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Emner, vi kommer omkring:
- Skriftlig formidling
- Metoder og videnskabsteoretiske
overvejelser
- Skriftlig progression på A-niveau
- Latin C?!
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GR/LA i det treårige FF-forløb

 FF1: Fag og metode

 Sammenhæng mellem fagets identitet og dets metoder og arbejdsgange

 Analyse i græsk/latin: Citatbehandling

 FF5/SRO: Formidlingsskrivning

 Problemformulering

 Metodiske overvejelser

 FF6: Videnskabsteori og opgavedesign

 Valg af  problemstillinger inden for en humanistisk ramme.
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FF1 – Fag og metode 

Eleverne skal møde fagene som defineret 
af  et sæt metoder (indledende 

videnskabsteori) 

Eleverne har ingen forhåndsviden om 
GR/LA, men erfaring med tekstlæsning fra 

f.eks. dansk.

På det allermest tekstnære niveau har vi en 
særlig måde at omgå tekst på.
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FF1 – Tekstlæsning

Eleverne skal besvare et analytisk 
underspørgsmål.

Det primære tekstmateriale er i oversættelse.

Eleverne skal øve:

• Hvad de citerer
• Hvad de kan finde belæg for i et citat – og hvordan
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Citatbehandling

Belæg 
 

1) Teksten udlægges som Sandheden  

- uhæderlige mennesker holder moralen udenfor, så snart det kan betale sig. 

 

2) Der henvises til teksten som en ting i sig selv 

- Der står i teksten, at uhæderlige mennesker holder moralen udenfor, så snart 

det kan betale sig. 

 

3) Der citeres på dansk 

- Cicero skriver, at uhæderlige mennesker ”straks holder moralen udenfor, når de 
har fået fingre i noget, som ser ud til at kunne betale sig.” 
 

4) Der citeres på latin 

- Cicero skriver om uhæderlige mennesker ”cum aliquid, quod utile visum est, 
arripuit, id continuo secernit ab honesto.” 

 

 

Ophav: Rasmus Lose Nielsen (2018) 
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Citatbehandling

Dybde 
1) Teksten refereres kronologisk uden kommentering – citater som rygdækning 

- Cicero skriver, at uhærderlige mennesker holder op med at opføre sig moralsk, så snart det kan betale 
sig: ”cum aliquid, quod utile visum est, arripuit, id continuo secernit ab honesto.” Han siger derefter, 
at… 
 

2) Teksten refereres kronologisk med omformulering – citater som referat 

- ”cum aliquid, quod utile visum est, arripuit, id continuo secernit ab honesto.” Cicero beskriver her, 
hvordan han mener, at uhæderlige mennesker kun opfører sig moralsk, hvis det kan betale sig. 
 

3) Centrale ord og passager kommenteres kronologisk – citater som highlights 

- Cicero mener, at uhæderlige menneskers fejl (error) består i, at så snart de vurderer, at det er nyttigt 

(utile), så afviger de fra det moralsk rigtige (honesto).  

 
4) Centrale temaer redegøres og eksemplificeres – citater som uddybning  

- Cicero opstiller i starten af De Officiis, III, kap 36 en antitese mellem det, der er nyttigt (utilis) og 

det, der er hæderligt (honestus). Modsætningsforhold mellem utilitas og honestas er dog, ifølge 

Cicero, en fejlslutning. For det første benytter Cicero ordet error, det vil sige en vildfarelse eller det 
at ikke være gået den korrekte vej frem. Cicero fremhæver således de uhæderliges menneskers brist, 

ikke som en iboende eller moralsk fejl, men blot som en manglende evne til at se de fulde 

konsekvenser af ens handlinger. Hvis de kunne det, mener Cicero, vil de indse, at det der ved første 

øjekast synes nyttigt (quod utile visum est) ikke er det i længden (sed ipsius turpitudinis, quae 
acerbissima est, non vident.). 

Ophav: Rasmus Lose Nielsen (2018) 
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Summepause
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FF5/SRO – Fagenes metode

To faser:

• Problemformulering
• Opgavebesvarelse

Opgavebesvarelsen er en udbygning af  det 
arbejde, eleverne lavede i FF1.

Problemformuleringen kræver, at eleverne 
bliver bevidste om fagenes metoder.
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Metoder i de klassiske fag
METODER I  DE KLASSISKE FAG – TEKST OG KONTEKST 

 
Niveau – tekst og kontekst Eksempler på handlemåder Videnskabsteoretisk tilgang  
 - Sproglig analytisk læsning 

- Indholdslæsning (herunder 
forskellige analyseformer så 
som stilitisk-, retorisk-, og 
litterære analyser)  
 

 

Målet er altid ideografisk, fordi du ønsker at undersøge det særlige ved netop 
denne tekst. 
 
Tilgangen er induktiv, fordi den altid tager udgangspunkt i den enkelte 
passage for at sige noget om større sammenhænge i værket. 
 

 - Anvendelse af faglige 
begreber til forståelse af 
teksten. Eller udledning af 
centrale begreber i et 
forfatterskab el.lign. 

- Genretræk 

- Sammenligning med andre af 
forfatterens værker eller 
andre værker i samme genre. 

 

Målet kan både være ideografisk, hvis du ønsker at forstå netop det særlige ved 
teksten, eller nomotetisk, hvis du ønsker at bruge værket til bedre at forstå 
genren eller forfatteren. 
 
Tilgangen vil typisk være deduktiv, når du anvender begreber og 
genreelementer fra fagbøger. Du kan dog modsat i stedet være induktiv, hvis 
du bruger teksten til at udlede genretræk mv. 

