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Formandsberetningen 2022 
 
 
Den politiske situation 
 
I det forløbne år har Klassikerforeningen heldigvis kunnet genoptage sine aktiviteter efter et par år med 
Covid-19, der især kom til at påvirke kursusaktiviteter, men også det politiske arbejde. 
I formandsberetningen for 2021 bemærkede jeg, at spørgsmålet om en justering af grundforløbet på 
STX nok ville komme på den politiske dagsorden i år. Det blev kun delvist tilfældet. 
Undervisningsministeren har i det forløbne år godt nok udtalt, at det nu er tid til at se på grundforløbet, 
og at hun ville tale med de relevante interessenter. Men arbejdet gik i stå, da elevfordelingsaftalen igen 
kom under debat i forbindelse med, at den daværende regering og støttepartierne skulle stemme 
lovforslaget igennem. Dertil kom, at mange politikere pludselig fik travlt med en noget langstrakt 
valgkamp. Man må formode, at spørgsmålet om grundforløbet igen skal drøftes, når den nye (?) 
regering er kommet på plads. Som nævnt i sidste års beretning, så er både GL og Danske Gymnasier 
fortalere for en justering – sågar en afskaffelse – af grundforløbet. Klassikerforeningen holder fast i, at 
grundforløbet med AP og valget af studieretning i forlængelse af grundforløbet, er bedst for vores fag 
og for sprogfagene generelt. På et møde i Gymsprog for ganske nylig var der også udtalt enighed om, at 
det på ingen måde er godt for sprogfagene, hvis eleverne allerede skal vælge studieretning i 9. klasse. 
Sprogfagene har en vis politisk bevågenhed, og en afskaffelse af grundforløbet ville kræve en anden 
løsning på, at så få elever vælger sproglige studieretninger. På et møde i Gymsprog før sommerferien i 
år drøftede vi spørgsmålet om AP. Her var der 100% opbakning til, at AP helt sikkert skal bestå som 
fag, uanset hvad der ellers måtte ske med grundforløbet. Det vil GL som helhed meddele de relevante 
politiske ordførere. 
Inden længe skal der også være politisk forhandling om en justering af taxameteret til 
ungdomsuddannelserne. Her er det vigtig for os i de klassiske fag, at det såkaldte klassikertaxameter 
består. De andre sprog er opmærksomme på vores ordning, og de ønsker en lignende ordning. 
 
 
 
Fagene 
 
På grund af den meget store fremgang for latin C (se nedenfor), er der brug for latinlærere ude på 
skolerne, og derfor udbyder KU, AU og SDU i fællesskab en sidefagsuddannelse i latin for latinlærere 
med et hovedfag i et sprogfag. Det går fint med den uddannelse, som dog snart lukker for optag, da 
uddannelsen kun udbydes i en kort periode. Helt aktuelt er der også i år relativt mange 
pædagogikumkandidater i år i de klassiske fag: 24 kandidater med latin og/eller græsk og 14 kandidater 
med oldtidskundskab. Det er flotte tal. 
 
 
Latin og græsk A 
 
I skoleåret 2021/22 var der 11 nyoprettede klassikerhold med i alt 127 elever, hvilket er et fornuftigt 
antal og noget højere end året før. Desværre ser de helt friske tal fra i år (primo november) ikke helt så 
opløftende ud: der er 8 skoler, der opretter klassikerhold med i alt 76 elever. Hvor meget de noget 
svingende tal skyldes lokale forhold eller strukturelle forhold, er noget vi må drøfte. 
 
 
. 
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Latin B og C 
 
Siden sommeren 2020 er vi begyndt at udklække studenter med latin C, og det betyder, at UVM kan 
give os nøjagtige tal – og de tal er stadig imponerende. Tilbage i sommeren 2019 (sidste år med 2005-
reformen) var der 408 studenter med latin C, i sommeren 2021 der 4.133 og i år var der 3930 studenter 
med latin C. Det lader til at faget har bidt sig fast. Dertil kommer, at det også går bedre med latin B. I 
sommeren 2021 var der 109 studenter med latin B, i år var der 140. 
 
