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Ágrip 

BA verkefnið er tvíþætt. Fyrri hlutinn fjallar um latínumenntun fyrr og nú og víða 

um heim. Seinni hluti verkefnisins er kennslusíða í latínu. Það er eiginleg vefsíða 

sem er aðgengileg öllum. Fjallað er um hana í lok ritgerðar. 

 

Á næstu síðum er stutt ágrip af latínukennsu í Evrópu og Bandaríkjunum. Farið er 

yfir söguna hvað olli “hnignun” latínu og helstu rökin fyrir áframhaldandi 

fornfræðikennslu.  Fjallað er um hvaða leiðir sumar fornmáladeildir og 

fornfræðingar hafa farið til að viðhalda og auka áhuga á fornfræðinámi. 

 

Lítum okkur nær. 

Nú eru horfur á að fornmálakennsla í framhaldsskólum (og ef til vill hákskólum) 

líði undir lok ef ekkert er aðhafst og er það áhyggjuefni höfundar. Hverjir halda 

formerkjum fornfræði uppi á Íslandi og hvað er gert til þess að viðhalda eða auka 

latínukennslu ef eitthvað? Rennur ekki íslenskum fornfræðingum sem í dag grúska 

í fornfræðum eða kenna á launum eða styrkjum blóðið til skyldunnar að halda uppi 

formerkjum fornfræðikennslu í þjóðfélaginu? Hver annar myndi taka það að sér? 

 

Hugmyndin að kennslusíðu í latínu er sprottin af þeirri sýn að gera latínu sýnilega 

og latínunám aðgengilegt fólki á öllum aldri. Helst er litið til 

framtíðarháskólanema, -kennara og annarra sem munu móta stefnu í 

menntamálum, id est framhaldsskólanemenda og grunnskólanemenda. Vefsíðan 

verður formlega tekin í notkun haustið 2011  

kennurum og nemendum til gagns og gamans. 
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1.  Inngangur 

O, tempora! O, mores! 

Latína og gríska eru tungumálin sem hafa lifað eftirlífi og dreifst útum allan heim, 

langt umfram þær þjóðir er í fornu skópu þau, og þróuðust fyrir tilstilli menntunar 

og trúabragða. Þessi mál sem menntagrunnur hins vestræna heims hafa alið af sér 

stórbrotin skáld og rutt veginn fyrir kerfisbundnar framfarir um þúsaldalangt 

skeið í vísindum og listum. Okkar ástsælustu skáld voru vel að sér í fornmálunum 

og tileinkuðu kveðskap sínum fornar fyrirmyndir,  bragarfræði og stíl.  

     Fyrir og um aldamótin nítjánhundruð tók menntakerfið hérlendis miklum  

stakkaskiptum. Fjölgaði skólum ört þannig að fleiri höfðu kost á námi en fyrr. Á 

tuttugustu öldinni fjölgaði nemendum hratt í grunn- og framhaldsnám. Á sama 

tíma tók framhalds- og háskólanám umfangsmiklum breytingum enda framfarir 

miklar, sérstaklega á sviði tækni og vísinda. Smám saman voru fornmálin, latína og 

gríska, sett á hliðarlínuna, ýmist fjarlægð úr skólanámskrám eða námið minnkað til 

muna. 

     Það eru eflaust flestir sammála um að þessi þróun í menntamálum var löngu 

tímabær að minnka til muna áhersluna á fornfræði en hvernig má það vera eftir 

aldalanga kennsluhefð  sem frá unga aldri þótti nauðsynleg til framhaldsnáms að 

hún sé í dag nánast meðhöndlað sem úrelt fræði? Er það að fyrirmynd 

nágrannalandanna? Skiptir máli eða ekki einhvern tímann á námsferlinum fyrir 

framtíðarháskólanemendur að læra fornmálin? Spila fordómar inní tómhyggjunni 

sem fræðinni er almennt sýnd? Þarf að breyta einhverju innan skólakerfisins til að 

fornmálin komist að í skólanámskrám fyrir einhverja sem grunnur að akademísku 

námi (eins og víða er talið)? Eiga fornmálin sér málsvörn og málsaðila fyrir 

námsrétti sínum eða ber þeim að víkja alfarið fyrir öðrum fögum? 

     Hinn þverrandi áhugi á fornmálanámi  hefur ekki farið framhjá þeim sem lætur 

sig þykja annt um það. Tilurð ritgerðarinnar er forvitni höfundar um hvað hefur 

valdið tregðunni og hvort svarið sé að finna í menntasögu landsins. Einnig er litið 

til sögu fornmálamenntunar erlendis. Er latínunám aðeins að hverfa á Íslandi eða 

gerist það út um allan heim? Er einhvers staðar verið að reyna að sporna við 

þessari þróun? Í ritgerðinni er reynt að finna svör við spurningum með tilliti til 

þess að einungis er um 10 eininga BA ritgerð að ræða og heimildir sem eru notaðar 
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takmarkaðar. Eflaust hefur heilmargt verið birt tengt viðfangsefninu er skortir í 

þær hér. Með þessum vangaveltum er höfundur langt frá því að lýsa einhvers konar 

andúð eða hatri á eigin samtíð og er blessunarlega laus við róttækar grillur eins og 

að fornfræðivæða almenninginn. 

     Þar sem helmingur BA verkefnisins er kennsluvefur í latínu þá eru skýringar á 

notkun hans og tilgangi að finna í ritgerðinni. Latínuvefurinn er ekki einungis 

hugsjónarverkefni til þess að auka og efla áhuga Íslendinga á latínu heldur getur 

hann nýst sem kennslutól fyrir latínukennara til að auka fjölbreytni hjá sér.  
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2.  Latínunám í Evrópu og víðar 

Það má hæglega skrifa heila bók um fornfræðikennslu og hvernig hún hefur þróast 

á tuttugustu öldinni upp úr þeim heimildum sem höfundur tíndi til. Í þeim má 

glögglega lesa áhyggjur fornfræðinga og annarra af  þróun menntamála en staða 

fornfræðikennslunnar er mjög mismunandi á milli landa. Pólitísk stefna í 

aðalnámskrá hvers lands hefur mismikið að segja og eru almenningsviðhorfin ólík 

á milli landa. Sums staðar er litið á fornfræði sem hluta af Evrópusögu, þ.e. sem 

tenging við nágrannalöndin. Annars staðar er hún sett í samhengi við hámenningu 

sem viðheldur borgaralegum gildum og staðli. Einhverjir hafa gengið enn lengra og 

talið hana vera elítunám sem ögri lýðræðinu og ýti undir stéttaskiptingu. Í löndum 

sem hafa ekki langa hefð fyrir fornfræðikennslu er litið á fornfræði sem 

sérviskunám.1 Í kaþólskum löndum flækist trúin gjarnan inn í almenningsálitið á 

fornfræði (Bulwer, 2). Til að mynda hafa deildir innan menntastofnana eins og 

Oxford og Cambridge í Bretlandi og Illinois-háskóla í Bandaríkjunum haft mjög 

jákvæð áhrif á þróun fornfræðikennslu í sínu umhverfi. Aftur á móti hefur 

latínukennslu hnignað hratt og kerfisbundið til að mynda á Norðurlöndum og í 

Frakklandi svo dæmi séu tekin án viðreisnar von að því er virðist.2 

     Til samaburðar við Ísland verður helst skoðuð staða fornmálakennslu 

nærliggjandi landa og málvísindalega skyldust. Árið 2006 tók fornmálakennarinn 

John Bulwer saman greinar um fornmálakennslu í mismunandi Evrópulöndum í 

bókinni Classics Teaching in Europe. Hann var einnig í stjórn JACT (Joint 

Association of Classical Teachers) í Evrópu á árunum 1995-2003. Af 

Norðurlöndunum er aðeins fjallað um Danmörku og Svíþjóð. Bókin varpar ljósi á 

stöðu og mismunandi viðhorf til fornmálakennslunnar í dag eftir löndum og er 

helsta heimild ritgerðarkaflans. 

     Það er þó nokkuð af útgefnu efni um fornmálakennslu í Bandaríkjunum og 

verður einnig fjallað um hana til samanburðar. Tilgangurinn með kaflanum er að 

renna hratt yfir söguna, varpa ljósi á mismun latínukennslu á milli landa, hvað 

veldur honum og hvað er gert til að bæta fornmálakennslu ef eitthvað. 

