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Sammanfattning 
Uppsatsen grundar sig på mina funderingar kring ämnesplanens syfte för ämnet latin med allmän 

språkkunskap och hur det kan nås, speciellt med avseende på vad elever måste lära sig för att 

kunna sägas ha nått kursplanens mål att ”kunna förstå texter på latin”. För att få ökad klarhet i 

detta har jag genomfört studiebesök på ett antal gymnasieskolor, där har jag observerat lektioner 

och intervjuat lärare. Jag fann att flertalet lärare som ett led i ordinarie kursplanering arbetar med 

grammatik enligt vedertaget mönster och traditionell grammatisk terminologi och att flera lärare 

låter eleverna möta såväl lärobokstexter som originaltexter i form av exempelvis klassisk poesi 

eller bibellatin. Valet av litteratur och metodik som används förefaller mig vara adekvata för att 

nå det språkliga kursmålet med tanke på den tid som står till buds på A- och B-kurs. 

 
 
 
 

Nyckelord: latin, språkmetodik, grammatik, textkurs 
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Inledning 

Bakgrund 
När jag började läsa latin vid Uppsala universitet märkte jag att det fanns en klar skillnad mellan 

de studenter som under sina gymnasiestudier haft Via Nova (VN) och de som haft Liber Primus 

Latinus (LPL). (Dessa två nybörjarböcker i latin var de som var i bruk vid denna tid.) Skillnaden 

bestod i att de senare hade ett klarare grepp om de stora mängder av verb- och substantivformer 

som är en viktig del av latinstudierna. Mina föreläsare verkade anse att orsaken till denna skillnad 

var att LPL till skillnad från VN presenterade till exempel böjningsmönster för substantiv i sin 

helhet, deklination för deklination, vilket underlättar utantillärande. De inpräntade i oss att vissa 

saker är nödvändiga att lära utantill, så till den grad att de ”sitter i ryggmärgen”, eftersom 

översättning av latinsk originaltext ändå kräver så mycket bredvidlitteratur i form av ordlista och 

grammatika.  Under min VFU har jag funderat mycket över frågan om vad målet med 

latinundervisning är och hur jag som lärare bäst ska kunna nå det. Jag vill gärna ge elever 

möjlighet att tillgodogöra sig ett visst mått av originaltexter och ge dem som så önskar en grund 

att stå på för fortsatta studier. För att uppnå detta krävs att eleverna får ett fast grepp om 

åtminstone en del av latinets byggstenar, grammatiken. Det är också ett krav för gott betyg på 

högre kurser att eleverna på ett korrekt sätt använder den traditionella grammatiska 

terminologin.1 

Syfte och frågeställning 
Examensarbetets syfte är att undersöka vilka åsikter ett antal undervisande latinlärare har i frågan 

om hur latinämnets språkliga mål ska nås och hur deras åsikter påverkar deras syn på stoffurval 

och lämpliga metoder för att undervisa i grammatik utifrån de krav som ämnesplanen ställer och 

ett försök kommer att göras att i det observerade materialet finna exempel på olika metoder. 

Eftersom jag inte fick ha någon didaktikkurs i latin under min lärarutbildning var 

det dessutom mycket intressant och lärorikt att se hur några andra lärare än min VFU-handledare 

arbetar. 

Min frågeställning är hur går ett antal latinlärare till väga under olika stadier av 

kursen för att lära ut det rent språkliga inom latinämnet? Den här frågeställningen delar jag upp i 

delfrågor: 
                                                
1 Den fullständiga kursplanen finns som bilaga 1. Se stycket ”Mål att sträva mot” 
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1. Hur presenterar läraren den språkliga delen av ämnet för eleverna? Hur ser metodiken ut, 

är den deduktiv eller induktiv?2 I vilken utsträckning använder sig läraren av grammatisk 

terminologi?  

2. Vilka är lärarnas egen uppfattning av hur viktigt det språkliga målet är för kursen/ämnet, i 

jämförelse med de andra moment som ämnes- och kursplanen anger? 

3. Hur påverkar deras uppfattningar deras kursupplägg? 

Frågeställning nummer 1 med delfrågor redovisar jag i avdelningen Resultat av observationer, 

frågeställning nummer 2 och 3 redovisar jag i avdelningen Resultat av intervjuer. Därefter jämför 

jag de olika resultaten i kapitlet Diskussion. 

Material och metod 

Urval av informanter 
Jag inledde min undersökning med att, utifrån en lista från Svenska Klassikerförbundet över 

undervisande latinlärare i AB och C län, skicka en förfrågan om deltagande. Jag kompletterade 

och uppdaterade listan med sökningar på de olika skolornas hemsidor. Bland dem som svarade 

jakande på min förfrågan om att göra ett besök gjorde jag sedan ett urval baserat på det faktum att 

en stor procent av Sveriges latinelever går på skolor i Stockholms innerstad. Därför är det 

intressant att undersöka hur deras lärare, som genom sin yrkespraxis påverkar en så stor andel av 

landets latinelever, arbetar. 

Som en följd av detta arbetar alla informanterna på skolor som ligger i Stockholms 

innerstad. Ett par av dessa skolor skiljer sig från det som är vanligt i övriga landet genom att 

skolorna tagit lokala beslut på att alla elever som väljer språklig inriktning på 

samhällsprogrammet måste läsa Latin A och B. Det gör dels att grupperna blir större och dels att 

läraren kan lägga upp kursinnehållet på ett lite annorlunda sätt eftersom hon vet att hon har mer 

tid till sitt förfogande än ett år. Troligen är det vanligare förekommande att elever läser Latin med 

allmän språkkunskap på mer frivillig basis och det är troligen också så att många elever endast 

läser A-kursen. Detta har jag dock inte haft möjlighet att kontrollera närmare. Jag valde att 

studera både A- och B-kursgrupper för att få en vidare bild av hur kurserna kan vara upplagda. 

                                                
2 Jag förklarar dessa begrepp närmare i avsnittet Latinundervisning i ett historiskt perspektiv. 
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Datainsamlingsmetoder 
Två olika metoder användes: observation och intervju. 

Observation 
Syftet med observationerna var att undersöka vilken metodik som användes vid utlärningen av 

latinämnet och framför allt det språkliga elementet av ämnet. Jag förde löpande protokoll under 

observationerna och jag fäste också särskild uppmärksamhet vid de moment under lektionerna då 

läraren ägnade sig åt något språkligt eller grammatiskt. 

Intervju 
Intervju med lärare genomfördes enligt modellen för kvalitativ intervju i Johansson & Svedner 

(2001, s. 24 f). Anteckningar gjordes vid samtliga intervjuer. Intervjuerna varade i 30-35 minuter. 

Jag hade ett fåtal frågeområden som jag sedan kunde följa upp med följdfrågor för att få 

fördjupning och motiveringar. De frågeområden jag tog upp var: 

• Bakgrundsfrågor angående hur latinundervisningen är organiserad på skolan, med hur 

många elever i hur många olika grupper.  

• Vilket område tycker du är viktigast i latinkursen? 

• Hur brukar du lägga upp kursen? 

• Hur går du till väga när du lär ut grammatik? 

• Dessutom tog jag upp iakttagelser från den observerade lektionen. 

Procedur 
Undersökningen inleddes med förfrågan via mail till lärarna.3 I de fall då jag fick ett positivt svar 

avtalade vi om en tid för mitt besök vid en tidpunkt då läraren hade en lämplig lektion. 

Observation 
Observationer genomfördes vid fem lektionstillfällen med lika många lärare, på fyra olika skolor. 

Innan observationerna inleddes presenterade jag mig inför klassen och jag berättade då att jag 

genomförde en undersökning om hur latinundervisning går till eftersom jag själv studerade till 

lärare i latin och religion. Vid observationstillfällena satt jag placerad avsides i klassrummet så att 

läraren kunde fokusera på eleverna utan att ha mig i blickfånget. För varje lärare som jag 
                                                
3 Brevet finns med som bilaga 2 
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intervjuade observerade jag en lektion, så att intervjun följde på observationen. Lektionernas 

längd varierade mellan 50 och 90 minuter. Mitt mål med observationerna var att iaktta hur lärarna 

tog upp språkliga grammatiska aspekter på latin. 

