skal 
udgøre en nøgle til vort samfund 
og vort begrebsapparat, og det 
skal tillige sætte en litterær stan-
dard.

Forstået på den måde bliver 
rækken af klassiske forfattere til 

Sirene fra omkring 550 f.Kr. Sirenen er en fugl med kvindehoved, der med
forførende sang lokker mennesker i fordærv. I højre hånd holder sirenen en kithar,
medens venstre har et plektron til at slå strengene an.
Stilen er arkaisk med præg af ægyptisk inspiration. Figuren er udført i marmor,
og der er endnu spor af oprindelig rød farvelægning på kitharen. Ny Carlsberg
Glyptotek, København.

Henrik Bolt-Jørgensen: Prolog til læserne

ORD 13 NOTEBOOK.indd 16-07-2003, 09:3110-11



11

at overskue. Blandt grækerne er 
der en snes forfattere, som man 
uden vaklen vil kalde klassiske. 
Blandt de mest kendte kan nævnes 
Homer, Aiskhylos, Sofokles, Euri-
pides, Herodot, Thukydid, Ari-
stofanes, Platon, Demosthenes og 
Aristoteles, men også måske 
mindre kendte som Sapfo, Xeno-
fon og Lysias. Hertil kommer 
selvfølgelig Det Ny Testamentes 
forfattere, der jo alle skrev på 
græsk. 

Antallet af klassiske latinske 
forfattere kommer vel også op 
på en snes, såfremt man medreg-
ner de største kirkefædre. Lukrets, 
Cicero, Cæsar, Vergil, Livius, 
Horats, Ovid, Seneca, Tacitus og 
Augustin vil man altid forbinde 
med begrebet klassisk litteratur.

Men hvordan forholder det sig 
med middelalderen, renæssancen, 
oplysningstiden og nyeste tid? 
Perioderne mangler ikke fremra-
gende forfattere, men det er alli-
gevel mindre end en snes tilsam-
men, der kan kaldes klassiske 
i universel forstand. Gudmund 
Hernes nævner Dante Alighieri, 
man kunne måske tilføje Eras-
mus af Rotterdam, Thomas More, 
Shakespeare, Goethe og en halv 
snes andre.

Studieparate studenter

Læsningen af græske og latinske 
tekster har ikke meget med “bade-
feriefag” at gøre. Her hjælper 

ingen snak eller halve løsninger, 
der er kun en vej til forståelse af 
en græsk eller latinsk tekst: kon-
centration, systematisk analyse og 
vilje til at nå et korrekt resultat.

På det punkt ligner græsk og 
latin de eksakte naturvidenskaber 
og matematik. Det et da heller 
ikke overraskende, at det netop 
er disse to sprog blandt huma-
niora, der har et fortjent ry for 
at give et godt afsæt til lange 
videregående uddannelser. Chef-
redaktør Anne Knudsen og studie-
chef ved Københavns Universitet 
Jakob Lange sætter i deres bidrag 
til denne bog side 53 og 57 begge 
fokus på netop dette aspekt ved 
de klassiske sprog. Anne Knudsen 
gør det ud fra egne oplevelser som 
klassisksproglig student, medens 
Jakob Lange gør det i kraft af 
sin viden og erfaring som studie-
chef.

Antikrapportens 
anbefalinger

Det er med en vis undren, man 
gennem årene har været vidne til 
en strøm af undervisningsministe-
rielle rapporter, der sædvanligvis 
er blevet arkiveret og siden maku-
leret uden at have sat sig andre 
spor end at have misbrugt kyndige 
folks tid.

Det gælder således rapporten 
Antikformidlingen i Danmark, 
herunder undervisningen i latin, 
græsk og oldtidskundskab i det 

danske uddannelsessystem. En 
beskrivelse og vurdering af mål 
og indhold, der blev udgivet af 
Undervisningsministeriet i 1996. 

På side 24 i Antikrapporten 
kan man læse en række anbefa-
linger, der ikke alene ville have 
styrket græsk og latin, men hele 
den sproglige linje i det almene 
gymnasium. I stedet for at lytte og 
tage anbefalingerne alvorligt har 
de ansvarlige i undervisningsmi-
nisteriet  forsynet sig med høre-
værn med det resultat, at den 
sproglige linje har mistet sin sam-
menhængskraft.

Svækkelsen af den sproglige 
linje tog for alvor fart med afskaf-
felsen af kravet om folkeskolens 
afgangsprøve (=den lille latin-
prøve) i 1979. Og ved gymna-
siereformen i 1987 fik latin en 
så marginal placering, at faget 
i stadig mindre omfang kunne 
udgøre den sproglige linjes krum-
tap. Den ministerielle rapport fore-
slog derfor i 1996 en beskeden, 
men nødvendig styrkelse af obli-
gatoriske latin, men hvad er der 
sket?