                                                        
1  Hér vísar Bulwer í Norðurlöndin. Það er spurning hvort forn- og 
sagnfræðingar Norðurlanda séu sammála staðhæfingunni! 
2  Fjallað verður nánar um það í kafla 2.2. 
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2.1 Saga latínukennslu, stutt ágrip 

Í stuttu máli þá tóku námsáherslurnar smám saman á sig nýja mynd víðast hvar frá 

endurreisnartímabilinu til seinni hluta átjándu aldar. Á fimmtándu öld var mikil 

áhersla lögð á að tala latínu reiprennandi sem og ritað mál hugsað út frá stíl og 

öpun. Fornmálin voru hugsuð sem stökkbretti nýrra tækifæra sem sameiginlegt 

menningarmál í hinum lærða vesturheimi (Forrest, 1). Hugmyndir um námskrá og 

bekk urðu til á sextánduöld. Þær komu frá kalvínistum og modus et ordo Parisiensis, 

skólakerfi sem byggði á bekkjardeildum með einstaklingskennslu. Tilgangurinn var 

trúarlegur undir disciplina, stýrðu námiskerfi. Á sautjándu og átjándu öld voru 

háskólar trúarstofnanir er vörðu kristindóminn fyrir vísinda- og heimspekilegum 

hugmyndum sem voru að koma fram víða (Stray, 10). Smám saman á nítjándu öld 

tóku við hinar svokölluðu viktorísku kenningar, það er áhersla á nákvæmni, 

réttritun og gæði. Lagt var upp úr skilningi, lestri og þýðingum forntextanna. 

Einnig var meira áberandi dýrkun fornra fyrirmynda með tilliti til mikilfengleika 

og styðjast við þær í lífi og starfi. Má þar nefna Cicero og Caesar (Forrest, 1). 

     Til þess að fá inngöngu í evrópska háskóla þreyttu nemendur próf í latínu og 

jafnvel grísku. Á seinni hluta nítjándu aldar fóru konur í mjög hægum skrefum að 

geta sótt sér jafna menntun og karlmenn og jókst þeirra þátttaka til muna frá 

upphafi tuttugustu aldarinnar. En á sama tíma og  námskröfur til fornmálanna 

minnkuðu jókst almenn andúð á að læra þau.  

     Má segja að andúð á fornmálakennslu sem aðeins fámenn hástéttin nam hafi 

byrjað með upplýsingafræðinni og frönsku stjórnarbyltingunni á átjándu öld þegar 

lýðræðislegar hugmyndir og stefnur sem og þjóðernishyggja fóru að festa rætur. Til 

að mynda voru nokkrir háskólar eyðilagðir í frönsku byltingunni og nýir með 

breyttum áherslum settir á fót. Þá voru sett á fót lög, árið 1794, um almennan 

grunnskóla fyrir alla franska drengi og var latína aðeins eitt námsefnið af mörgum. 

Kennt var á móðurmálinu í stað latínu áður. Árið 1802 voru menntaskólar, lycées, 

stofnaðir sem styrkti stöðu latínunnar. Á árunum 1808-1882 urðu nemendur í 

framhaldsskóla secondary school að læra latínu vel til að geta útskrifast. Jean-Louis 
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Burnouf komst svo að orði við þessar breytingar:  „Og þar með er hin rómverska 

tunga endurvakin“ (Waquet, 12).3    

     Í Berlínarháskóla lagði Friedrich Wolf niður gamla kerfið í 

Alterumswissenschaft, fornfræðum, og bjó til nýtt sem byggði helst á hinum 

rómantíska hellenisma. Þannig varð grískan tekin fram yfir latínu. Þaðan þróuðust 

tvær stefnur, annars vegar áhersla á mál- og setningafræði út frá frumtextum og 

hins vegar menningarfræði. Þannig breyttist háskólanámið í Þýskalandi smám 

saman frá guðfræðilegri námsstefnu í þróaða fornfræði stefnu en Bandaríkjamenn 

fóru eftir þeirri fyrirmynd (Farrell, 98; Stray, 10).   

     Í Bretlandi var hefðin mjög ólík þeirri þýsku og frönsku. Þar byrjuðu drengir að 

læra latínu um sex ára aldur og grísku nokkru seinna í grunnskóla, (junior school). 

Námið byggðist á mál- og setningafræðilegum endurtekningum og var námsefnið 

iðulega verk Hómers, Hórasar, Virgils og fleiri sem voru endurtekin árlega og tekin 

upp aftur í framhaldsskóla (secondary school). Þess má geta að vegna prenttækni 

jókst sala á ódýrum bókum til muna. Gat verkamannastéttin í fyrsta sinn keypt sjálf 

„Teach Yourself Latin“ og tvítyngdar bækur, á latínu eðagrísku og á ensku (Stray, 

11). 

      Árið 1827 settu Norðmenn í lög að öll sveitabörn sjö til fjórtán ára ættu rétt á 

námi óháð stétt og stöðu fjölskyldunnar og var sett á fót eftirlitskerfi til að 

framfylgja þeim. Tuttugu árum síðar var slíku kerfi komið á í borgum. Hin pólitíska 

menntastefna var þjóðernissinnuð og var markmiðið að nemendur gætu sótt 

námið í heimahögum sínum og lærðu sögu eigin þjóðar og tungumál. Fornmálin 

viku því snemma fyrir öðrum fögum eins og vísindum og nýmálum,  allt frá 1869, 

og árið 1884 voru þau nánast bönnuð því þau voru talin ögra siðmenningu 

landsins. Þrjátíu árum síðar var forn-Norræn fræði kynnt sem mótvægi við 

fornfræði (Lauglo, 39). 

     Á tuttugustu öldinni með allri sinni hröðu framþróun í tækni og vísindum, 

síauknum mannréttindum og lýðræði og jafnframt miklum þrýstingi almennings til 

                                                        
3  „So the tongue of the Romans is being reborn“. Hér er vitnað úr þýðingu frumheimildar sem 
er á frönsku en höfundi ritgerðar tókst ekki að útvega hana. Waquet einangrar latínu algjörlega frá 
grísku og fornfræði almennt. John Bulwer gerir athugasemd við þetta í inngangi sínum á „Classics 
Teaching in Europe“ á bls. 7.  Hans mótrök eru að ekki sé hægt að einangra tungumál frá menningu 
sem þróaði það. 
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breytinga á menntamálum minnkaði fornmálakennslan víðsvegar um Evrópu og 

Bandaríkin. Um 1960 hætti latína að vera inntökuskilyrði í akademískt nám. Þá 

urðu umsvifamiklar breytingar á latínunámskrám innan menntastofnana (Bulwer, 

124). Fornmáladeildir í grunn- og framhaldsskólum urðu að valfögum og jafnvel 

hurfu alfarið úr skólunum, til að mynda í Bretlandi, Frakklandi og á 

Norðurlöndunum. Má segja að enn ríki sterk hefð fornfræðikennslu innan 

menntastofnana á Ítalíu, Þýskalandi, Belgíu, Hollandi, Bretlandi og Bandaríkjunum 

enda þótt viðleytni og umfang hefur minnkað talsvert. 

2.2  “Hnignun” latínu innan menntastofnana 

Gagnrýni á latínu sem menntamál hins vestræna heims má rekja allt aftur til 

Marteins Lúthers (1483-1546) þegar hann gagnrýndi kirkjuna fyrir að tala og 

skrifa bækur á tungu sem var framandi almenningi og þýddi biblíuna yfir á 

Meißner-Deutch. Í kjölfarið varð hugarfarsbreyting í Þýskalandi og smám saman 

norðurhluta Evrópu. Á  sautjándu og átjándu öld heyrðust raddir lærðra manna 

sem vildu kenna á móðurmálinu og draga úr fornmálakennslu. Til að mynda var 

latína kennd á móðurmáli Frakka í Richelieu konunglega menntaskólanum frá 

árinu 1640  sem var mjög óvenjulegt því almennt fór kennsla fram á latínu í skólum 

en árið 1684 setti Ancien Régime í lög bann við kennslu á frönsku sem entist til 

1794.4 

     Árið 1766 birti D’Alembert grein í menntaskóladálkinum í Encyclopédie svp 

hljóðandi: 

     „Ég er fjarri því að mæla mót tungumálanámi sem Hóras og Takítus 

skrifuðu á: En það er bráðnauðsynlegt til að geta skilið þeirra dásamlegu 

ritverk en ég held við ættum að láta okkur skilninginn nægja og að sá tími 

sem fer í að yrkja á latínu er tímaeyðsla. Honum væri betur varið með 

grunnnám okkar eigin tungu.“5 (Waquet, 11) 

 

                                                        
4  Lagt var bann við að vitna og útskýra á frönsku. Kenna átti á latínu. 
5  „I am very far from disapproving the study of a language in which men like Horace and 
Tacitus wrote: such is absolutely necessary in order to know their admirable works, but I believe we 
should limit ourselves to understanding them, and that time spent in learning composing in Latin is 
time wasted. This time would be better spent in learning the principles of our own language.“ 
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     Á 19. öld var evrópskum málvísindum skipt í tvennt, germönsk og latnesk. Þegar 

líða tók á öldina kusu Bretar sem höfðu engilsaxneskar rætur heldur að stilla sér 

við hlið germanskra mála en hinna rómönsku. Þjóðverjar sem áður höfðu litið á 

latínu sem samevrópskt menningarmál fóru að líta á hana sem erlent mál (Farrell, 

101).  