 
Græsk C 
 
Her har vi nu også adgang til tal fra UVM, og selvom det er ret små tal, så er det i det hele taget 
interessant, at der er et par skoler, der udbyder og opretter græsk C. I sommeren 2021 var der 22 
studenter med græsk C, i år var der 20. I år har vi et oplæg om græsk C på Haraldskærkurset, og det er 
vist første gang Klassikerforeningen nogensinde har haft græsk C med på et kursus.  
 
 
Latin og Almen sprogforståelse 

Latin indgår med 20 obligatoriske latintimer i forløbet Almen sprogforståelse. Latindelen af Almen 
sprogforståelse trives godt og vækker interesse for faget latin og sprog generelt hos eleverne, hvilket ses 
på de flotte tal for latin C. Latin har spillet en usammenlignelig rolle for sprogene i Europa, og det er 
spændende og meningsfuldt for eleverne at opdage dette. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige 
disse latintimer i AP er for de klassiske fag i gymnasiet, og det er derfor også vigtigt, at latin-

kompetencen er til stede pa ̊ skolerne. Det ser dog bedre ud med latinkompetencer, end det gjorde for 
blot få år siden. 

 

Oldtidskundskab 

Oldtidskundskab er et populært fag med ofte interesserede elever som i de andre klassiske fag i 
gymnasiet. Oldtidskundskab er enestående forstået på den måde, at alle elever her er i kontakt med den 
antikke verden og dens indflydelse på eftertiden i et helt år. Mange kulturelle sammenhænge går op for 
eleverne i løbet af dette år, og der er mange dygtige lærere til at formidle faget med nye spændende 
arbejdsformer. Oldtidskundskab er vigtigt for elevernes forståelse af europæisk kultur og for deres 
demokratiske grundlag og dannelse.  

Sidste år var der 305 elever, der valgte at skrive deres SRP med oldtidskundskab som det ene fag. Det 
er ikke noget stort tal, men det er også en ret ny mulighed for eleverne og for deres lærere. I maj måned 
var SRP i oldtidskundskab hovedtemaet på vores lokalmøde på Sjælland og øerne. På mødet så vi 
blandt andet på opgaveformuleringer, og vi talte om fagets metoder. Klassikerforeningen vil på 
kommende kurser og møder også have et punkt om SRP med. Dette er også relevant for latin C og B. 
En stor del af de elever, der har fagene på A-niveau vælger at skrive SRP i de klassiske fag. 
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Bestyrelsen 

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2022 bestået af: Susanne Behrens (kasserer), Mette Marie Dons 
Christensen, George Hinge (repræsentant for universiteterne), Erik Kristensen (formand) Anna Mohr 
Kristensen (på barsel), Anders Klarskov Jensen & Christel Tvedegaard Lund (næstformand). 

Susanne Behrens træder nu ud af bestyrelsen efter at have være foreningens kasserer. Det er en vigtig 
post, som bestyrelsen må forsøge at besætte med en ny, kompetent kasserer.  

Bestyrelsen takker Susanne for det gode arbejde! 

 
Fagkonsulent 
 
 
Allan Uhre Hansen (Svendborg Gymnasium) er vores fagkonsulent, og bestyrelsen har ved flere møder 
– nogle virtuelle –haft fornøjelse af at samarbejde med Allan. Vi glæder os til det fortsatte, gode 
samarbejde. 

Hjemmesider og Facebook-gruppe 

Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens hjemmeside, der løbende videregiver information til 
foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer, 
efteruddannelse og udviklingsprojekter. Fra og med i år finder man også et link til LatinaLectio, som er 
Niels Felskovs hjemmeside og projekt med oplæsning af latinske vers. 

Klassikerforeningen har også en Facebook-gruppe, hvis medlemstal nu er på 617 medlemmer (sidste år 
ved denne tid var der 612). Gruppen administreres af medlemmer af bestyrelsen. Derudover har 
foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en portal for elever fra både grundskolen og 
gymnasiet. Udenfor Klassikerforeningens regi, men oprettet af nogle af vores medlemmer, findes også 
Facebook-grupperne ”Oldlærere unite!”, ”Latinlærere i gymnasiet” og ”Græsklærere i gymnasiet”, hvor 
der også er stor aktivitet. 

 
EMU 
 
På EMU kan man finde paradigmatiske forløb baseret på de nye læreplaner, da der ikke er plads til 
forløbsbeskrivelser i de nye vejledninger til fagene. Her finder man også fagkonsulentens nyhedsbreve. 
 