Intervju 
Vid den inledande mailkontakten hade lärarna informerats om att jag ville göra en observation 

och därefter en intervju som framför allt skulle behandla frågor om urval och utlärningsmetoder 

av grammatik. Vid alla tillfällen utom ett genomfördes intervjun efter lektionen i en ostörd miljö. 

Vid ett tillfälle genomfördes intervjun under lektionen, medan eleverna var sysselsatta med 

självständigt översättningsarbete, detta på grund av att lärarens schema inte medgav någon annan 

möjlighet. 

Tidigare forskning 
I det följande presenterar jag i sammanfattning den forskning om latinet som undervisningsspråk 

och skolämne som jag funnit. Inte mycket finns skrivet om hur dagens svenska latinlärare ser på 

sitt arbete eller om hur de förhåller sig till sitt ämne och dess mål. Med hjälp av det material jag 

funnit försöker jag här sätta in detta arbete i ett historiskt perspektiv, främst med hjälp av Louis 

G. Kellys 25 centuries of language teaching.4 

Synen på latin som skolämne påverkas av att ämnet var under debatt i Sverige 

under lång tid, en debatt som avspeglar förändringar inom skolan och samhället. Jag 

sammanfattar de förändringar inom ämnet som skett sedan 1800-talet eftersom jag menar att de 

utgör ett arv som indirekt påverkar synen på ämnet än idag. Jag avslutar också 

forskningsöversikten med att presentera skolverkets ramar för ämnet så som de ser ut idag. 

Latinundervisning i ett historiskt perspektiv 
Louis G. Kelly skriver i översiktsverket 25 centuries of language teaching att det under historiens 

gång har funnits två skilda sätt att presentera språk för inlärare: 

”Throughout the history of language teaching, methods of presentation have varied 
according to the type of mastery required of the pupil. During the Middle Ages and the 
eighteenth and nineteenth centuries, languages were usually presented through the 
codifications of grammarians. It was expected that skill in using languages would follow 
from an intellectual knowledge of their formal analyses. However, during the classical 
era, the Renaissance, and the early twentieth century, it was intuitive command of the 

                                                
4 Louis G. Kelly. 25 centuries of language teaching. Rowley, Mass.: Newbury House, 1969. 
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target languages that was required, formal knowledge being seen as a mere reinforcement 
of practical mastery.”5 

 

Under hela den period som ovanstående citat omfattar har språkundervisning i västerlandet 

huvudsakligen varit detsamma som latinundervisning. Under antiken var latinet ett allmänt talat 

språk, och även i de fall där det inte var elevens modersmål kunde det läras ut på ett mindre 

formellt sätt eftersom eleverna i sitt dagliga liv omgavs av latin på ett sätt som torde ha 

motsvarats av hur dagens svenska skolelever omges av engelska. Efter det romerska rikets fall 

blev latin ett första främmande språk som lärdes ut under organiserade former i Europa6. Formell 

grammatisk analys existerade redan bland de antika grekerna och den övertogs, som så många 

andra grekiska idéer, av romarna. Den är ursprunget till det som Tom McArthur, i A foundation 

course for language teachers, kallar ”grammatik-översättnings-traditionen” (min övers.) och 

”klostertraditionen”, som utvecklades från sitt grekiska och romerska ursprung i klosterskolor 

och andra kyrkliga skolor.7 I denna undervisning låg fokus på det skrivna snarare än det talade 

språket och dess huvudsyfte var språklig korrekthet efter grammatikornas mönster. Detta 

eftersom målet för undervisningen var att de religiösa experter som utbildades skulle arbeta med 

skrifter som var heliga och måste behandlas noggrant och respektfullt. Undervisningen redskap, 

den grammatiska terminologin, utvecklades för att kunna beskriva latinet, dess ordförråd, dess 

böjning och dess syntax. 

Under renässansen kom medeltidens formella grammatik att ifrågasättas eftersom 

man i de återupptäckta klassiska källorna fann ett stilistiskt mer högtstående latin. I vissa fall 

kombinerades detta också med en kritik mot den formella undervisningsmetodiken. Kelly nämner 

renässanslärare som undervisade italienska adelssöner i klassisk grekiska och latin ”not by formal 

methods, but through reading, speaking, and imitation”.8 Det vanligaste var emellertid att det nya 

fokus på att efterlikna klassiska ideal snarare förstärkte beroendet av den nu omarbetade 

grammatikan i undervisningen. Även Bo Lindberg påpekar i Europa och latinet, att renässansens 

                                                
5 Kelly, op. cit., 7 
6 Se till exempel Lindberg (1993). 
7 Tom McArthur. (1983) A foudation course for language teachers. Cambridge University Press, 1983, 93ff.  
Kelly, op. cit., beskriver ”the grammar-translation method” som ”an eighteenth-century development” (s.44), och 
beskriver den som utvecklad och spridd i undervisningen under början av 1800-talet (s. 52f). 

 
8 Kelly, op. cit., 35 
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nya och fördjupade kunskap om det klassiska latinet och dess syn på det klassiska latinet som 

norm gjorde det svårare att lära sig korrekt latin.9 

Eie Ericsson, som beskriver språkundervisningens historia i Sverige i Undervisa i 

språk. Språkdidaktik och språkmetodik, menar att grammatik-översättningstraditionen kom att 

vara dominerande fram till 1800-talet och att dess dominans började brytas först när även 

moderna språk började studeras i skolorna.10 Fokus för undervisningen kom då så småningom att 

ledas bort från översättning av skriven text till kommunikativ förmåga. 

Läroplanens syfte med latinundervisning på ett språkligt plan är, som synes nedan i 

stycket Latin med allmän språkkunskap i styrdokument, fortfarande detsamma som det varit 

under större delen av ämnets tvåtusenåriga historia, alltså förståelse av latinsk text. Under tidigare 

epoker har målen – givetvis – omfattat mer, såväl egen produktion av prosa och poesi som 

förmåga att hålla disputationer på latin. Hur påverkar detta förhållande de val av metoder och 

stoff som dagens latinlärare gör? Kelly hävdar följande: 

”In general, classicists have tended to be more formal than teachers of modern languages; 
and each group has distrusted the other [and] it was only during the 1960’s that the gap in 
communication began to close, as it had closed once before, during the late Renaissance 
.”11 

 

På en praktisk nivå för utlärning av grammatik skiljer Kelly mellan två metoder som motsvaras 

av de olika målen för språkinlärning, alltså språkkunskaper som är endera primärt formella eller 

primärt intuitiva. Den första metodiken kallas induktiv och innebär att eleven själv utifrån 

exempel på målspråket drar slutsatser om sammanhang och regler, den andra kallas deduktiv och 

innebär att reglerna presenteras först för att därefter illustreras med exempel. Som framgår av min 

frågeställning vill jag bland annat undersöka hur dagens svenska latinlärare förhåller sig till dessa 

båda ytterligheter. Jag har inte hittat någon tidigare undersökning av hur latinlärare arbetar och 

finner att det är av intresse att utföra en sådan.  

Det som finns skrivet om dagens latin i den svenska skolan tar sin utgångspunkt i 

elevernas attityder, vilket kan vara nog så intressant. Hur eleverna kan antas förhålla sig till 

lärarnas ambitioner är givetvis av stort intresse för ämnets fortlevnad. Vissa svar och antydningar 

                                                
9 Bo Lindberg. Europa och latinet. Stockholm: Natur och kultur, 1993, 92 
10 Detta och följande; Eie Ericsson. Undervisa i språk. Språkdidaktik och språkmetodik. Lund: Studentlitteratur, 
1989, 69f 
11 Kelly, op. cit., 7 
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står att finna i två examensarbeten från ILU. 