     Í Bandaríkjunum um 1870 urðu deilur á milli íhaldssamra í menntastefnum og 

þeirra sem þrýstu á breytingar. Þær voru opinberar í dagblöðum og höfðu því mikil 

áhrif út í þjóðfélagið. Hinir síðarnefndu vildu afmá latínu af námskrám því hún 

skipti ekki máli lengur og hægt væri að nálgast þýðingar og auk þess ýtti hún undir 

yfirborðkennda stéttaskiptingu frekar en fyrirmyndarborgara. Benjamin Rush var 

einn helsti andstæðingur fornmála og hélt því fram að áhersla á fornfræðina sem 

fag og þjóðfélagslega fyrirmynd spornaði gegn lýðræði, siðferði, þekkingu og trú 

innan Bandaríkjanna, m.a. héldi aftur af afnámi þrælahalds.  Hann hvatti til 

bókabrennu á fornbókmenntunum, utan Nýja testamenntisins og sagði: 

 

„Delenda, delenda est lingua Romana ætti að vera rödd skynsemi og frelsis og 

mannúðar í öllum heimshornum“.6 (Waquet, 180) 

 

     Fornfræðingurinn Christopher Stray segir að eitt helsta vandamál í þróun 

fornmálakennslu er að allt til miðbiks tuttugustu aldar mátti ekki breyta 

skólabókum eða bæta þær. Að auki voru sterkar hefðir í hverju Evrópulandi og 

jafnvel skólum þannig að ekkert nýtt fékk að líta dagsins ljós. Lítið samband var á 

milli stofnana og kennarar fengu ekki að gefa út efni (Stray, 9). Heil kynslóð Breta á 

miðri síðustu öld lærði latínu eftir úreltum kennsluaðferðum og torveldum bókum 

en nemendur voru gjarnan beittir miklu harðræði og þoldu jafnvel líkamlegar 

refsingar kennara sinna. Nemendum var lítil virðing  sýnd og skilningur á getu og 

þroska þeirra. Ætlast var til að þeir hlýddu í einu og öllu, gæfu kennurum og 

námsefninu alla sína athygli ellegar hljóta refsingar. Viðhorf almennings til latínu 

þvarr mikið á þeim tíma enda örar þjóðfélagslegar breytingar eins og aukið 

umburðarlyndi fyrir ungmenna og tímstundir (Bulwer, 129; Lauglo, 40). 
                                                        

6 „Delenda, delenda est lingua Romana should be the voice of the reason and liberty 

and humanity in every part of the world.“ 
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Fornfræðimenntunin fékk æ neikvæðari mynd á tuttugustu öld og raddir mæltu 

gegn henni hvarvetna frá. Hún þótti minna á gömlu stéttaskiptinguna sem virkaði 

ögrandi á  síaukið val og frelsi einstaklingsins, samanber menntun kvenna, betri 

samögngur, afþreyingar eins og skemmtistaðir, útvarp, kvikmyndahús og sjónvarp. 

Afnám fornmálabrautar úr grunn- og framhaldsskólum og sem kjörfag í háskólum 

þótti nauðsynlegt til að nútímavæða menntakerfið og afmá stéttaskiptingu og 

mismunun. Fornmálin stóðust heldur ekki lengur samkeppni við önnur fög sem 

þóttu mikilvæg í nútímamenntakerfi (Bulwer, 8). 

     Franska ljóðskáldið Alain Bosquet kallaði fornmálin „gömul, úrelt rusltól“ í grein 

sinni „Niður með latínu!“ í maí 1968.7 Waquet umorðar svo: 

 

     „Á „atómsöldinni“ voru aðrar forgangskröfur; Þegar þú þurftir að vera í 

núinu þá var ekki lengur pláss fyrir latínu; Sem dýrðlegt og veikburða 

fortíðartákn hafði hún enga augljósa stöðu í samfélagi lifenda og hlaut 

sjálfkrafa hlutverk „minnisvarða hinna horfnu.“ Bosquet hélt áfram: „Við 

ættum að líta til fortíðar án þess að gera hana að trúarbrögðum.“  (Waquet, 

273) 

 

     Með þessu benti Alain Bosquet á að nútíminn bæri með sér alls kyns áhyggjuefni 

sem komu latínunni ekkert við og fornaldardýrkun úrelt og óþörf.  

     Í nítjándualdar Danmörku voru latína, gríska og hebreska aðalnámsefni fárra 

úrvalinna framhaldsskólanemenda. Tuttugasta öldin einkenndist af fjöldamörgum 

endurskoðunum í menntakerfinu (kannski fleirum en tíðkaðist annars staðar) og 

stendur ú til boða ævilangt fyrir hvern sem er. Árið 2005 var ákveðið að kenna 

almenn málvísindi í stað latínu í framhaldsskólum en áður  voru allir nemendur á 

málabrautum skyldaðir til að læra latínu í eitt ár, 16 ára.  Nemendur á 

stærðfræðibraut gátu áður valið latínu til eins árs en þátttakan var dræm 

(Nedergaard, 43). Nemendur þurfa að velja sér aðalbraut áður en þeir fara í 

framhaldsskóla. Danskir fornfræðikennarar óttast að með endurskoðuninni 2005 

dragi verulega úr námsfjölda en þá átti sú breyting sér stað að þeir urðu að velja 

                                                        
7  „an apparatus of obsolete old rubbish“ úr  „Down with Latin!“  
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aðalnámbraut áður en þeir fóru í framhaldsnám en ekki eftir fyrsta árið. Þar sem 

þeir hafa ekki lært fornfræði í grunnskólanum  séu þeir ólíklegir til að velja svo 

framandi fag. Fornfræðikennarar eru fáir, vinna yfirleitt einangrað í síminnkandi 

vinnu, eru svartsýnir á framtíð fornfræðinnar í heimalandinu en hafa þó ekki misst 

alla von. Þeir minnast orða Heródótosar um borgirnar sem minnka og stækka á víxl 

(Nedergaard, 51). 

2.3 Aðgerðir til að fjölga nemendum  

Bretar og Bandaríkjamenn virðast langötulastir við að leita ýmissa leiða til þess að 

fjölga nemendahópnum í fornfræði. Breskir latínukennarar kenna oftast önnur fög 

með í grunnskólum eins og fornaldarfræði, það er sögu, heimspeki, 

trúabragðafræði og listfræði. Gæðin eru því oft mikil og nemendur njóta góðs af því 

(Bulwer, 129). 

     Í Bretlandi hefur fornfræðin þolað skeytingaleysi og jafnvel andúð almennings 

og lítinn fjárhagslegan stuðning ríkisins. Kennarar hafa því breytt kennsluháttum 

talsvert til að lifa af og aðlagast breytingu síðustu áratuga (Bulwer, 124). Þegar 

menntastofnanir þar áttu í sem mestum erfiðleikum með að halda uppi 

fornfræðifagdeild var brugðið á það ráð að gefa út nýjar og breyttar kennslubækur 

Cambridge Latin Course. Með breyttum kennsluháttum breyttist smám saman 

viðhorfið til hins betra (Bulwer, 128).  Á tuttugustu öldinni spruttu fram 

menntakenningar fræðimanna eins og John Dewey, Howard Gardner, Jean Piaget 

sem eiga það sameiginlegt að taka mið af börnum og unglingum og móta kennsluna 

út frá þeirra þroska og áhuga.    Nýju latínukennslubækurnar sóttu fyrirmyndirnar 

hjá þeim. Barna- og latínukennslubókin Minimus eftir Barbara Bell orðið til þess að 

vinsældir latínu meðal ungra nemenda hefur aukist mjög og er sókn í 

latínuvaláfanga hjá sjö-tíu ára börnum þannig að stundum er auka- og 

framhaldstímum bætt við (Bulwer, 129). 

