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Indhold 
Sprog og kulturhistorie som etårigt forløb 
 
Indledning 
Faget latin på Krebs’ Skole er et etårigt forløb, der er placeret i 9. klasse. 
 
Undervisningen i latin har til formål at give eleverne kompetencer i latin og viden om kultur- og 
samfundsforhold i den antikke, romerske verden. Sprogfærdighed og kultur hænger sammen og skal derfor 
begge integreres i undervisningen. Da elevernes latinsk sproglige kompetencer er begrænsede, knytter sprog- 
og kulturarbejdet an til hverdagslivet og almene situationer omkring dagligdagen (hilsen, måltid, 
dagligdagsrutiner, familie, traditioner mm.). 
 
Undervisningen bygger på, at eleverne allerede har udviklet redskaber for sprogtilegnelse i dansk og 
fremmedsprog, sådan at de i undervisningen trænes i brug af forskellige strategier til at styrke deres 
forståelse af det skrevne latin. Her udgør oversættelsen fra latin til dansk af konstruerede latinske tekster den 
væsentligste del. 
 
Undervisningen fokuserer på at udvikle elevernes grammatiske kompetencer, således at undervisningen 
organiseres med henblik på at fremme elevernes overblik over morfologi og syntaks. I den forbindelse laver 
eleverne små skriftlige øvelser, hvor eleverne aktivt indarbejder nye grammatiske begreber. 
Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på 
tværs af kompetenceområderne. Det tilstræbes endvidere, at undervisningen tilrettelægges, så ̊ den 
vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. 
  
Læseplan for faget latin - sproglige færdigheder 
Eleverne skal i faget latin lære at læse konstruerede latinske tekster om hverdagslivet og almene situationer 
omkring dagligdagen. Hermed opnår eleven et værdifuldt kendskab til kultur- og samfundsforhold i den 
antikke, romerske verden. Desuden opøves elevernes grammatiske forståelser af morfologi og syntaks i såvel 
dansk som øvrige fremmedsprog. 
 
Kompetenceområdet sproglige færdigheder omfatter tre færdigheds- og vidensområder: 
 
Læsning fokuserer på elevernes begyndende forståelse af enkle trykte tekster på latin. 
 
Europæisk sprogforståelse fokuserer på elevernes leg med øvelser, der tjener til at højne deres forståelse af 
såvel de romanske som de germanske sprogs oprindelse og udvikling. 
 
Oversættelsesstrategier fokuserer på elevernes stigende færdigheder i at oversætte en fremmedsproget tekst 
og bygger videre på kompetenceområderne læsning og europæisk sprogforståelse. 
  
Læsning 
Elevens læsning skal bygge på f.eks oplæsning af korte tekster. Gennem forløbet bliver der dels fokuseret på 
at forstå ̊ hovedindhold af en tekst med mere eller mindre støtte, herunder at læse med fokus på kendte ord og 
fraser. Dette kan også ̊ ske uden brug af hjælpemidler for at træne gættestrategier. Teksterne bliver gradvist 
lidt længere, men skal holdes til korte beskrivelser, instruktioner og fortællende tekster. Billeder og ordlister 
mm. skal inddrages som støtte. Hermed trænes elevernes færdigheder i grammatiske begreber som morfologi 
og syntaks. 
  
Europæisk sprogforståelse 
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Sprogforståelse skal hænge tæt sammen med kompetenceområdet læsning, da der på alle europæiske sprog 
er sammenhæng mellem det det skrevne sprogs grammatik og syntaks. Jo mere sprogforståelse af de indre 
sammenhænge i fx latin, dansk, engelsk, tysk osv. som eleverne tilegner sig, des lettere vil tilegnelsen blive 
af øvrige fremmedsprog, ligesom forståelsen af dansk og engelsk som første fremmedsprog (ca. 50% af alle 
engelske ord kan føre deres oprindelse tilbage til latin). Eleverne arbejder selv med at finde eksempler 
gennem praktiske øvelser. ��� 
 
Oversættelsesstrategier 
Elevernes kommunikative færdigheder prioriteres på niveau med sproglig præcision. Eleverne skal derfor 
trænes i at anvende de to forskellige oversættelsesstrategier, der kan benyttes ved tilegnelsen af alle 
europæiske fremmedsprog på skrift. I den ene benytter eleverne deres grammatiske færdigheder indenfor den 
givne sprog, her latin, til at genkende endelse, kasus osv. I den anden benytter eleverne deres kundskaber fra 
dansk og øvrige sprog til at genkende så mange ord som muligt. Dette sidste kompetenceområde bygger altså 
videre på de to øvrige. 
  
Læseplan for faget latin - kultur og samfund 
 
Kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder: 
 
Kulturforståelse fokuserer på elevernes viden om hverdagskultur og levevilkår i den antikke, romerske 
verden. 
 
Kultursammenligning fokuserer på elevernes begyndende viden om ligheder og forskelle mellem deres 
egen kultur og kulturerne i den antikke, romerske verden. 
 
Informationssøgning fokuserer på elevernes færdigheder i selvstændigt at søge informationer om emner 
relaterede til kulturen i den antikke, romerske verden. 
  
Kulturforståelse 
Eleverne skal i undervisningen arbejde med hverdagskultur, ���som den viser sig i den antikke, romerske 
verden. Det vil sige, at undervisningen skal omhandle emner som dagligdagsrutiner, skole, arbejde og fritid, 
højtider og traditioner mm. 
 
Kultursammenligning 
Det forskelligartede materiale, der anvendes i undervisningen, skal samles i overordnede temaer, som giver 
anledning til sammenligninger mellem egen kultur og kulturen i den antikke, romerske verden. Herigennem 
skal der løbende åbnes for iagttagelser og samtaler vedrørende holdninger til såvel egen som den antikke, 
romerske kultur. 
 
Informationssøgning 
It og medier skal inddrages i undervisningen. Eleverne skal kunne søge informationer om den antikke, 
romerske verden i trykte og digitale medier, så de får en opdateret viden om kulturelle og historiske forhold i 
den antikke, romerske verden. 


