
Ti	  gode	  grunde	  til	  at	  vælge	  klassiske	  fag	  i	  gymnasiet	  

1.	  De	  giver	  almene	  kompetencer	  

Med	  de	  klassiske	  sprog	  i	  bagagen	  får	  du	  et	  grundlæggende	  og	  bredt	  kendskab	  til	  sprog,	  litteratur	  og	  kunst	  
samt	  en	  større	  forståelse	  for	  vores	  måde	  at	  tænke	  på	  inden	  for	  vigtige	  emner	  som	  politik,	  religion,	  filosofi,	  
naturvidenskab	  og	  samfundsforhold.	  	  

2.	  De	  hjælper	  dig	  til	  at	  lære	  andre	  sprog	  

Mange	  moderne	  sprog	  stammer	  direkte	  fra	  latin,	  fx	  fransk,	  spansk,	  italiensk,	  portugisisk	  og	  rumænsk.	  Og	  da	  
hele	  Sydamerika	  enten	  taler	  spansk	  eller	  portugisisk,	  bliver	  det	  til	  en	  stor	  del	  af	  verdens	  befolkning,	  der	  
taler	  et	  sprog,	  der	  har	  rod	  i	  latin.	  I	  lande	  som	  England	  og	  Tyskland	  brugte	  videnskabsfolk	  også	  latin	  helt	  op	  
til	  midten	  af	  1800-‐tallet,	  og	  derfor	  er	  disse	  sprog	  også	  meget	  præget	  af	  latin.	  Se	  bare	  et	  opslag	  som	  dette	  
på	  Wikipedia,	  hvor	  kun	  ordet	  ”the”	  ikke	  kan	  føres	  tilbage	  til	  latin:	  
http://en.wikipedia.org/wiki/User:LuisGomez111/Roman_Empire#Legacy	  	  	  

3.	  De	  giver	  dig	  historisk	  overblik	  

Læsningen	  af	  de	  græske	  og	  latinske	  forfattere	  giver	  et	  historisk	  overblik	  fra	  oldtid	  til	  nutid,	  fordi	  du	  
forfølger	  de	  spor,	  som	  oldtiden	  har	  lagt	  ud	  til	  fx	  renaissance,	  oplysningstid	  og	  det	  20.	  århundrede.	  

4.	  De	  åbner	  døre	  til	  videregående	  uddannelser	  

De	  klassiske	  fag	  åbner	  med	  deres	  sproglige	  og	  kulturhistoriske	  dimension	  døre	  til	  mange	  uddannelser	  som	  
fx	  jura,	  teologi,	  medicin	  og	  humanistiske	  fag	  som	  antropologi,	  arkæologi,	  (kunst)historie,	  filosofi,	  
religionsvidenskab	  samt	  alle	  former	  for	  sprogfag.	  	  

Som	  klassiker	  bliver	  du	  særdeles	  studieparat	  til	  at	  læse	  videre,	  fordi	  du	  både	  udstyres	  med	  evne	  til	  
fordybelse	  og	  til	  at	  se	  store	  sammenhænge.	  Flere	  undersøgelser	  viser,	  at	  studenter,	  der	  har	  latin	  og	  græsk	  
klarer	  sig	  bemærkelsesværdigt	  godt	  på	  de	  videregående	  uddannelser–	  uanset	  hvad	  de	  vælger	  at	  gå	  i	  gang	  
med!	  

5.	  De	  hjælper	  dig	  til	  at	  finde	  arbejde	  

Som	  klassiker	  med	  kompetencer	  inden	  for	  græsk,	  latin	  og	  antik	  historie	  og	  kultur	  i	  det	  hele	  taget	  kommer	  
du	  til	  at	  tilhøre	  en	  unik	  gruppe!	  Derfor	  vil	  der	  blive	  behov	  for	  netop	  dig	  i	  fremtiden	  som	  lærer,	  bibliotekar,	  
kunsthistoriker,	  filmskaber,	  arkæolog,	  museumsansat,	  ansat	  i	  forlagsbranchen,	  osv.	  osv.	  