     Skipulagðar vettvangsferðir í námsstofum safna, ferðir til Ítalíu, heimilda- og 

kvikmyndaáhorf og rýni hafa aukið vinsældir latínu meðal eldri nemenda, í 

gagnfræði- og framhaldsskólum (Bulwer, 130). Þrátt fyrir að margir háskólar  

sameinað fög og minnkað nám fornfræðideildanna við endurskoðun aðalnámskrár 

1980 þá hefur mörgum þeirra tekist að blása nýju lífi í þær. Eftir að háskólar 
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opnuðust almenningi hafa vinsældir fornmálanáms aukist til muna öllum að 

óvörum. Margir hafa valið latínu í endurmenntun og líka þeir sem sækja 

háskólanám síðar á ævinni (Bulwer, 130).  

     Vorið 2010 var birt áhugaverð grein, Traill ofl. between College and High School 

Latin Programs, um samstarf milli fornfræðideilda tveggja háskóla í 

Bandaríkjunum, University of Illinois og Northwestern University í Chicago, og 

deild erlendra mála í tveimur framhaldsskólum, Lyons Township High School og 

University Laboratory High School, sem hófst árið 1995. Markmiðið var að mynda 

tengsl á milli háskóla (college) og framhaldsskóla (high school) við háskólana til 

þess að fjölga nemendum og efla áhuga þeirra á fornfræði. Þar er vísað í grein frá 

1991 frá bandarísku fornfræðisamtökunum American Philological Association um 

að samstarf á milli fornfræðikennara úr háskólum og framhaldsskólum sé 

nauðsynlegt til að efla deildirnar og að þeir þurfi að vera í sömu samtökunum til að 

geta stutt hver annan og unnið saman. Hindranir geti verið stofnanirnar sjálfar, 

staðsetning skólanna (landfræðileg fjarlægð) og skortur á vilja einstaklinganna til 

þess að gefa af sér tíma og orku í samstarfið (Traill ofl., 1). 

     Grundvöllur samstarfsins er að kennarar þurfa að smíða heilsteypt módel að 

áhrifaríkum samskiptum (successfull relationships) og er kjarninn þar persónuleg 

samskipti. Deildirnar verða líka að vera í reglulegum samskiptum og fá stuðning 

frá skólanum sínum. Styrkur til þróunarverkefnisins kemur líka til góðs. Í greininni 

eru notuð tvö dæmi um módel sem hafa gengið vel. Bæði sýna hvernig mismunandi 

skólastig geta stutt og eflt (compliment) hvert annað og mætt þörfum hinna. Þau 

hafa einnig sýnt að hægt er að viðhalda samstarfinu þrátt fyrir mannabreytingar á 

vinnustað en annað þeirra hefur staðið yfir í meira en 20 ár (Traill ofl.,  12). 

     Fyrra módelið var á milli Northwestern University og Baker Demonstration 

School. Í því fólst að senda nemendur í framhaldsskólann til þess að aðstoða við 

kennslu. Grunnskilyrði var að hafa lært latínu í tvö ár í framhaldsskóla og sýnt 

næga getu, metnað og áhuga til þess að leiðbeina. Þeir fengu greitt úr styrksjóði 

(Traill ofl.,2 ). Hlutverk þeirra var að aðstoða við undirbúningskennslu, kenna 

nokkra tíma á viku hluta samkvæmt leiðbeiningum og ráðum 

framhaldsskólakennaranna og styðja sérstaklega við einstaka nemendur. 

Hæfileikaríkir nemendur fengu að gera meira, eins og taka þátt í að semja nýtt efni. 
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Þeirra hugmyndir og framlag hefur óvænt átt þátt í að móta námskrána.  

     Á móti hefur háskólinn verið með pallborðsumræður og málstofur tengdar 

latínukennslu og boðið framhaldsskólakennurum að taka þátt. Þótt 

leiðbeinendurnir hafi ekki fengið kennsluna metna innan háskólans þá fylgir hún 

ferliskránni þeirra, jafnvel með meðmælum frá framhaldsskólakennurunum. Þessi 

reynsla hefur þroskað háskólanemendurna og eflt áhuga þeirra á kennslu og 

fornfræði. Til að mynda ákvað einn nemandinn að helga sig fornfræði en áður var 

markmiðið að fara í lögfræði (Traill ofl.,  4). 

     Hitt módelið er líka kennaraprógram sem í grunninn spannar samskipti 

University of Illinois við marga framhaldsskóla sem hófust með ráðstefnum og 

fundum sem háskólinn hefur haldið í gegnum árin. Kennaraprógramminu var 

komið á fót 2005. Frá áttunda áratugnum hafði ekki einn einasti fornfræðinemandi 

farið í kennaranám í framhaldi á fornfræðináminu. Eftir stofnun prógrammsins 

hafa nú þegar þrír útskrifast (á fimm árum) með kennaragráðu (Master of Arts in 

Teaching), þrír aðrir farið að kenna án þess að hafa lokið því og þrír eru í náminu. Í 

náminu hafa þeir mentor eða mentora sem aðstoða þá við að leiðbeina í tvö og 

hálft ár. Þeir eru því vel undirbúnir er þeir útskrifast sem fornfræðikennarar með 

meistaragráðu. Fornfræðikennarar University Laboratory High School hafa haldið 

góðum tengslum við háskólann og aðra framhaldsskóla í grenndinni. Frá 2005 

hefur árlega verið haldin  latínuhátíð, „Latin Day“ sem fornfræðinemendur halda 

með ýmsum uppákomum.  University of Illinois er með stórt safn af alls konar 

gögnum tengdum fornfræði og kennslu. Hann leggur mikið upp úr því að staðar- og 

gestakennarar deili verkefnum sínum þannig. Hann rekur líka eftirfarandi síður, 

sem miðla upplýsingum og auðvelda samskipti: 

http://www.latinteach.com/Site/Welcome.html http://latinteach.blogspot.com/ 

http://www.quia.com/shared/latin/  (Traill ofl.,  8)      

     Í Evrópu hafa samtök fornfræðikennara Colloquium Didacticum um árabil staðið 

fyrir samkomum og útgáfum. Önnur samtök, Euroclassica, eru regnhlífasamtök yfir 

flestöll fornfræðisamtök innan Evrópu og er starfsemin margvísleg. Ráðstefna er 

haldin árlega og skiptast löndin á að vera gestgjafar. Samtökin eru mjög mikilvæg 

fyrir fornfræðikennara því þau eru eins konar stuðningsnet og hafa að geyma 

miklar upplýsingar í gagnbanka. Þau hafa hins vegar ekki nein ítök í 
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Evrópusambandið vegna þess að það skiptir sér ekki af menntamálum Evrópuríkja. 

Af stærri ríkjum Evrópu þá er Frakkland ekki í þeim og aðeins nokkrir hópar frá 

Ítalíu en þar eru engin ein samtök yfir alla Ítalíu (Bulwer, 11). Í Svíþjóð kallast 

framhaldskólafag fornfræðikennarans Latína og almenn tungumálafræði. Alls eru 

um hundrað og tuttugu sem kenna fagið og kenna tíu þeirra einnig grísku (Tarandi, 

117). Þeir leggja mikla rækt við að markaðssetja fornfræðina og telja meðmæli 

útskrifaðra nemenda vera bestu kynninguna. Þeir heimsækja grunnskólana á vorin 

og kynna nemendum og foreldrum fagið. Til að gera námið áhugaverðara 

skipuleggja margir þeirra námsferðir til Rómar, vettvangsferðir og jafnvel elda 

„rómverskan“ mat (Tarandi, 118). 

     Þeir sem vilja halda upp merkjum fornfræðinnar hafa notað mismunandi rök. Í 

lokin verða nokkur þeirra rakin. 