Georg Stenborg och Anna Åkebring har visat i sitt examensarbete på ILU, ”Nyttan 

av latinstudiet. En undersökning av värderingar av latinstudierna i ett historiskt perspektiv i 

jämförelse med motiv att läsa latin på gymnasiet idag”, att argumenten för latinundervisning 

genom historien tagit fasta på mycket annat än de faktiska språkkunskaperna, motiveringarna har, 

som de skriver, gällt ”allt annat än latin”.12 Många av dessa argument går tillbaka till den tid då 

latinet som allmänt ämne först började ifrågasättas; för en genomgång av dessa argument, se 

exempelvis Adolf Hedins Om latinherraväldet, en partsinlaga för dem författaren kallar 

reformvänner, vilken icke desto mindre sammanfattar hur debatten förts till och med år 1883.13  

Stenborg och Åkerbring har i sitt arbete, som bygger på en enkät- och 

intervjuundersökning bland latinelever vid fyra gymnasieskolor i fyra olika städer, visat att 

dagens latinelever till stor del väljer ämnet utifrån ett språkligt intresse, även om det endast är en 

liten andel som gör det med det uttalade syftet att ”lära sig latin”.14 Eleverna tar i stället fasta på 

den hjälp latinstudierna kommer att ge dem vid inlärandet av moderna språk. Att denna 

uppfattning är förhärskande styrks av Ivar Andersson, Torun Andersson och Maren Jönsson som 
i sitt examensarbete ”Döda språk lever längst. Latinämnet i dagens gymnasieskola: 
ämnesprofilering och läromedelsanalys.” också framhåller de ”fundamentala lingvistiska 

kunskaper om språkutveckling och allmän språkkunskap” som latinstudierna ger.15 

Detta gäller även i ett internationellt perspektiv. Jürgen Leonhardt, en tysk filolog 

skriver i Latein. Geschichte einer Weltsprache att latinet som skolämne i Tyskland mötte 

motsånd under årtiondena efter andra världskriget, eftersom den humanistiska bildning det var 

del av alls inte tjänat som försvar mot nazismen, men att i takt med att övreig språkundervisning 

mindre fokuserar på grammatik så vinner latinet ny acceptans eftersom det utgör en grund för en 

formell språkinlärning.16 

Underlag för intressanta funderingar om ämnets framtid finns i Formal linguistics 

                                                
12 Georg Stenborg och Anna Åkebring. ”Nyttan av latinstudiet. En undersökning av värderingar av latinstudierna i ett 
historiskt perspektiv i jämförelse med motiv att läsa latin på gymnasiet idag”. Examensarbete på ILU HT 2004, 
LH0488, s. 12 
13 Adolf Hedin. Om Latin-Herraväldet. Stockholm: Samson och Wallin, 1883, 52 ff 
14 Stenborg och Åkerbring, op. cit., 24f 
15 Ivar Andersson, Torun Andersson & Maren Jönsson. ”Döda språk lever längst. Latinämnet i dagens 
gymnasieskola: ämnesprofilering och läromedelsanalys.” Examensarbete på ILU vt 1998, s. 13 
16 Jürgen Leonhardt. Latein. Geschichte einer Weltsprache. München : Beck, 2009, 274f 
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and the teaching of latin, samlade skrifter från en internationell konferens om latinundervisning  

och formell lingvistik i Venedig 2010, där utgivarna menar att tillämpning i undervisningen av 

teorin om Universal Grammar skulle göra det lättare för eleverna att nå målet att kunna läsa de 

klassiska texterna. 17 

Latin med allmän språkkunskap i styrdokument 
Skolverkets ämnesplan slår till att börja med fast att ”[u]tbildningen i ämnet latin med allmän 

språkkunskap syftar till förmåga att förstå texter på latin”.18 Detta är alltså ett helt annorlunda 

syfte än de moderna språkämnenas, där avsikten är att ”utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga” och där muntlig kommunikation spelar en allt viktigare roll.19  

Det första strävansmålet för Latin med allmän språkkunskap är att eleven skall 

”[förvärva] förmåga att översätta och tillgodogöra sig latinska texter av olika slag och vid 

textstudiet [utveckla] sin förmåga att använda vedertagna grammatiska termer och begrepp för 

språkbeskrivning”.20 Ämnesplanens övriga strävansmål är av språk- och kulturhistorisk karaktär. 

Som framgår i den historiska översikten ovan har undervisning i klassiska språk har 

pågått sedan romarrikets dagar och vi ser här att ämnets karaktär och mål gör att det är fastare 

knutet till det arv som finns inom språkundervisningen än vad de moderna språken är. 

Begreppsdefinitioner och avgränsningar 

Språk och grammatik 
Föreliggande examensarbete ska undersöka hur ett antal lärare väljer att arbeta för att uppnå det 

språkliga strävansmålet för latinämnet, alltså det som ämnesplanen (i min sammanfattning och 

tudelning) omtalar som ”förmåga att förstå texter på latin” och att ”vid textstudiet [utveckla] sin 

förmåga att använda vedertagna grammatiska termer och begrepp för språkbeskrivning”. Jag 

väljer att lyfta fram detta rent språkliga mål och behandla det skilt från de kulturhistoriska och 

                                                
17 Giuliana Giusti & Renato Oniga. Introduction. Why formal linguistics for the teaching of latin?. I Renato Oniga, 
Rosella Iovino & Guiliana Giusti, (ed.), Formal Linguistics and the teaching of latin. Theoretical and applied 
perspectives in comparative grammar. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2011, s. 2.  
Författarna driver tesen att eftersom, enligt Universal Grammar-teorin, alla språk delar en gemensam grundstruktur, 
så kan inlärning även av ett språk som latin dra nytta av att denna struktur presenteras för inlärarna och tydliggörs 
genom parallleller till de språk inlärana redan behärskar. Detta skulle alltså enligt författarna vara ett mer effektivt 
redskap än klassiska grammatikregler. 
18 Se bilaga 1, första stycket, ”Ämnets syfte”. 
19 Skolverket (2012/13) Ämnesplanen i moderna språk, under rubriken Ämnets syfte 
20 Bilaga 1, andra stycket, ”Mål att sträva emot” 
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språkhistoriska målen för ämnet. Här vill jag undersöka vilka prioriteringar lärarna gör mellan de 

olika strävansmålen och hur detta kommer till praktiskt uttryck i deras planering.  

Denna språkliga del av latinämnet kan sägas sönderfalla i tre delar, grammatik, 

ordkunskap och fonologi, läran om språkljuden. Utifrån denna indelning har jag delat in 

läroplanens strävansmål i två delmål, då den första delen kräver en tillämpad grammatik- och 

ordkunskap och den andra delen en mer teoretisk grammatikkunskap. Jag vill undersöka hur 

lärarna behandlar de grammatiska delarna av ämnet, i den mån det går att utskilja från de övriga 

språkliga elementen, alltså ordkunskap och fonologi. För att förtydliga vad det är jag vill iaktta 

följer här en analys av begreppet grammatik. 

Grammatik delas traditionellt upp i å ena sidan morfologi (formlära), som behandlar 

ordklasser, ordbildning och ordböjning och å andra sidan syntax, som behandlar satsbyggnad.21 

Som ett exempel på varför den teoretiska grammatiska kunskapen har ansetts viktig för 

latinstudierna kan anföras att latinet har en synnerligen rik morfologi i jämförelse med till 

exempel svenskan, ett vanligt verb kan påträffas i 300 former och ett substantiv eller adjektiv i 

minst 36. 

Resultat 
Jag kommer att presentera undersökningsresultaten uppdelade i två delar, först resultaten av 

observationerna och sedan av intervjuerna. Detta gör jag i anknytning till de frågeställningar som 

jag tycker att varje kategori bäst belyser. Inom dessa båda delar av avsnittet har jag gjort en 

uppställning efter olika temata. Jag inleder med en kort presentation av mina informanter, som i 

samband med att vi träffades samtyckte till att deras namn skulle stå med i uppsatsen. 

• Eva Tarandi har examen i latin, allmän språkkunskap och tyska. Hon har undervisat sedan 

1988 och undervisat i latin under hela tiden. Skolan där hon arbetar har cirka tusen elever 

och erbjuder Samhälls- och Naturvetenskapliga programmen, båda dessutom med en 

körinriktning, och båda på både svenska och engelska. På den språkliga varianten av S-

programmet är latin obligatoriskt – från och med detta år från år 1 – och för övriga elever 

erbjuds latin som individuellt val. Hon undervisar sammanlagt 58 elever på a-nivå och 

                                                
21 För en sammanfattning se Ericsson, op. cit., s. 40f. 
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lika många på b-nivå. 