 - Brug af kernebegreber fra 
teksten til forståelse af 
antikke tankesæt. 

- Brug af viden om antikkens 
historie eller ideer til at forstå 
den enkelte tekst.  

 

Målet kan være ideografisk, hvis du ønsker at forstå netop det særlige ved 
teksten, men er typisk nomotetisk, fordi du ønsker at bruge værket til bedre at 
forstå antikken. 
 
Tilgangen enten være synkron, hvis du undersøger Antikken som én periode, 
hvor man havde et bestemt tankesæt, eller diakron, hvis du undersøger en 
udvikling op gennem Antikken. 
 

 - Perspektiveringer 

- Undersøgelser af tekstens 
reception 

- Sammenlignende analyser på 
tværs af tid. 

- Brug af antikke begreber til 
at forklare moderne 
problemstillinger.  

Målet er oftest nomotetisk, fordi vi ønsker at forstå brede ideer og tanker, vi 
har arvet fra antikken. Men det er også muligt at undersøge et specifikt værk 
eller en specifik begivenhed i nutiden ved hjælp af viden om antikken – i så 
fald er du ideografisk. 
 
Tilgangen kan være diakron, fordi du er interesseret i at se de antikke ideers 
udvikling over tid. Men den kan også være synkron, hvis du undersøger, 
hvordan et antikt begreb har haft betydning for hele den europæiske 
kulturhistorie. Du arbejder også synkront, hvis du undersøger, hvordan et 
antikt begreb har betydning i dag. 

 

Tekstens 
interne forhold 

Forfatter eller 
genre 

Teksten 

Teksten 

Antikken 

Teksten 

Europæisk kultur 
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Tekstens 
interne forhold 

Forfatter eller 
genre 

Teksten 
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Teksten 
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Fagenes metoder – obs-punkter

Eleverne kan bruge skemaet til at blive 
opmærksomme på, om deres 

undersøgelser leder frem til brugbare svar.

Metodiske oversigter virker kun, hvis de 
hele tiden bliver aktiveret i processen.

Det er ikke et skema, eleverne skal kunne 
udenad, men et skema, der kan tales ud fra 

i vejledningen.
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Summepause
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FF6 – Fagene i en humanistisk 
ramme

De fire (!?) 
hovedområder

Det humanistiske 
hovedområde
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FF6 – Fagene i en humanistisk 
ramme

D et herm eneutiske problem

Vi kalder dette for

TEKSTENS HORISONT

Også påvirket af kultur,

samtid osv.

LÆSERENS HORISONT

Påvirket af kultur, køn,

samtid osv.
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FF6 – Fagene i en humanistisk 
ramme

De fire (!?) hovedområder

Det humanistiske 
hovedområde

Workshop i "Opgaver om 
antikken"
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Skriftlighed i undervisningen

Der står meget om 
processkrivning i vejledningerne. 

… men mindre om 
formidlingsskrivning.

Formidlingsskrivning kan gå hånd 
i hånd med indholdsanalysen.
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Et eksempel fra 
oldtidskundskab

Debatten mellem Achilleus og Agamemnon 

En øvelse i to niveauer af old-faglig tekstanalyse. 

 

Pararbejde. 

 

Klassen ene halvdel: Agamemnons tale v. 106-120 

 

Tekstens interne forhold (personkarakteristik) 

a) Udvælg sammen med din skrivemakker det ene eller de to citater fra talen, der bedst kan 

hjælpe med at vise Agamemnons karaktertræk. 

b) Individuelt: Forklar i sammenhængende tekst, hvad citaterne siger om Agamemnon.  

c) Læs op for hinanden og giv hinanden feedback. Brug skemaet nedenfor. 

 

Tekstens forhold til genren (genrens begreber): 

d) Diskutér med din skrivemakker: Hvilke begreber kan vi bruge til at forstå, hvorfor 

Agamemnon siger, som han gør? 

e) Individuelt: Forklar, hvordan de valgte begreber kommer til udtryk i talen og i de citater, I 

har valgt ud. Skriv din forklaring ned i sammenhængende tekst. 

f) Læs op for hinanden og giv hinanden feedback. Brug skemaet nedenfor 

 

Sæt nu de to tekststykker sammen til ét. 

 

Klassens anden halvdel: Achilleus’ tale v. 122-129 

 

Tekstens interne forhold (personkarakteristik) 

a) Udvælg sammen med din skrivemakker det ene eller de to citater fra talen, der bedst kan 

hjælpe med at vise Achilleus’ karaktertræk. 

b) Individuelt: Forklar i sammenhængende tekst, hvad citaterne siger om Achilleus.  

c) Læs op for hinanden og giv hinanden feedback. Brug skemaet nedenfor. 

 

Tekstens forhold til genren (genrens begreber): 

d) Diskutér med din skrivemakker: Hvilke begreber kan vi bruge til at forstå, hvorfor Achilleus 

siger, som han gør? 

e) Individuelt: Forklar, hvordan de valgte begreber kommer til udtryk i talen og i de citater, I 

har valgt ud. Skriv din forklaring ned i sammenhængende tekst. 

f) Læs op for hinanden og giv hinanden feedback. Brug skemaet nedenfor 

 

Sæt nu de to tekststykker sammen til ét. 

 

Feedback på det skriftlige arbejde 

Når du har hørt din klassekammerats oplæsning, skal du give mundtlig feedback på følgende: 

 

1) Hvad stod tydeligst frem i den oplæste tekst – hvad husker du bedst? 

2) Fremgik det tydeligt, hvor i citaterne der var hentet belæg for de forskellige pointer? 
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Summepause og
afsluttende
samtale.