Tvö viðhorf: 1) Hinn forni heimur er dauður og því fullkomnaður.  Whewell færði 

rök fyrir að æskan þyrfti að læra eitthvað sem er óbreytanlegt eins og latínu. 2) 

Reglur og undantekningar breytast ekki (Bulwer, 2). Fornfræðikunnátta nýtist í 

vinnu því hún er stöðluð, þróast ekki eins og mörg önnur fög gera vegna tækni, 

nýsköpunar og uppgötvana sem eiga hættu á að úreldast snemma, jafnvel þegar 

ungmennin fara á vinnumarkaðinn (Bulwer, 9). Fornfræðinám reynir á þróaða 

hugsun, skipulag og túlkun á mjög erfiðu viðfangsefni eins og stærðfræði og vísindi 

gera.8 Miðað við margar aðrar deildir er efniviður fyrir námið ódýr (Bulwer, 10). 

       

     „Við fornfræðikennarar verðum að læra að túlka fortíðina á forsendum 

nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það er þar af leiðandi hættulegt að einskorða 

okkur við þær hugrenningar sem hafa nú þegar þjónað okkur… Þannig er 

spekin um að „snúa aftur til undirstöðuatriðanna“ ófullnægjandi í sjálfri sér 

til þess að varðveita arf fornfræðinnar.“  Decreus, 2002 (Bulwer, 15) 

 

                                                        
8  The study of the classics... deals with an expression of human experience which is once for 

all finished and unchangeable. All rules definite, and all exceptions established in the known 

literature. The result is that the mind acquires both a precision and flexibility which the study of no 

language or science which is still in the course of developement can give. 
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     Belgískir og hollenskir foreldrar þrýsta á börnin sín til að læra latínu í 

gagnfræðiskólum (secondary shools) því þeir álíta það vera haldgóða menntun 

(Facq og Waumans, 28). Belgískir fornfræðikennarar segja að nemendur læri að 

þroska rökhugsun og minnið. Rannsóknir benda til að  nemendur sem hafa lært 

latínu eiga auðveldara með tungumál önnur en frönsku og flæmsku (Facq og 

Waumans, 29). 

     Það væri ekki sanngjarnt að hundsa allan þann áhuga, virkni og framleiðslu sem 

hefur átt sér stað í nágrannalandinu Finnlandi. Árið 1989 hóf finnska útvarpsstöðin 

YLE (the Finnish Broadcasting Company YLE) að semja vikulegar 

fréttatilkynningar á klassískri latínu „Nuntii Latini“ sem tveir finnskir 

háskólakennarar standa fyrir. Þetta hefur leitt af sér alls kyns uppákomur, 

árstímarit og almennt beint athyglinni að latínu (Farrell,  109). 

2.4 Niðurstaða 

Rannsóknir og yfirsýn yfir  þróun fornfræðikennslu er mismikil eftir löndum. Í 

löndum þar sem staða fornmála er mjög veik er þeim jafnvel alfarið ábótavant 

(Facq og Waumans, 22). Þróun fornmálanáms færist æ nær því að vera val og 

skyldunám í grunn-og framhaldsskólum er smátt og smátt að leggjast af hvarvetna. 

Þetta gæti þýtt  að allir fornfræðikennarar ættu að kynna sér markaðsfræðina á 

hverjum tíma og þau tæki og tól sem gætu nýst til að gera námið aðlaðandi fyrir 

ungmennum svo þeir freistist til að velja fagið fagsins vegna en einmitt þessari 

aðferð er beitt í Bretlandi og víða í Bandaríkjunum. Það er nokkuð ljóst að þær 

aðgerðir sem hafa verið gerðar til þess að fjölga nemendum í Evrópu og 

Bandaríkjunum eru sprottnar af fornfræðikennurum og deildum en ekki að 

frumkvæði menntastofnana eða yfirvalda.  

     Í Bretlandi eru töluvert færri nemendur en fyrir 50 árum. Hins vegar eru þeir 

mun áhugasamari (committed) (Bulwer, 131). Eins og fjallað var um í kafla 2.3 þá 

hefur samstarf menntaskólans í Illinois, Baker, við háskólann með því að fá 

háskólanema sem aðstoðarmenn gefist mjög vel. Þeir hafa reynst frábærir 

kennarar og aðstoðað við að þróa námskrána og aðferðir sem hafa aukið vinsældir 

deildarinnar (Traill ofl., 4). Nú er til að mynda bókasafnið og þekkingin orðin svo 

mikil í Illinois-háskóla að jafnvel dýralæknar koma í gagnaleit og þiggja upplýsingar 
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um nýlegar útgáfur frá ráðstefnum svo dæmi sé tekið (Traill ofl., 8).  

     Virkni og áhugi fornfræðikennara til einhvers konar samstarfs og/eða stuðnings  

virðist leika lykilhlutverki í að viðhalda eða jafnvel fjölga nemendum. 

„Við erum öll á sama báti og saman sökkvum við eða syndum.“ (Traill ofl., 1). Þeir 

fornfræðingar sem fjallað var um í kaflanum og margir aðrir tala af reynslu um áhrif 

þess sem samskipti, samvinna og fjölbreytni í kennsluháttum hefur til þess að viðhalda 

og jafnvel bæta fornfræðimenntun.
9
 

                                                        
9
 Ítarefni má meðal annars lesa í bókum Culham og Edmunds, Kallendorf, Waquet og 

Goldhill. Ítarefni um kennsluhætti má lesa í Harris. Sjá heimildaskrá. 
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3. Latínunám á Íslandi 

Vert er að renna leifturhratt yfir sögu latínukennslu og þær breytingar sem hafa átt 

sér stað á tuttugustu öld í stefnumálum latínukennslunnar á Íslandi. Hér fyrr á 

öldum lærðu sveinar latínu og grísku frá unga aldri því að það var sameiginlegt 

menntamál Evrópu. Þannig komust þeir í háskóla erlendis og gátu útskrifast sem 

prestar, embættismenn og læknar. Á tuttugustu öldinni minnkaði smám saman 

áherslan á fornmálin og var nánast horfin úr öllum framhaldsskólum landsins 

undir lok hennar. Hún er ennþá kennd reglulega við Menntaskólann í Reykjavík og 

Verslunarskólann á málabrautum. 

3.1 Ágrip af sögu latínukennslu 

Á 16. öld áður en piltar gengu í skóla lærðu þeir heima hjá sér eða hjá farkennara 

(presti eða klerki). Þar lærðu þeir lestur og  textaþýðingar. Árið 1552 var 

latínuskólinn Hólaskóli settur og ári síðar Skálholtsskóli samkvæmt lögum frá 

kirkjuskipan Kristjáns III í gegnum Alþingi. Í henni var líka skrá yfir námsefni fyrir 

skólann og áttu biskupar að útvega skólapiltum bækur. Kennarar voru allan daginn 

að kenna ýmist einstaklingum eða í smáhópum sem þótti mjög krefjandi (það er að 

vinna allan daginn). Latína var nánast eina námsefnið og uppistaðan var 

þrívegurinn, latína, mælsku-, og rökfræði. Í fyrsta bekk eftir að hafa lært stafróf, 

faðirvor, bænir, boðorðin tíu og annan trúarboðskap lærðu þeir Dónatinn, latneska 

málfræði (en námskráin var nánast beint eftir Melanchton). Þeir lærðu málfræði 

Melanchtons og þýddu Esóp. Kennarar þýddu ekki fyrir nemendur. Næsta verkefni 

var Colloquia eftir Erasmus frá Rotterdam þar sem þeir lærðu að rita latínu og æfa 

að tala hana. Í þriðja bekk var Terentíusi bætt við og Plautusi og  svo bréf Cícerós. 

Þeir voru látnir semja sendibréf á latínu vikulega. Í fjórða bekk var kennd rök og 

mælskufræði, Óvidíusi bætt við, Virgli og Cíceró. Í fimmta bekk kunnu nemendur 

að tala og skrifa latínu og byrjuðu að læra grísku. Kennslan var ströng og 

nemendum hlýtt yfir daglega (Guðlaugur, 134-137). 

     Kennsluaðferðin var að útskýra notkun orða, orðatiltækja og um efni ritanna 

ásamt upplýsingum um höfundana. Nemendur áttu síðan sjálfir að þýða texta og 

ráða í þá. Þetta þótti erfitt en í staðinn kom skilningurinn með tímanum. Smám 

saman breyttist það þó og kennarar þýddu fyrir nemendurna. Bækurnar voru þær 
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sömu í meira en tvö hundruð ár svo auðvelt var að svindla og þiggja ráð frá eldri 

nemendum. Tvisvar í viku var latneskur stíll og á laugardögum las kennarinn valda 

kafla og bað nemendum að snara yfir á íslensku jafnóðum. Danska var t.d. nánast 

ekkert kennd, um ein vika í byrjun hvers árs. Íslensku lærðu þeir með því að þýða.  