Lovforslaget og de 
klassiske fag

Lovforslaget har taget konsekven-
sen af udviklingen ved at foreslå 
linjedelingen ophævet og erstattet 
af et fælles basisforløb, der efter-
følgende kan danne afsæt til en 
række studieretninger / fagpakker, 
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dvs. blokke af beslægtede fag. 
Lovforslaget foreslår en ind-

føring i almen sprogkundskab i 
basisforløbet. Denne indføring bør 
placeres tidligt i basisforløbet, 
fordi en tidlig indføring i det, der 
er fælles for sprogene, efterføl-
gende vil muliggøre en mere rati-
onel undervisning i det enkelte 
sprogfag. Almen sprogkundskab 
skal give alle elever en nøgle til 
det / de fagsprog, der bliver en 
del af hverdagen på studieretnin-
gerne.

Hvis almen sprogkundskab 
indeholder det mest værdifulde 
ved den hidtidige begynderunder-
visning i latin tilsat en indføring i 
sprog- og kulturhistorie, vil under-
visningen også kunne danne kva-
lificeret afsæt til studieretninger 
med klassiske sprog.

Basisforløbet bør imidlertid 
være så kort som muligt, for at 
eleverne kan komme i gang med 
de fag, der svarer til deres evner 
og interesser.

En svaghed ved det nuværende 
gymnasium siges at være det for 
frie valg af fag. Derfor vil refor-
men binde fagene sammen i nogle 
studieretninger / fagpakker, der 
kan minde om det tidligere gren-
gymnasium.

Hvad angår humaniora, bør der 
være en nysproglig studieretning, 
hvor latin får en sådan placering, 
at faget både sprogligt og litterært 
kan udgøre det kit, der får spro-

gene til at hænge sammen. Og så 
skal der være en fagpakke, der 
svarer til den klassisksproglige 
linje. Græsk og latin skal have et 
timetal, der som minimum fast-
holder nuværende niveauer. Det 
er langt mere studieforberedende 
at have græsk og latin som to 
tunge fag end som småfag, der 
bindes sammen med en række 
andre fag på C-niveau.

En pædagogisk reform

En af grundene til reformen er et 
ønske om at etablere en bedre sam-
menhæng mellem fagene. Men  
hvis dette ønske bliver styrende 
for hele reformen, får vi en skole, 
hvor det er formen, der afgør ind-
holdet.

Der er lagt op til, at alle elever 
på en studieretning skal under-
vises sammen i både studieret-
ningsfag og fællesfag for at opnå 
den størst mulige synergieffekt. 
Men en firkantet håndtering af 
dette princip vil med stor sandsyn-
lighed betyde, at der kun er øko-
nomisk mulighed for at oprette 
studieretninger, der vælges af 
omkring 24-28 elever. Resultatet 
vil blive katastrofalt for mindre 
fag som græsk, latin og fysik. 

Men er det klogt at gå fra den 
ene yderlighed til den anden? 
Ingen vil benægte, at beslægtede 
fag kan have en synergieffekt. Det 
gælder græsk og latin, matema-
tik og fysik, dansk og historie. 

Men der er forskel på effekten, alt 
efter om fagene er lidt eller meget 
beslægtede. Græsk har meget med 
latin at gøre, mindre med andre 
fag. Og det er kombinationen af 
græsk og latin, der har en doku-
menteret effekt som klart studie-
forberedende. Derfor bør refor-
men finde en løsning, så interesse-
rede elever fortsat har en realistisk 
mulighed for at vælge en klassisk-
sproglig studieretning. En mulig-
hed kan være, at lade to mindre 
studieretninger være fælles om 
undervisningen i fællesfagene. 

Konklusion

Oldtidskundskab skal fortsat sikre, 
at alle elever i det almene gymna-
sium får en indføring i vor kulturs 
rødder i Hellas og Rom. 

Almen sprogkundskab i basis-
forløbet skal give alle elever en 
elementær indføring i det, der er 
fælles for sprog, herunder viden-
skabssprogene. Derved vil almen 
sprogkundskab samtidig kunne 
danne kvalificeret afsæt til stu-
dieretninger med latin og græsk, 
både en nysproglig og en klas-
sisksproglig studieretning.

Og man bør fra centralt hold 
udvise en vis fleksibilitet i forhold 
til oprettelse af studieretninger. 
På den måde vil reformen kunne 
sikre, at der fortsat er unge men-
nesker, som kan gå direkte til vor 
kulturs kilder i Hellas, Israel og 
Rom.
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