• Radegundis Lanser-Eriksson har examen i tyska, allmän språkkunskap och grekiska 

”sedan cirka sjutton år”. Hon har undervisat i latin sedan 1979, med avbrott 1985-1991. 

Hennes skola har cirka tusen elever och erbjuder NV- och SP-programmen, med tio olika 

inriktningar. Hon har sammanlagt 29 elever i fyra grupper, som läser latin som 

individuellt val. 

• Liselott Brundin har examen i engelska och latin, senare kompletterad med italienska. 

Hon har arbetat som lärare sedan 1975 och undervisat i latin av och till sedan 1980, ”litet 

beroende på skolans profil”. Hennes skola har cirka 900 elever som går Samhälls- eller 

Handelsprogrammet. Hon har cirka 20 latinelever i år 2 och trettio i år 3. Latin A och B är 

obligatoriskt på språkliga inriktningen på SP. 

• Anna Raab är lärare i italienska, latin och allmän språkkunskap. Hon har arbetat som 

lärare i 20 år och undervisat i latin i sex år, inom Komvux och på gymnasium. Skolan där 

hon arbetar nu har cirka 900 elever och erbjuder SP-, NV- och ES-programmen. Hon 

undervisar på A-kursen och har cirka 15 elever. 

•  Per-Axel Andrén är lärare i franska och latin. Han har arbetat som lärare i 35 år och 

undervisat i latin sedan 1975. De första tio åren var det inte alla år han hade latin, men 

sedan 1985 när han började på sin nuvarande skola har han undervisat i latin varje år. 

Skolan där han arbetar har cirka 900 elever och erbjuder SP-, NV- och ES-programmen. 

Han undervisar på B-kursen och har cirka 20 elever. 

Resultat av observationer 
Observationerna ger svar på arbetets första frågeställning, den om hur lärarna går till väga under 

olika stadier av kursen för att lära ut det rent språkliga inom latinämnet. Den presenteras här i 

delfrågor: 

• Hur presenterar läraren den språkliga delen av ämnet för eleverna? 

• Hur ser metodiken ut, är den deduktiv eller induktiv? 

• I vilken utsträckning använder sig läraren av grammatisk terminologi? 
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Presentation 
Vid flera tillfällen under lektionerna introducerade läraren nytt material för eleverna. Vid dessa 

tillfällen höll de flesta lärarna vad jag uppfattade som ett högt tempo och eleverna var engagerade 

i olika grad. I en del klasser ställde några frågor medan andra satt tysta, i andra förekom en mer 

allmän diskussion. 

I nybörjargruppen sticker Radegundis Lanser-Eriksson inte under stol med att den 

latinska grammatiken är omfattande, ”det är en väldigt stor grammatik, men väldigt logisk, som 

matematik”, men hon avdramatiserar det samtidigt med hänvisning till lärobokens – de använder 

Via Nova – upplägg och säger om författaren att ”han smyger in det lite, så det gör inte ont”. 

Radegundis Lanser-Eriksson återkommer gång på gång till grammatikens logiska uppbyggnad 

för att lugna eleverna: ”Vi har inte bara nominativ och genitiv, det finns fyra till, men det är 

väldigt logiskt”. Hon påpekar också om läroboken att ”det här är ju ingen äkta text”. En elev 

frågar; ”En romare skulle inte ha skrivit såhär?” Läraren svarar ”Nej, det är för enkelt. Inte för att 

nedvärdera”, och visar på en mer komplicerad och klassisk text längre fram i boken. 

De lärare som kommit en bit på väg i sina kurser använde alla en omfattande 

grammatisk vokabulär och arbetade för att eleverna skulle ta den till sig. Det föreföll ofta kräva 

hårt arbete, med många frågor och mycket repeterande. 

Radegundis Lanser-Eriksson liknar utläsandet av text vid en rebus eller ett korsord 

och jämför grammatikens uppbyggnad med matematikens. ”Många tycker att det är roligt, det är 

’aha’”. 

Både eleverna och lärarna är medvetna om att ämnet har en gedigen teoretisk bas, 

Anna Raab säger till sin klass att ”Om ni tänker på mängden grammatik ni slagit i er så är det ju 

mycket mer än i ett modernt språk.” 

Inslag av grammatik – induktivt eller deduktivt? 
På en nybörjarlektion presenterar Radegundis Lanser-Eriksson genus- och kasussystemet för 

första och andra deklinationen, och sambandet med latinets fria ordföljd. Läraren utgår från 

texten, och frågar om eleverna märker något med predikatet. En elev konstaterar att ”de slutar 

alltid på ’t’”. ”Tredje person”, konstaterar en annan. Läraren bekräftar och kompletterar med 

ytterligare information; texten innehåller också verbformerna est och sunt, och läraren fortsätter 

med att skriva upp hela presens av sum (att vara) på tavlan, tillsammans med översättningen (jag 
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är, du är, osv). ”Ni ser inga pronomen [i spalten med de latinska orden], eller hur? Ni märker att 

man böjer efter person”. ”Det är alltid likadant; kan ni de här ändelserna har ni redan halva A- 

kursen”. Här hjälper lärarens frågor eleverna att själva se regelbundenheter i texten och dra 

slutsatser, metoden har klara induktiva inslag. Här rör det sig alltså om en första introduktion. 

Eleverna har arbetat med texten tidigare och nu visar läraren på de grammatiska slutsatser som 

går att dra. Det är ett fåtal elever närvarande och läraren driver på tempot. Eleverna får 

kunskapen om språkets uppbyggnad serverad men kommer också med frågor. 

På en B-kurslektion, den sista före ett prov, har Liselott Brundin gjort en snabb 

repetition av fem olika grammatiska konstruktioner utifrån en OH under 12 minuter. Till sist 

introducerar hon ett nytt moment, futurum particip. Det finns inget exempel i den text klassen 

arbetat med tidigare under lektionen, läraren säger ”nu kommer jag med någonting nytt”, som 

visar sig vara futurum particip. Hon förklarar först bildningen och går sedan över till betydelsen 

och hur konstruktionen översätts, med paralleller till andra språk. Hela tiden anknyter hon till 

elevernas frågor. Detta upplägg är ett klassiskt deduktivt upplägg med undervisningen 

organiserad runt grammatiken. 

Anna Raab håller följande genomgång på en A-kurslektion ”Nu vill jag prata om 

neutrum. Ni har uppfattat att det finns inte bara maskulinum och femininum, det finns även 

andra, som kallas för neutrum. Det kommer av ne uter, som betyder ’inget av de två’”. Hon går 

vidare med att skriva upp exempel på tavlan och ger hänvisning till grammatikavsnittet i 

läroboken. ”Där finns deklinationerna uppställda och neutrum är med.” Hon ger eleverna i 

uppgift att böja de glosexempel som hon skrivit på tavlan med hjälp av boken, ”titta där så kan ni 

skriva ut några eller alla [av exemplen]”. Eleverna går fram till tavlan och skriver, några tar med 

sig boken, några inte. Under några minuter skriver eleverna på tavlan, läraren är med och 

diskuterar med enskilda elever om hur deras ord ska böjas, en diskussion förs mellan de elever 

som gått och satt sig och de som står kvar. När alla orden blivit rätt i alla former säger läraren 

”vad kan vi nu dra för slutsats av det här?” Hon väntar ett tag, eleverna säger inget. ”Ska jag 

behöva göra allt själv?” Hon visar eleverna på att nominativ- och ackusativformerna alltid är 

likadana hos neutrala substantiv. 

I detta förlopp använder läraren deduktiv metod, men hon återknyter till de 

iakttagelser som eleverna gjort tidigare när de mött former i texterna och de slutsatser de då har 
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dragit kan vara av induktiv karaktär.  

Grammatisk terminologi 
Alla lärarna använder sig av den korrekta traditionella terminologin när de talar om grammatiken, 

med angivande av deras svenska motsvarigheter när de introduceras. Liselott Brundin påpekar 

speciellt i en introduktion att ”grundformen heter nominativ”. Under resten av lektionen används 

de latinska termerna. 