     Síðustu skólaár Skálholts var Grammatica Latina eftir Jersin tekin í notkun. 

Kennsluaðferð Jersin var sú að hafa skýringar á dönsku að hluta og var það 

óvinsælt og var hún gefin út endurskoðuð og betri árið 1637 og 1640.10 Bókin sem 

var notuð hvað lengst var Disticha Catonis, þýdd sem kvæðin Hugvinnsmál, útgefin 

á prenti á Hólum 1620 (Guðlaugur, 145). Með því að læra fjölda spakmæla 

utanbókar, þessi sem og önnur, hefur siðferðileg vitund skólapilta ef til vill 

þroskast samhliða málvitund (Guðlaugur, 148). 

     Í Bessastaðaskóla skrifuðu þeir upp versjónir af þýðingum kennaranna og verba 

skýringar. Kennarar kenndu ákveðinn hluta dags (Guðlaugur, 138). 

     Eftirlitskerfi var komið á fót strax í upphafi þar sem eldri nemendur voru 

nefndir notarius í Hóla- og Skálholtsskóla en inspector í Bessastaðaskóla. Þeir urðu 

eins konar aðstoðarkennarar, skráðu niður brot hinna yngri og leiðbeindu þeim og 

þótti aðferðin góð til að halda aga. 

Sigurður Pétursson, lektor í latínu, kemst svo að orði um latínumenntun fyrri alda : 

 

     „Hins vegar er engum blöðum um það að fletta að sú fræðsla sem fram fór 

samkvæmt menntakerfi því sem Jón Ólafsson lýsir skilaði miklum árangri. 

Hún skipaði Íslendingum á bekk með öðrum þjóðum Vesturálfu við 

varðveislu sameiginlegs menningararfs, sem í aldaraðir auðgaði og örvaði 

andlegt líf íslenskra lærdómsmanna, eins og latínukveðskapur þeirra ber 

glöggan vott um.“ 11  (Sigurður, 1) 

 

     Þrátt fyrir miklar breytingar í nágrannalöndunum á átjándu öld var kennsluefni 

og -háttum ekki breytt á Íslandi. Upp úr miðbiki aldarinnar fóru nemendur í 

                                                        
10  Skálholtsskóli fluttist til Reykjavíkur árið 1786 á Hólavelli og þaðan færður tímabundið á 
Bessastaði 1805 vegna lélegs aðbúnaðar.  
11  Jón Ólafsson úr Grunnavík eða Jón Grunnvíkingur (1705-1779). 



17 

framhaldsnámi erlendis að kvarta undan þessu og beita þrýsingi til úrbóta. Úr varð 

að árið 1799 skipaði konungurinn nefnd til að rannsaka íslensk skólamál. Frá 

þeirri rannsókn hafa geymst góðar heimildir. Þeirra niðurstaða var að kennslu var 

ábótavant, kennslubækur úreltar og of þungar fyrir nema á fyrsta ári og nemendur 

mjög miskunnandi á latínu þrátt fyrir að læra nánast bara hana alla daga. Stungu 

þeir upp á meiri fjölbreytni til að víkka sjóndeildarhringinn (Guðlaugur, 151).                 

     Frá aldamótunum 1800 til 1850 varð þó lítið um breytingar en það var helst að 

nokkrum bókum var skipt út fyrir nýjar. Allt til  ársins 1904 var 63-67 

klukkustundum varið í fornmálin af 170 en frá þeim tíma snarminnkaði 

latínukennsla víðsvegar, þó minnst í Menntaskólanum í Reykjavík (Guðlaugur, 

152). Mikil áhersla var lögð á fornmálin en upp úr 1904 fór latínutímum fækkandi 

og grískukennsla var lögð niður. Þrátt fyrir að þeim hafði fækkað þá var hún árið 

1937 ennþá aðalnámsgrein Menntaskólans með 19 stunda latínukennslu á viku á 

móti 9 stundum í íslensku og íslenskum bókmenntum. Þá var engin Íslandssaga 

kennd (Ármann, 41).   Það kemur því ekki á óvart að háværar raddir hafi heyrst í 

þjóðfélaginu um breytingar á áherslunum. Árið 1937 birti Ármann Halldórsson 

harðorða grein í garð menntamála. Hann benti á hvað þetta væri úrelt 

fyrirkomulag þar sem Evrópuþjóðir væru fyrir löngu farnar að skrifa og semja á 

eigin tungumáli og að miklu nær væri fyrir íslensk ungmenni að læra um eigin 

rætur bæði tungu og sögu. Hann benti líka á að á nítjándu öld hefðu margir þrýst á 

breytingar hérlendis eins og  annars staðar í Evrópu (Ármann, 45).   

     Nálega tuttugu árum seinna skrifar Jónas nokkur Jónsson kenndur við Hriflu 

harðorða grein í garð latínunnar. Hún bar yfirheitið:  Aldamótamennt. 

Tungumálanámið í menntaskólunum. Hann reit að skólaskipulagið væri á eftir 

samlöndum sínum og að latína ætti ekki heima í framhaldsskólum. „Dautt mál farg 

á lífrænni menningu“ er eitt af undirheitum greinarinnar og annað „Tveir 

fornmálamenn í Reykjavík“. Þá vísar hann í að á 50 ára tímabili hafi einungis tveir 

latínulærðir menn fengið lánaðar bækur á frummáli Rómverja á Landsbókasafninu 

og svo að „einstaka aldurhnignir prestar“ hafi lesið fornmálin á staðnum. Honum 

fannst nemendur hafa þarfara námi að sinna og stakk upp á að latínukennsla yrði í 

boði í formi námsdeilda á vegum ríkisins handa „fámennu úrvali nemenda sem 

vildi læra þessi fræði“ (Jónas, 2).  
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   Árið 1947 var grískan lögð niður og latínutímum snarfækkað í Menntaskólanum í 

Reykjavík svo hin nýju tungumál kæmust inn í námskrána: enska, þýska og franska. 

Bættust við tímar í íslensku, stærð- og náttúrufræði. Árið 1968 var latína tekin af 

stærðfræðideild. Ári seinna var máladeildinni skipt niður í latínu- og nýmáladeild. 

     Sumir skólar buðu aldrei upp á latínu alveg frá upphafi stofnunar, svo sem 

Kvennaskólinn (stofnaður 1874) og Kennaraskólinn (stofnaður 1908) . Fyrir utan 

Menntaskólann í Reykjavík og Verslunarskólann var latína kennd meðal annars í 

Menntaskólanum á Akureyri, Menntaskólanum í Hamrahlíð og Menntaskólanum á 

Laugavatni. Nú seinni ár hefur latína verið í boði sem valáfangi allt frá einni önn og 

upp úr í Menntaskólanum við Hamrahlíð, Kvennaskólanum, Fjölbraut í Garðabæ og 

Fjölbrautarskólanum í Breiðholti en hún hefur lítið verið kennd þar. 

     Í Verslunarskólanum notar kennarinn kennsluhefti sem hann hefur sjálfur 

útbúið. Í Menntaskólanum í Reykjavík eru notaðar bækurnar Oxford Latin Course, 

Latnesk málfræði og Latnesk Lestrarbók eftir Kristin Ármannsson, De bello gallico, 

In Catilinam oratio prima, ljóð eftir Catullus auk annarra verkefna. 

Latínukennarinn þar, Kolbrún Elfa Sigurðardóttir, hefur reglulega farið með 

nemendur á fornmáladeild til Rómar í náms- og skemmtiferð. 

     Í Háskóla Íslands er skor latínu og grísku í Deild erlendra tungumála, bókmennta 

og málvísinda. Telja má á fingrum annarrar handar fjöldann sem lærir fornmálin 

árlega hvort heldur sem aðal- eða aukafag. Þau eru aðeins í boði til BA gráðu. 

Guðfræðinemum er skylt að taka námskeiðin Forngríska I og II. Á sagnfræði- og 

heimspekideild stendur nemendum til boða þrjátíu eininga þverfaglegt nám í 

Klassískum fræðum. Þar er þess getið að tungumálin séu eins konar lykill að hinum 

forna heimi og hans arfleifð. 