Lars Eskesen fra Odder Gymnasium er redaktør på de klassiske fags del af EMU. 
 
Logos 
 
Logos udgiver 3 numre årligt, og det vil også ske i 2023. Aktuelt er vi på vej med et temanummer – 
Logos 1/2023 - om fagdidaktik, som vi udarbejder i samarbejde med fagkonsulenten. 
 
I redaktionen sidder Katja Holm, Marie Kluge, Mathias Arnov, Andreas Petersen Bech, Lars-Ove 
Lassen, Sigen Andersen & Hans Gregersen (ansv. redaktør).  
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Klassikerforeningens Kildehæfter 
 
Kildehæfter udgiver bøger (både fysiske og e-bøger) med emner indenfor de klassiske fag. Medlemmer 
af Klassikerforeningen modtager automatisk alle nyudgivelser.  
 
I redaktionen sidder Roar Rimmen Gaardsøe, Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen, Margit Kiil 
Jørgensen, og Natascha Skovgaard Kampp. 
 
 
Lokalformænd 
 
Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole   
 
Midtjylland:  
 
Sydjylland:  
 
Fyn:  
 

Sjælland:  Anders Klarskov, Gefion Gymnasium 

 

Euroclassica 

Euroclassica er en forening for de europæiske klassikerforeninger, og foreningens formål er, at 
søsterforeningerne i Europa kan udveksle erfaringer og synspunkter. I år blev årsmødet afholdt i 
Cypern. Klassikerforeningen deltog ikke i år. 

 
Udviklingsprojekter 
 
 
Fra sommeren 2021 har Klassikerforeningen i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal udarbejde undervisningsforløb til oldtidskundskab, hvor der er fokus på 
innovation. Klassikerforeningens formand er tovholder på projektet, og arbejdsgruppen tæller seks 
medlemmer. Arbejdet pågår, og det første forløb kan tilgås på fondens hjemmeside. 
 
 
Konkurrencer & talentrejse 
 
 
Foreningen har afholdt konkurrencer i både oldtidskundskab og i latin (alle niveauer), og det vil vi 
fortsat gøre. Præmieoverrækkelsen blev i år afholdt fysisk efter et par år uden præmieoverrækkelse på 
grund af Covid-19. 
Talentrejsen for elever med latin A genudbydes også, og i år har 10 skoler valgt at støtte rejsen og sende 
i alt 18 elever afsted. Det er dejligt med den store opbakning fra skolerne. 
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Økonomi 
 
Foreningens økonomi er sund og stabil, og vi har ikke lidt nævneværdige tab på grund af Covid-19. Vi 
har dog heller ikke haft nogen synderlig indtjening på kursusaktiviteter, men nu begynder det at ændre 
sig. Vores medlemstal er lidt faldende, og andelen af medlemmer, der er pensionister stiger. 
 
 
Klassikerfonden 
 
 
Fonden har udbetalt kr. 10.000,- til præmier i forbindelse med foreningens konkurrencer.  
 
 
Efteruddannelse 
 
 
I årets løb har vi udbudt og afholdt vores årsmøde – sidste år på Torvehallerne i Vejle -, men nu er vi 
tilbage på Haraldskær i år. Både sidste år og i år hav vi godt og vel 50 deltagere til årsmødet. Det er et 
fint antal. 
I maj måned afholdt vi lokalmøde på Sjælland og øerne, og her var der ca. 20 deltagere. Temaet var 
som nævnt ovenfor ”SRP i oldtidskundskab”.  
Det Danske Institut i Athen udbyder i samarbejde med Klassikerforeningen et rejsekursus til Athen. 
Tilmeldingsfristen er netop overskredet og her er der 19 deltagere. Det er godt, at vi igen kan udbyde 
rejsekurser, og vi er glade for samarbejdet med DIA. 
 
Forslag til kurser og temaer på kurser kan altid sendes på mail til foreningens formand. 
 
 
Samarbejde med andre organisationer 

Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) 
holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt 
sammen med gymnasiets sprogfag. Der har været afholdt møder i begge organisationer.  

Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes 
møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica. 

Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, 
Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk 
forening og studenterforeningerne på universiteterne. 

 