Alla lektionerna innehåller också något moment av översättning från latin till 

svenska. Lärarna kan be om mer eller mindre exakta översättningar, och det förekommer ofta, 

men inte alltid, när eleverna översätter, att läraren ställer frågor om exempelvis tempus och 

modus på verbformerna, framför allt på B-kurslektionerna. Undantagen är när 

översättningsarbetet är mer extensivt och syftar framåt till något annat moment. 

Liselott Brundin håller en lektion som centreras runt den korrekta grammatiska 

terminologin. Första delen av denna B-kurslektion ägnas åt att gå igenom en textläxa, en klassisk 

text. Texten i original projiceras på OH, och eleverna översätter mening för mening. Läraren 

fäster elevernas uppmärksamhet på den information som ryms i de olika morfemen och leder dem 

vidare. Hon har markerat de ord som syntaktiskt hör ihop genom att sätta bindestreck emellan 

dem. Elev efter elev läser först en mening och översätter den därefter. Läraren leder dem framåt 

med en kort antydan om innehållet – till exempel ”nu hittar han på någon ny dum ursäkt” – och 

med frågor. Hon varierar frågor om grammatiken – ”vad är predikat?”, ”superior, vad är det för 

form?” – med frågor om innehållet – ”Lupus, vem är det?”. Hon sammanfattar meningen när 

eleven är klar och går vidare till någon annan. Inom grammatiken repeteras satsförkortning med 

presens eller perfekt particip som återkommer flera gånger i texten. Läraren går gång på gång 

igenom participens bildning för att eleverna ska kunna skilja dem åt och repeterar även hur de 

skiljer sig åt i betydelse och hur de kan översättas. Några elever är mycket aktiva och ställer 

frågor. 

I en diskussion kring ett förestående prov hänvisar Eva Tarandi till kursplanens 

krav på att eleverna lär sig de grammatiska termerna. 

Sammanfattning av observationer 
I det följande sammanfattar jag mina observationer utifrån min första frågeställning, uppdelad på 
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delfrågor. 

Hur presenterar läraren den språkliga delen av ämnet för eleverna?  
Alla de observerade lektionerna, inklusive nybörjarlektionen, innehåller moment av 

textöversättning från latin till svenska, på två av de observerade B-kurslektionerna är översättning 

det moment som tar upp mest tid. Lärarna arbetar alltså målinriktat på att eleverna ska få 

färdigheter i att översätta latinsk text. 

Hur ser metodiken ut, är den deduktiv eller induktiv?  
Det sätt på vilket Liselott Brundin presenterar ett nytt grammatiskt moment genom att visa på en 

regel är ett tydligt exempel på deduktiv metodik. För övrigt innehåller materialet mest exempel 

på att lärarna blandar induktiva och deduktiva metoder.  

I vilken utsträckning använder sig läraren av grammatisk terminologi?  
Under lektionerna ställer fyra av fem lärare frågor om eller kommenterar grammatiska 

förhållanden i texten. Undantaget är Per-Axel Andrén, som under den observerade lektionen låter 

eleverna arbeta mer självständigt med översättning av en bibeltext från Vulgata. Den andra 

ytterligheten är Liselott Brundin, som låter eleverna översätta en mening var och ställer direkta 

grammatikfrågor till nästan varje elev. 

Resultat av intervjuer  

Jag kommer i det följande att redovisa resultaten av intervjuerna uppdelade i avsnitt med rubriker 

enligt de olika frågeområden som jag tog upp i intervjuerna. Dessa frågeområden avser att 

fördjupa två av mina huvudfrågeställningar, nämligen: 

• Vilka är lärarnas egen uppfattning av hur viktigt det språkliga och det grammatiska är för 

kursen, ämnet? 

• Hur påverkar deras uppfattningar kursupplägget? 

Bakomliggande förutsättningar  
Innan jag började undersöka frågan om lärarnas attityder till ämnets språkliga mål, ville jag 

undersöka hur deras arbetssituation är inrättad och hur de uppfattar sina elever. Därför inleddes 

varje intervju med några bakgrundsfrågor angående hur latinundervisningen är organiserad på 

skolan, med hur många elever i hur många olika grupper. Svaren visar att de förhållanden som 
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styr verksamheten är i stort sett gemensamma för tre av de fyra undersökta skolorna på så vis att 

alla elever som väljer SP språklig variant måste läsa latin A och B. Detta uppfattar alla lärare som 

något mycket positivt. ”Det är bra att köra både A och B, bara A gör inte mycket nytta”, säger till 

exempel Anna Raab. På en skola har man från och med detta läsår infört att även C-kursen är 

obligatorisk för elever som läser språklig inriktning. En av dessa skolor erbjuder också elever på 

övriga program möjligheten att läsa enbart A-kursen. Den kortare tid som står till förfogande gör 

att denna kurs får ett annorlunda innehåll än den långa kursen.  

På den fjärde skolan, där Radegundis Lanser-Eriksson arbetar, har 

latinundervisningen haft uppehåll under ett par terminer. Den nyanställda läraren håller på att 

starta verksamheten igen, och eleverna läser A-kursen som utökad kurs. Lektionerna hamnar på 

”udda” positioner i schemat, med långa pass sent eller tidigt på dagen. I början av december när 

jag genomförde min undersökning hade kursen precis startat. 

Lärarna i Stockholms innerstadsskolor är medvetna om att det är många elever från 

hela Stockholmsområdet som söker sig till deras skolor, vilket medför höga intagningspoäng, och 

de uppfattar sina elever som ”arbetsvilliga” och ”intellektuella”, enligt deras uppfattning troligen 

i högre grad än elever i andra delar av landet. En lärare nämner ordet ”undantagsgrupp”. 

Om förkunskaper 

Gymnasieelever har genomgått grundskola och där fått undervisning i svenska och minst ett, ofta 

två, moderna språk, vars kursplaner och mål skiljer sig från latinämnets. I vilken mån bedömer 

lärarna att denna undervisning stöttar eleverna när de börjar med latin? 

Samtliga lärare bedömer att elevernas kunskaper om grammatik ofta är bristfälliga 

när de börjar. Anna Raab konstaterar att ”det är stora variationer i elevernas förkunskaper”, och 

säger också att ”Det är tabula rasa, men de är inlärningsvilliga”. Någon frågar sig vad lärare i 

övriga språk ägnar sig åt, men flera lärare konstaterar också att ”det är bara att gilla läget”.  

Liselott Brundin talar om hur eleverna använder andra termer än de traditionella – 

eller som hon säger, ”korrekta” – till exempel ’grundform’ och ’dåtid’. ”Då måste de lära om”. 

Hon påpekar att ”även de moderna språken har sina egna terminologier”. 

Om mål 

Avsikten med mitt arbete är att undersöka hur viktigt lärarna anser att det språkliga målet med 
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ämnet är och hur deras åsikter påverkar deras kursupplägg. Under denna rubrik sammanfattar jag 

de svar jag fick på frågeområdet ”vilket område tycker du är viktigast i latinkursen?” 

Anna Raab och Per-Axel Andrén uppger att de låter de språkliga målen dominera 

kurserna, utan att uttalat hänvisa till läroplanen. ”Det språkliga dominerar, vilket det ju ska”, 

säger Anna Raab. Per-Axel Andrén säger att han prioriterar det språkliga på bekostnad av de 

realiamoment som också ska ingå i kursen. På så vis, menar han, ger kursen en ”gedigen språklig 

grund” vilket gör att eleverna ”får god grammatisk kunskap, det ger termer och språklig 

allmänbildning”. Samtidigt konstaterar han att ”ämnet heter Latin med allmän språkkunskap, det 

ska ingå ordbildning och så vidare, grekiska, morfem, realiauppgifter, till exempel aspekter på 

Pompeji. Förra året arbetade de med någon allmän språklig uppgift, som konstgjorda språk, 

teckenspråk och så vidare. Någon gjorde en genusvariant.”  

Eva Tarandi och Radegundis Lanser-Eriksson gör något annorlunda prioriteringar. 