3.2 Latínukennarar 

Þeir latínukennarar sem ég hef rætt við í framhaldsskólum og Háskóla Íslands 

vinna einangrað þegar kemur að latínukennslu og undirbúningi hennar. Það virðist 

sem enginn gagnabanki kennslugagna sé til og þurfa nýir kennarar að útbúa gögn 

og skipuleggja kennsluna frá grunni. Skoðanir þeirra á samvinnu við aðra kennara 

voru mjög misjafnar. Sumum finnst það óþarfi eða hafa engan áhuga. Það er ekki til 

fagfélag fornfræðikennara og hefur ekki verið (að mér vitandi).  Í samtali við Geir Þ. 
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Þórarinsson stundakennara við Háskóla Íslands og Eirík Gíslason kemur fram að 

brýn nauðsyn sé á aðstöðu fyrir fornmálakennara og að það sé grundvöllur 

samskipta og samvinnu að hafa aðstöðu til. Þar að auki telur Geir það til hagsmuna 

og bóta að fornmáladeildin verði færð undir Sagnfræði- og heimspekideild. Hann 

telur að sú deild hlúi betur að fornfræðinni, þ.e. að samskipti kennara innan 

deildarinnar séu meiri og hún gæti styrkt stöðu fornmálanna með ýmsum leiðum. 

Honum virðist nemendur þar hafa almennt meiri áhuga á fræðunum en þeir í Deild 

erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda. Hann benti jafnframt á þá 

staðreynd að fornmálakennslunni sé stýrt þaðan enda koma flestir kennararnir 

þaðan. 

     Kolbrún bendir á að við lærum latínu of seint á menntastiginu. Hún segir að 

nemendur séu orðnir það sérhæfðir sautján og átján ára gamlir að ólíklegt sé að 

þeir velji latínu af öllu því ógrynni af námsbrautum og –skeiðum sem eru í boði. 

Latína er mikið grunnfag, sérstaklega fyrir indóevrópsk tungumál og málvísindi, og 

fer sem rauður þráður í gegnum Evrópusöguna frá fornöld til nútímans  en er líka 

mikilvægur grunnur fyrir akademískt nám.  

3.3 Viðleitni menntastofnana 

Fornmálin virðast ekki vera á pallborðinu hjá Menntamálaráðuneytinu. Höfundur 

sótti þar um styrk í febrúar til þess að vinna að vefsíðunni og var hafnað. Ekki veit 

hann til þess að fornfræðingar og fornfræðinemendur séu að sækja um styrki til 

námsgagna ðea verkefnum tengdum fornfögunum.  

     Það er sáralítið af heimildum um sögu latínukennslu á 20. öld. Þær er helst að 

finna óbeint í sögubókum Framhaldsskóla og Háskólans og þar er lítið skrifað. 

Fornmálin fá litla fjölmiðlaathygli og litla athygli innan menntastofnana. 

     Rektor Menntaskólans í Reykjavík, Yngvi Pétursson, sagði í óformlegu viðtali nú 

í vor að það væri foreldrum að kenna hve fáir skrái sig á fornmáladeild. Þeir leggi 

mikla áherslu á stærðfræðibraut og telji tungumálanám óskynsamlega 

námsfjárfestingu. Höfundur ræddi líka við skólastjóra Hagaskóla og í 

Landakotsskóla. Árið 2005 virtust þáverandi skólastjórar áhugasamir um að bjóða 

grunnsóklanemum uppá latínu. Einar Magnússon þáverandi skólastjóri Hagaskóla 

stakk upp á að boðið yrði upp á latínu sem valáfanga í 10. bekk. Séra Hjalti 
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Þorkelsson, þáverandi skólastjóri Landakotsskóla, vildi að latína yrði kennd 12 ára 

nemendum. Honum fannst 12 ára nemendur vera tilbúnari að læra latínu og sagði 

að eldri nemendur væru uppteknari af öðru. Honum fannst líka latína vera kjörinn 

grunnur fyrir tungumálanám á gagnfræðistigi. 

     Í desember 2010 tók núverandi skólastjóra Landakotsskóla, Sölva Sveinsson, vel 

í hugmyndina um að kenna latínu. Hann stakk upp á að áhugi yrði kannaður hjá 

nemendum í 7. bekk til þess að bjóða upp á það í 8. bekk. Núverandi skólastjóri 

Hagaskóla, Ingibjörg Jósefsdóttir, sagði í sama mánuði að fjárhagsstaða Hagaskóla 

væri þannig að ekki væri hægt að ráða kennara út fyrir Hagaskóla og því kæmi 

latína ekki til greina í bili. 

3.4 Nemendur 

Hvað græða nemendur á því að læra latínu? Gefum okkur að latína auðveldi 

akademískt nám, dýpki skilning og þekkingu á íslenskri málfræði og jafnvel sögu, 

rómanskra mála, indó-ervópskra, málvísindum, læknisfræði eða lögfræði vegna 

orðaforðans þá virðist sem það sé of seint að nemendum standi til boða læra latínu 

í framhaldsskóla hvað þá í háskóla, eins og Kolbún bendir á. Það eru nokkrar 

ástæður fyrir því. Latína sem dautt tungumál með langa eftirlífssögu er grunnur, 

snar þáttur í menningarsögu okkar og á grunni byggjum við, ekki öfugt. 

Framhaldsskólanemendur fara á sérhæfða námsbraut eftir almenna árið. Á þessu 

skeiði er ólíklegra að þeir velji eitthvað sem getur talistgrunnur og virðist ekki hafa 

jafnáberandi hagnýtt og aðrar brautir og námsleiðir.  Þar sem fornmálin eru til í 

mýflugumynd á Íslandi þá er harla gert ráð fyrir að unglingar eigi sér þann draum 

að vinna við fornmálin í framtíðinni, eins og með kennslu. 

     Latína er staðlað tungumál vegna þess að það er ekki talað lengur. Þannig að 

reglur og undantekningar breytast ekki. Sumir hafa fært rök fyrir því að nemendur 

eigi auðveldara með að læra staðlað tungumál eins og latínu. Á aldrinum tíu til tólf 

ára eiga nemendur hvað auðveldast með að læra tungumál. Í sumum 

Evrópulöndum er almennt haldið fram að það sé besti aldurinn til þess að læra 

latínu því það sé góður undirbúningur fyrir tungumálakennslu, en á þessum aldri 

notar heilinn bæði með abstrakt hugsun og skilning barnsins ásamt því að heilinn 

byrjar að nota kerfisbundna flokkun (hins fullorðna).  
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     Geir hefur kennt í Háskóli unga fólksins fjögur sumur (2006-2009). Í hann 

komast nemendur frá tíu til fjórtán ára til þess að fá smjörþefinn af akademísku 

námi. Hann bendir á að þau fjögur ár sem hann vann þar skráðu 60 nemendur sig 

árlega í latínu og þurftu aðrir að fara á biðlista. Hann segir nemendurna hafa verið 

einstaklega áhugasama. Einn nemandi kom í námskeiðið tvö ár í röð. Sumarið 2010 

var latína kennd í Háskóla unga fólksins í fimmta sinn, að þessu sinni af 

latínunemum við Háskóla Íslands. Auk latínunnar var fornaldarsaga Grikkja og 

Rómverja kennd við Háskóla unga fólksins þrjú sumur,2007-2009, og fylltust þau 

námskeið einnig. 

     Áhugi barna og unglinga virðist því ekki vera fyrirstaða þess að bjóða 

grunnskólanemendum uppá fornmálanám.  

3.5 Aðgerðir til að fjölga nemendum 

Hér koma nokkrar hugmyndir að því að fjölga nemendum og auka áhuga á 

fornmálunum: 

 -Til þess að fjölga kennurum og nemendum er hægt að bjóða 

grunnskólakennurum upp á diplómanám í latínu, 90 einingar. Námið yrði með því 

markmiði að þeir gætu kennt eitt eða tvö misseri í latínu eða jafnvel grísku sem 

valáfanga í grunnskóla. 

-Fólk með BA í latínu eða grísku geti bætt ofan á hana M. paed. gráðu og haft 

fornfræðikennara að mentor. 

-Stofna samtök fornmálakennara í grunn- og menntaskólum. 

Tilgangurinn yrði ða efla nám og kennslu, gæta hagsmuna fornfræðinnar, halda til 

haga gögnum er tengjast fornfræði á Íslandi, halda viðburði eins og ráðstefnur og 

fundi, tilnefna móðurskóla til dæmis Menntaskólann í Reykjavík, fá styrki til 

námsgagnagerðar. 