6.	  De	  hjælper	  dig	  til	  at	  forstå	  videnskabeligt	  sprog	  og	  fremmedord	  i	  det	  hele	  taget	  

Latin	  og	  græsk	  har	  leveret	  langt	  størstedelen	  af	  de	  fremmedord,	  der	  findes	  på	  dansk,	  fx	  dialog,	  demokrati,	  
diktator,	  centrum,	  periferi,	  cirkus,	  system,	  kaos,	  bus,	  mobiltelefon	  og	  computer.	  De	  er	  desuden	  fælles	  ord	  
på	  en	  lang	  række	  sprog.	  Som	  klassiker	  forstår	  du	  også	  pludselig	  mange	  flere	  matematiske	  ord,	  og	  du	  bliver	  i	  
stand	  til	  at	  gennemskue	  det	  periodiske	  system	  på	  en	  helt	  ny	  måde!	  

	  



7.	  De	  er	  en	  hjælp,	  når	  du	  rejser	  

Grækenland	  og	  Italien	  er	  nogle	  af	  Europas	  allerstørste	  rejsemål.	  Både	  Rom	  og	  Athen	  besøges	  af	  mellem	  7	  
og	  10	  mio.	  turister	  hvert	  år,	  og	  de	  græske	  øer	  er	  meget	  populære	  destinationer,	  ikke	  mindst	  for	  danskere.	  
Desuden	  havde	  romerne	  erobret	  det	  meste	  af	  det	  sydlige	  Europa	  og	  det	  nordlige	  Afrika,	  så	  når	  du	  besøger	  
Tyrkiet,	  Tunesien	  eller	  Sydfrankrig	  vil	  du	  også	  støde	  på	  antikke	  levn.	  Det	  vil	  derfor	  være	  en	  stor	  hjælp	  at	  
have	  en	  viden	  om	  den	  antikke	  kultur	  og	  historie.	  

8.	  De	  præsenterer	  dig	  for	  de	  største	  klassikere	  og	  de	  mest	  kendte	  myter	  

I	  latin	  og	  græsk	  lærer	  du	  spændende	  myter	  at	  kende,	  du	  læser	  skæbnesvangre	  tragedier,	  møder	  de	  første	  
store	  kærlighedshistorier	  og	  stifter	  bekendtskab	  med	  den	  europæiske	  litteraturs	  ældste	  værker:	  Iliaden	  og	  
Odysséen.	  Desuden	  møder	  du	  de	  store	  græske	  filosoffer	  som	  fx	  Platon,	  om	  hvem	  en	  moderne	  filosof	  
engang	  har	  sagt,	  at	  Europas	  filosofiske	  tradition	  kun	  består	  af	  en	  række	  fodnoter	  til	  ham!	  

9.	  De	  hjælper	  dig	  med	  at	  udvikle	  kunstnerisk	  bevidsthed	  og	  æstetisk	  sans	  

I	  de	  klassiske	  fag	  sættes	  der	  også	  fokus	  på	  kunst,	  dvs.	  på	  skulpturer,	  malerier	  og	  arkitektur.	  Den	  græske	  og	  
romerske	  kunst	  har	  inspireret	  senere	  dansk	  og	  europæisk	  kunst,	  og	  derfor	  kommer	  du	  til	  at	  få	  indsigt	  i,	  
hvorfor	  moderne	  kunst	  ser	  ud,	  som	  den	  gør.	  

10.	  De	  er	  et	  anderledes	  og	  frisk	  pust	  i	  hverdagen	  

De	  klassiske	  fag	  ligner	  på	  mange	  måder	  de	  fag,	  som	  du	  kender	  i	  forvejen,	  fordi	  de	  i	  bund	  og	  grund	  danner	  
meget	  af	  fundamentet.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  adskiller	  de	  sig	  også	  markant,	  og	  mange	  elever	  siger,	  at	  det	  
er	  sjovt	  at	  have	  noget,	  hvor	  man	  adskiller	  sig	  –	  på	  den	  gode	  måde!	  

	  