Eva Tarandi säger att ”förra året satsade jag mer på realia, det passade den gruppen bättre”, och 

hon säger också att de grupper som bara läser Latin A, som utökad studiekurs, får en mer allmänt 

orienterande kurs, med mer kulturhistoria och allmän språkkunskap. Hon menar att det är svårt 

att hinna med mer än så, eftersom ”det är ett annat tempo på den kursen”. Radegundis Lanser-

Eriksson konstaterar att ”förra året blev det mer realia än språkligt”. Liselott Brundin prioriterar 

den språkliga delen av ämnet på A-kursen, och delar upp B-kursen i två lika stora delar, en 

språklig som avslutas med ett översättningsprov och därefter en som fokuserar på allmän 

språkkunskap och realia. 

De svar lärarna ger på detta frågeområde visar att en majoritet anser att de språkliga 

målen bör prioriteras, men att omständigheter som elevernas kunskaper eller i vilken form de 

läser kursen kan göra att andra hänsyn ibland får ta överhanden.  

Om metodval 

Frågan om metodval gäller hur läraren går till väga när hon lär ut grammatik, och utgör ett försök 

att i intervjusituationen dels få lärarens åsikter om det jag dessförinnan observerat i klassrummet 

och dels att låta läraren uttrycka sin syn på hur arbetet bör bedrivas. 

Anna Raab säger att ”Jag lär ut formlära på ett traditionellt vis. Jag visar hela 

paradigmet på det traditionella sättet och låter eleverna rabbla former. Eleverna får rabbla 
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formerna, gå fram och skriva dem på tavlan [...] Jag kräver att de ska kunna första, andra och 

tredje deklinationen. De får träna med övningsblad.” Hon uppfattar att fördelen med detta 

utlärningssätt är att det leder till ett bättre nyttjande av lektionstiden; ”De tänker annorlunda och 

ställer frågor och så får man dra jättekomplicerade förklaringar. Då kan det vara bättre att ta en 

sak i taget, ’neutrum tar vi sen’.” Det innebär också att hon själv sätter upp en struktur för 

elevernas inlärning: ”Nu är det lätt, [jag] smyger in en ackusativ med infinitiv i den tredje texten. 

[De] läser mer text, så det blir mindre grammatik per textavsnitt.”  

Per-Axel Andrén säger ”Även om Via Nova inte är upplagd på det sättet har jag 

börjat med att visa alla kasus av första deklinationen. Tidigare år har jag provat att lära ut kasus 

ett efter ett, men nu gör jag såhär och eleverna har inte protesterat. Det ger mer överblick.” Detta 

huvudsakligen deduktiva arbetssätt varvas även med tillämpade moment där eleverna kan få egna 

insikter i de grammatiska konstruktionerna. Per-Axel Andrén beskriver en övning där varje elev 

fick hitta två citat på internet - ”det är bättre än om jag väljer” - som de sedan fick arbeta med, 

gissa betydelsen av varandras citat och analysera. 

Givetvis förekommer även andra arbetssätt, med tonvikten lagd på syntax snarare 

än formlära. Eva Tarandi säger ”Jag går igenom texten på lektionen, vi läser, översätter och 

diskuterar. Som läxa får de glosor och att gå igenom texten igen, med frågor om satslösning och 

termer. Jag är inte alltid jättesträng med alla former.” 

Eva Tarandi svarar helt enkelt ”traditionellt” på frågan om hur hon lär ut 

grammatik. Hon utvecklar sina åsikter när hon beskriver hur hon arbetar med läromedlet Fabula, 

(se nästa stycke) som hon väljer att komplettera med översikter över böjningsmönster då sådana 

saknas. 

Liselott Brundin berättar som exempel angående utlärning av grammatik om hur 

hon arbetar med de latinska morfemen som ingår i verbböjningen. Hon ger eleverna en viss form 

av ett verb, som de får analysera, därefter byter hon gång på gång ut morfem och förändrar 

därmed tempus eller personböjning. Morfeminlärningen följs upp vid översättning av meningar. 

På så vis lär sig eleverna att känna igen märken för olika tempus och verbens olika 

personändelser. 

Radegundis Lanser-Eriksson konstaterar också att det inte är alla elever som tar till 

sig undervisningen i grammatiken. ”De fortsätter att böja verb som substantiv och tvärtom”. 
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 Det lärarna beskriver som ett traditionellt arbetssätt uppfattar jag som deduktiva 

metoder, där eleverna får se hela böjningsmönster och memorera dem. Sådana metoder används 

av de flesta lärarna, men även andra metoder av mer induktiv karaktär förekommer. 

Om stoffurval 

Detta avsnitt redovisar svaren på frågeområdet ”Hur brukar du lägga upp kursen?”, för att påvisa 

hur lärarnas åsikter om metodval och prioriteringar bland kursmålen tar sig uttryck i praktiken. 

För att nå de språkliga målen följer de flesta en lärobok, Via Nova (VN) är den 

vanligaste och Vivat Lingua Latina (VLL) förekommer också. Läroboken kompletteras oftast dels 

med originaltextmaterial – flera lärare nämner olika poeter, någon nämner fabler – och dels med 

grammatiskt material, där läraren tycker att läroboken brister – en lärare nämner övningsblad och 

under de observerade lektionerna såg jag att flera andra lärare också använde sådana. Även Anna 

Raab, som säger att ”På A-kursen styr läroboken”, använder extra material. 

De olika läroböckerna presenterar det språkliga materialet på olika sätt, så valet av 

lärobok kan i hög rad påverka hur utlärningen av språket går till. Lärarna kommenterar de olika 

läroböckernas fördelar och nackdelar. Flera lärare väljer VN som läromedel för A-kursen och 

avslutar den under B-kursen. De motiverar detta val på olika sätt. Per-Axel Andrén: ”Via Nova 

ger ett bra ordförråd, den är lugnare i grammatiken, men den måste kompletteras. [...] Den har 

mest nominativ och ackusativ, genitiv och dativ kommer senare. Via Nova har lite syntax, inte till 

exempel ablativus absolutus, det lägger jag till själv.22 Fördelarna ligger i den moderna 

språkanvändningen, det är långa textsjok och stort ordförråd [...]Via Nova har många plus”. 

Anna Raab pekar på några sämre sidor med VN: ”Via Nova är avsedd för mindre 

barn från början, så den kan vara lite barnslig, men det går att förklara det och då går det bra.”23 

”Via Nova är mycket upprensad. Det blir ett väldigt hopp från den till att läsa originaltext.”  

Anna Raab jämför också VN med en lärobok som var vanlig tidigare, Liber Primus 

Latinus. Den är ett exempel på en lärobok som är snävare styrd än senare läromedel av att den är 

uppbyggd enligt ett deduktivt system. Varje kapitel tar upp ett antal grammatiska företeelser och 

                                                
22 Ablativus absolutus är en ofta förekommande grammatisk konstruktion i klassiskt latin, en satsförkortning som 
kan ha många olika betydelsenyanser. 
23 VN är översatt från holländska och i Nederländerna börjar latinundervisningen i lägre åldrar. Bokens huvudfigurer 
är därför yngre än svenska gymnasister. 
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reglerna för dessa står angivna. Detta påverkar hur texterna ser ut eftersom bara vissa kategorier 

av ord och konstruktioner kan vara med i varje text, åtminstone till en början. Anna Raab: ”LPL 

är djävulsk, den har högt grammatiskt tempo.” ”Den [VN] går lugnare fram i grammatiken än 

Liber Primus Latinus.” 

Liselott Brundin väljer Vivat Lingua Latina som nybörjarbok. Den har texter som 

ligger närmare de klassiska i stilistiskt avseende än texterna i Via Nova. Det gör dem 

intressantare, men också svårare och det påverkar bokens utformning. Hon anger som exempel att 

”gloslistan i Vivat Lingua Latina ger hela uttryck, på gott och ont. De kan tycka att det blir för 

lätt.”  

Eva Tarandi har provat den nyutkomna nybörjarboken Fabula till A-kursen i år. 

”Den är bra, men den måste kompletteras lite.” Fabulas författare har valt att prioritera 

möjligheten att variera den text som läroboken är uppbyggd runt. Det medför att det grammatiska 

stoffet presenteras på ett mindre strukturerat sätt än i läroböcker som utgår från grammatikens 

indelning i deklinationer, kasus et cetera. Det kommenterar läraren på detta sätt: ”De blir bra 

förvirrade. Eleverna tycker inte om det för att jag inte tycker om det”. Eva Tarandi förefaller 

dock ha fått ett positivt totalintryck av Fabula. Den ”ser inte hemsk ut”, så att eleverna avskräcks, 

och den har utförliga gloslistor. Hon kompletterar också boken med extra texter och extra 

grammatik, så att hon under hösten hunnit gå igenom tre av bokens tolv kapitel. 

Liselott Brundin har uttryckligen delat upp B-kursen i två delar, först en 

översättningsdel under höstterminen som avslutas med ett översättningsprov, för att sedan ägna 

vårterminen åt mer extensiva litteraturstudier och allmän språkkunskap, som hon sammanfattar 

som ”prefix och suffix, det grekiska alfabetet och språkhistoria”. Detta arbetssätt skiljer sig från 

förra året, då allt gjordes parallellt. Liselott Brundin tycker att det är en fördel att först uppfylla 

kursmålen vad gäller översättning och sedan gå vidare med annat. ”Allmänna språkkunskapen är 

också omfattande”, säger hon. Översättningsprovet som avslutar det språkliga momentet består 

av en något förenklad originaltext som ska översättas så korrekt som möjligt till svenska, med 

hjälp av ordlista. Då framgår det om eleverna vet hur de ska behandla olika grammatiska 

konstruktioner. Provet innehåller inga frågor om terminologi, utan prövar elevernas färdighet i att 

känna igen olika grammatiska konstruktioner och översätta dem på ett korrekt sätt. 

Radegundis Lanser-Eriksson berättar att hon börjar kursen med att varva språkliga 
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delar, som arbete med latinska sentenser, och delar från allmän språkkunskap, som indoeuropeisk 

språkhistoria. 

 

Sammanfattning av intervjuerna 

Svaren på frågan ”vilket område tycker du är viktigast i latinkursen?” ger mig intrycket att en 

majoritet av lärarna tycker att den språkliga delen av ämnet är viktig och bör få störst utrymme, 

men att de ibland väljer att prioritera realiamomenten, beroende på tillgänglig tid eller deras 

bedömning av elevgruppens egenskaper. 

Frågan om metodval gäller hur läraren går till väga när hon lär ut grammatik. Fyra 

av de fem tillfrågade lärarna uttrycker att de är angelägna om att ta upp den latinska grammatiken 

och dess terminologi. En grundläggande metod är att dela upp stoffet i mindre delar som man 

sedan betar av en i taget. Som framgår av intervjuerna beskrev två av lärarna exempel på en 

utpräglat deduktiv metodik, där eleverna får se hela konjugations- eller deklinationsmönstret för 

det ord som behandlas. 

Ett intryck är att flera av lärarna beskriver sig också som ”gammalmodiga”. Denna 

självbild verkar framför allt hänga ihop med de ovan beskrivna metoderna för att lära ut 

paradigmen för verb och nomen. Ytterligare två av de fem intervjuade lärarna beskriver också 

påfallande traditionella metoder av övervägande deduktiv karaktär. Ett undantag är Radegundis 

Lanser-Eriksson, som utan att närmare beskriva hur hon gick till väga konstaterade att det skiljer 

stort mellan olika elever hur mycket de tar till sig av undervisningen i grammatik när det väl 

kommer till att använda kunskaperna på egen hand.  

Svaren på frågeområdet ”Hur brukar du lägga upp kursen?” visar på hur lärarna i 

praktiken omsätter sina åsikter och prioriteringar. Det som framför allt framkommer är att även 

om lärarna väljer läromedel som Vivat lingua latina, Via nova eller Fabula, som alla undviker ett 

utpräglat deduktivt sätt att presentera formläran, så kompletterar de dessa läromedel med extra 

material där de till exempel visar eleverna hela böjningsmönster för nomen. Det framkommer 

också att de flesta lärarna ger de språkliga målen stort utrymme under kurserna. 
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Diskussion  

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka hur några latinlärare arbetar med och tänker 

kring utlärandet av den språkliga delen av ämnet latin med allmän språkkunskap, framför allt för 

att skaffa mig själv ökad klarhet i frågor som min tid på ILU inte besvarat. Jag har försökt att 

sätta det i samband med latinämnets långa historia genom att se hur olika läromedel som är i bruk 

idag motsvarar de ambitioner som lärarna har för vad eleverna ska lära sig. 

Ämnesmålen talar om ”olika typer av latinsk text” som eleverna ska förstå, utan att 

definiera närmare. De intervjuade lärarna är av den meningen att detta på B-kursen såväl som A-

kursen, åtminstone på språklig variant av samhällsprogrammet, ska inbegripa originaltexter, 

oftast klassisk poesi och medeltids- eller bibellatin.  

Föreliggande arbete innehåller en beskrivning av vad ett antal latinlärare, på basis 

av ganska lång yrkeserfarenhet har valt att förmedla av grammatik och textläsning. Eftersom 

deras undervisning och dess resultat synes ganska väl svara mot ämnesplanens intentioner menar 

jag att föreliggande uppsats kan vara ett användbart bidrag till latinämnets metodikdebatt. Som vi 

har sett bygger dagens latinlärare i stor utsträckning upp arbetet med den språkliga delen av sitt 

ämne på ett traditionellt, eller med deras egna ord ”gammaldags” vis, så att även dagens 

undervisning kan sägas utgöra en del av ”klostertraditionen”. Deduktiv metodik och undervisning 

som centreras runt grammatiska begrepp är vanlig. Lärarna anser också att så ska vara, och 

många väljer att prioritera det språkliga på bekostnad av de andra kursmålen, realia och allmän 

språkkunskap. 

 

Om undersökningens validitet  

Som kom fram i intervjuerna, är det troligt att förutsättningarna skiljer sig mellan de 

innerstadsskolor i Stockholm som ingår i materialet och andra skolor i landet, framför allt de på 

mindre orter där latin kanske endast förekommer som individuellt val. De senare grupperna kan 

antas vara mindre, på samma sätt som grupperna var på den skola i materialet där 

latinundervisningen just kommit igång efter några terminers uppehåll, och detta kommer troligen 

att påverka pedagogiken. Om huvuddelen av eleverna endast kommer att läsa A-kursen gör det 

att kursupplägget måste bli annorlunda, vilket också några lärare påpekade. Denna skillnad blir 
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än mer markant på några av de undersökta skolorna, där lokala regler gör grupperna större, ända 

upp till det maximala tillåtna antalet elever. 

Dessutom gör det faktum att gymnasister i Stockholm fritt får välja skolor och att 

antagningen baseras på betyg att betygsgenomsittet från grundskolan är högt bland eleverna. De 

kan antas vara motiverade och finna sig väl tillrätta i skolan.   

 

Om hur lärarna ser på stoffurval  

De flesta lärarna hänvisar till läroplanen som grund för vilket ämnesstoff de väljer att ta upp med 

eleverna. Det innebär en blandning av latinska textstudier med grammatik, realia och allmän 

språkkunskap. Några uppger, som vi har sett, att de låter den språkliga delen av ämnet dominera 

och menar att de har stöd i läroplanen för detta val. Vad gäller vilket grammatiskt stoff lärarna tar 

upp hänvisar de till läroboken, men många uppger också att de kompletterar läroboken. Om de 

använder Via Nova, som inte har det tematiska upplägg som har varit vanligt i svenska läroböcker 

i latin, så kompenserar de för detta med övningar som de tagit från andra håll. Likaså undervisar 

de eleverna om latinska idiom som ackusativ med infinitiv, som är mycket mer ovanliga i Via 

Nova än i klassisk text. Detta arbetssätt verkar motiveras med att det är ett viktigt steg för att 

eleverna ska kunna förstå latinska originaltexter. 

Den främsta begränsande faktorn för hur djupt läraren kan gå i arbetet med att 

förstå text är tiden. De elever som bara läser A-kursen, ofta som individuellt val eller utökad 

studiekurs, får oftast en kurs som framför allt fokuseras på kulturhistoria. 

 

Om metodik  

Ingen av lärarna använde eller förespråkade en metodik som är helt igenom deduktiv, alltså helt 

organiserad runt grammatikans kategorier. Liber Primus Latinus, en lärobok som är upplagd på 

det sättet, tycker de skulle vara alltför svår för eleverna. Däremot använder sig flera lärare mycket 

av korrekt grammatisk terminologi och förväntar sig att eleverna ska ta till sig denna metod för 

att beskriva språket. De tillämpar också metoder som de själva beskriver som gammaldags när 

det gäller att lära eleverna till exempel böjningsmönster, som att låta eleverna rabbla formerna 

eller att låta dem gå fram och skriva dem på tavlan. De har ibland provat andra metoder men 
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använder dessa eftersom deras erfarenhet säger dem att det fungerar. Metodiken är med andra ord 

övervägande deduktiv, men induktiva inslag förekommer. 

Ett exempel på det senare är läraren att utifrån en text som eleverna arbetar med 

introducerar de olika begreppen, vilket kan beskrivas som induktiva inslag i en övergripande 

deduktiv metod. Den metod som används vid latinundervisning skiljer sig ofta från den som 

förespråkas av didaktiker med inriktning på moderna språk. Kanske är detta orsaken till att flera 

av de intervjuade lärarna beskriver sig som gammalmodiga. Å andra sidan är det första mål som 

ämnesplanen föreskriver ett som sedan medeltiden varit viktigt för latinämnet, att förstå text på 

latin, och lärarna verkar vara ganska eniga om att detta mål bäst uppnås med traditionella 

metoder. 
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* 

Författaren vill tacka de latinlärare i Stockholm som så beredvilligt ställde upp som informanter.  
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Bilaga 1: 24Skolverket (2000): Ämnesplan för Latin med allmän 
språkkunskap 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=L

AS&extraId=, besökt 060204 
 
Ämnets syfte 
Utbildningen i ämnet latin med allmän språkkunskap syftar till förmåga att förstå texter på latin 
och till kunskaper om den grekisk-romerska kulturen och dess föreställningsvärld. Ämnet syftar 
också till förståelse för det kulturarv som är en sammanbindande länk mellan Europas länder. 
Studier i latin med allmän språkkunskap syftar dessutom till kunskaper om det latinska språkets 
betydelse som förmedlare av en mängd ord och begrepp som fortlever i de moderna språken. 

Studiet av det latinska ordförrådet, den latinska ordbildningen samt de internationella lånorden 
syftar till fördjupade språkkunskaper som ger en fast grund för övriga språkstudier. 

Utbildningen i ämnet latin med allmän språkkunskap syftar också till att utveckla elevens 
förmåga att lära sig latin och andra språk och fördjupa sina kunskaper om den grekisk-romerska 
kulturen. 

Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i latin med allmän språkkunskap sträva efter att eleven 

förvärvar förmåga att översätta och tillgodogöra sig latinska texter av olika slag och vid 
textstudiet utvecklar sin förmåga att använda vedertagna grammatiska termer och begrepp för 
språkbeskrivning, 
vidgar och fördjupar sina kunskaper om det internationella ordförrådet och därvid kommer till 
insikt om dess systematiska uppbyggnad och kulturhistoriska innehåll, 
fördjupar sina kunskaper om latinets utveckling till romanska språk och om dess genomgripande 
inflytande på särskilt de svenska och engelska språken, 
fördjupar sina kunskaper om den grekisk-romerska kulturen och dess föreställningsvärld och om 
latinets historiska roll under närmare två årtusenden, 
utvecklar sin förståelse av latinets roll som skapare och bärare av internationell terminologi inom 
olika vetenskaper, 
utvecklar förmågan att knyta an ämnets språkliga och kulturella innehåll till andra 
                                                
24 Se bilaga 1. 
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kunskapsområden, 

tar allt större ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga och sina kunskaper om latinets och den 
grekisk-romerska kulturens roll. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 
I det romerska imperiet var latin modersmål för miljoner människor. Latinet har under långa 
perioder fungerat som internationellt kultur- och vetenskapsspråk i de flesta europeiska länder. 
De kulturer som har förmedlats via latin sätter fortfarande sin prägel på Europa. Latin är 
moderspråk till de romanska språken och källa till ett stort antal lånord som är gemensamma för 
de flesta europeiska språk. 
Ämnet latin med allmän språkkunskap rymmer studier av latinska texter både från klassisk tid 
och från senare epoker. Studier av texter på latin innebär en litterär och kulturhistorisk vandring i 
tiden, vilken ger kunskaper om och fördjupad förståelse av vår egen tid och vårt eget samhälle. 
Genom studiet klarläggs de språkliga och kulturella bidrag latinet givit Europas länder. 
Det centrala i ämnet latin med allmän språkkunskap är studiet av de latinska originaltexterna. 
Dessa texter är nyckeln till kunskaper om den grekisk-romerska kulturen och om de idéer som 
spelat en viktig roll för Europas utveckling. För att kunna översätta och analysera texterna krävs 
kunskaper i latinskt ordförråd, latinsk formlära och syntax. För en full förståelse av dessa texter 
är det också viktigt med kunskaper om Roms historia och den grekisk-romerska kulturen. 

I ämnet ingår allmän språkkunskap, som ger kunskaper om de klassiska språkens betydelse för 
det internationella ordförrådets struktur. Den språkliga analysen och olika utblickar mot andra 
främmande språk breddar och fördjupar den allmänspråkliga kompetensen. 
Textstudiet ger möjlighet till att reflektera över människans ständigt återkommande tankar om 
livets villkor. Eleven kan därvid göra ett personligt ställningstagande i existentiella och moraliska 
frågor.  

Ämnet latin med allmän språkkunskap består av tre kurser som bygger på varandra. 
Latin A lägger grunden för en allmän förståelse av latinets struktur. Förutom ett basordförråd 
omfattar kursen elementära kunskaper i latinsk formlära. Ordstudierna tar upp sådana morfem 
som fortlever i de moderna språken. Till kursen hör studium av några centrala skeenden i Roms 
historia samt några typiska sidor av det romerska samhället. Latin A är en valbar kurs eller en 
gemensam kurs inom samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning. 

Latin B bygger på kurs A och i kursen studeras främst kortare latinska originaltexter. Ett mera 
ingående studium av latinsk formlära och syntax liksom ett fördjupat studium av romersk 
kulturhistoria ingår också och är en förutsättning för en ökad förståelse av de latinska texterna. 
Morfemanalys av internationella lånord i främmande språk förutsätter goda kunskaper om 
klassiskspråkiga morfem och om hur dessa omformats i de moderna språken. Latin B är en valbar 
kurs eller en gemensam kurs inom samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning. 

Latin C bygger på kurs B och är inriktad mot självständiga arbetsformer, självvalda texter och 
enskilda uppgifter efter intresse och vald studieinriktning. Detta ger möjligheter till fördjupade 
språkliga och kulturhistoriska insikter. Latin C är en valbar kurs eller en gemensam kurs inom 
samhällsvetenskapsprogrammets språkinriktning. 
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Bilaga 2: Brevet till lärarna 
Hej!  Jag heter Johan Borg och läser Lärares arbete C på Institutionen för lärarutbildning i 
Uppsala. Ett av mina ämnen är latin och jag avser att göra mitt lärarexamensarbete 10p i detta 
ämne. Jag har tänkt mig att göra en undersökning av hur olika latinlärare jobbar, främst med 
avseende på metoder och urval för utlärning av grammatik. Det som intresserar mig är frågan 
om vilka möjligheter gymnasieskolans latinkurs ger för de elever som är intresserade av att 
fortsätta med vidare studier i ämnet.   Som faktaunderlag för mitt arbete planerar jag att göra 
intervjuer med latinlärare och lektionsobservationer.   Skulle du vara intresserad av att låta 
mig observera en av dina lektioner och i anslutning till den besvara några frågor om dina 
tankar om lämpliga metoder för latinutlärning under circa 30 minuter? Examensarbetet ska 
ventileras i januari, så om möjligt vill jag genomföra min undersökning i början av december.  
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