-Háskóli unga fólksins. Fá nemendur í fornfræðum að kenna í samstarfi við 

einstaka grunn- og/eða framhaldsskóla. „Framtíðarkennarar þurfa meiri 

verkreynslu og samskipti við reynda kennara með áhorfi, samvinnu við kennslu- 

og námsgagnaundirbúning og leiðsögn.“12 

                                                        
12 “Future teachers need more hands-on activities and contact with experienced teachers 

through extended observations, group planning periods, and mentoring.” (Traill ofl., 8) Ítarlegri 

umfjöllun um fornfræði á Íslandi má lesa í grein Svavars Hrafns Svavarssonar. Sjá heimildaskrá. 
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4. Latína á veraldarvefnum 

Vegna hins mikla samdráttar sem fornmálin hafa orðið fyrir í menntakerfinu í 

gervöllum heiminum hafa kennarar beitt ýmsum aðferðum til að efla áhugann og 

fjölga nemendum, einkum í Bretlandi og Bandaríkjunum. Meðal annars hafa þeir 

nýtt sér tæknina, sérstaklega tölvur á ýmsa vegu, allt frá því nota ýmis forrit, word, 

excel yfir í fjölbreytta internetnotkun, e.o. vefleiðangur, samskiptasíður, blogg og 

þess háttar. 

     Hér verða sýndar mismunandi leiðir sem hafa verið farnar til að nota internetið 

ekki einungis sem kennslu- og námstól heldur líka sem leið til að fá nýja nemendur 

og að halda áhuga þeirra á latínu virkum.  

4.1 Hvers konar efni finnst á latínuvefsíðum? 

Sumir kennarar sækja sér hugmyndir úr öllum áttum og eru opnir fyrir nýjungum 

eða tilbúnir að finna leiðir sem hafa árangur erfiðis.  

     Reinhard fjallar um samskiptasíður eins og facebook og myspace (Gruber-Miller, 

307). 13 Vroma, www.vroma.org, er menningartengd fjarkennsluvefsíða frá árinu 

2000. Markmið stofnenda hennar er að kenna latínu og rómverska menningu í 

gegnum sýndarvefsíðu. Heimildir eftir ferðarithöfunda eins og Strabon og Pásanías 

voru notaðar sem fyrirmyndir að gerð hennar. Hvert talað orð hefur 

menningarbundna vídd. Grundvöllur til þess að skilja mál vel er samskipti, 

umskráningarhæfni (decoding skills), þekking á menningarlegum bakgrunni og 

mælskufræðilegum upplýsingum (Gruber-Miller, 307). Nemendur þurfa að skilja 

menningarþróun og samfélagsvefinn, fléttu stétta, stjórnmála, trúabragða og svo 

framvegis. 

     Internetsamskipti og vefverkefni hjálpa til við að stuðla að tungumálaþekkingu. 

Námið á Vroma er í formi blogga á netinu á latínu og fara vefpóstsamskipti 

eingöngu á latínu (Gruber-Miller, 305). 

     Vefsíðurnar eLatin eGreek eLearn, http://eclassics.ning.com/ , og Schola, 

http://schola.ning.com/, eru svipaðar að hugmyndafræði og jafnvel uppbyggingu. 

      

 

                                                        
13  Í dag gætum við bætt samskiptavefinn Twitter í hópinn. 
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4.2 Ná kennsluvefir í latínu tilætluðum markmiðum?  

Á veraldarvefnum er ótrúlega mikið af upplýsingum, mjög misjafnar að gæðum og 

sumar beinlínis bull og ósannindi. Málfar er misgott og sumt sem sett er inn er 

jafnvel misbjóðandi. Veraldarvefurinn hefur þó stuðlað að betra aðgengi 

almennings að upplýsingum og lærdóm. Mörg verkefni hafa gefið að sér góða raun í 

að stuðla að auknum fornmálaáhuga og námi, svo sem vefleiðangurstengdum 

verkefnum, virtual vefsíðum og samskiptasíðum þar sem nemendur taka beinan 

þátt og kennarar leiðbeina þeim (Godwin-Jones,  9). Vefleiðangurverkefni hafa 

verið notuð síðan 1993 og hafa notið mikilla vinsælda í kennslutækni á 

veraldarvefnum. Þar er lögð áhersla á samstarf nemenda til þess að leita heimilda í 

gegnum internetið og leysa verkefni eða svara spurningum. Í menningartengdum 

ferðum hefur hluti námsferðarinnar verið blogg um ferðina ásamt myndum og 

myndböndum af reynslunni. Þegar nemendur upplifa fornfræði í gegnum ferðalög 

og samskipti tengjast þeir faginu persónulega og upplifa það af meiri áhuga. 

     Í tveimur framhaldsskólum var gerð sú tilraun að kenna latínu í eitt ár eingöngu 

í gegnum netsamskipti við menntaða latínukennara og rafrænar heimildir og 

rafræn gögn á veraldarvefnum (Lister, 235). Tildrögin voru þau að á sama tíma og 

latínukennsla dróst saman um tíu prósent á tíunda áratug síðustu aldar ákvað 

ríkistjórn Bretlands að endurbæta gæðin í læsi  og tölfræði. Í kjölfarið varð latína 

aftur vinsæl á meðal grunnskólabarna með aðstoð bókarinnar Minimus eftir 

Barbara Bell. Þá komu upp vandamál því það vantaði latínukennara í 

framhaldsskóla. Fornmáladeild Cambridge háskólans ákvað að reyna samstarf með 

tveimur framhaldsskólum með því að nota fjarkennslu í gegnum veraldarvefinn. 

Verkefnið kallaðist Online Latin Project og var fjármagnað af deildinni. Það hófst í 

september árið 1999 og varði 24 vikur. Bókin Cambridge Latin Course var 

undirstöðubók kennslunnar (Lister, 236). Nemendur voru 25 þrettán ára unglingar 

í öðrum skólanum og 20 fjórtán ára í hinum. Þeir hittust vikulega í 50 mínútur og 

unnu verkefni frá níu latínukennurum í gegnum netsamskipti sem kennari 

(ófaglærður í fornmálum) stýrði. Hann aðstoðaði nemendur ekkert. Úr þessum 

hópi luku tveir nemendur ekki áfanganum. 

     Meðal verkefna áttu þeir að hanna ferðamannabækling um Pompeii og styðjast 

við fyrirframgefnar vefsíður (Lister, 237). Önnur verkefni voru ýmiss konar 
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eyðufyllingar í málfræði. 

     Í upphafi og í lokin voru gerðar kannanir á viðhorfi nemenda. Sumir 

viðurkenndu í upphafi að áhugi þeirra beindist helst að því að fá að nota tölvu í 

námi. Í lokakönnuninni fannst einum erfitt að hafa ekki kennara á staðnum til þess 

að aga sig, öðrum fannst erfitt að hafa ekki fagkennara til þess að leiðrétta sig og 

enn öðrum fannst gott að láta kenna sér, með beinum hætti. Enn öðrum fannst 

erfitt að vinna svo sjálfstætt. Verkefnastjórar meta sem svo að nemendur séu ekki 

vandir á sjálfstæð vinnubrögð og ábyrgð á námi í skólanum sínum. 

Latínukennurunum fannst skorta eðlileg tjáskipti þar sem nemendur voru allan 

tímann í óbeinum samskiptum. 

     Niðurstöðurnar voru þær að þeir fengu sambærilega einkunn og nemendur sem 

höfðu latínukennara í öðrum skólum. Hins vegar komu alls konar tæknileg 

vandamál upp á teninginn sem seinkaði ferlinu. Tveir af aðstoðarmönnunum voru 

þeirrar skoðunar að notkun veraldarvefsins og netpósts hvatti til hagnýtrar 

notkunar í námi og kennslu (Lister, 238). Ein af niðurstöðum verkefnisins var að 

tölvur væru frábært tól til þess að miðla upplýsingum en kæmu ekki í stað beinnar 

kennslu. 

     Verkefnið fékk umfjöllun í „Times“. Í framhaldi af því fengu verkefnastjórar 

fyrirspurnir um latínu á netinu hvaðanæva úr heiminum. Flestir voru fullorðnir 

einstaklingar sem höfðu áhuga á að læra latínu eða rifja hana upp. Í júní árið 2000 

var boðið upp á fjarnámskeið fyrir fullorðna. Einnig hafa önnur sambærileg 

verkefni þróast út frá þessu með opinberum styrkjum (Lister, 239). 

     Stóra spurningin er hvers vegna latína fari minnkandi og hvort við sem stöndum 

á bakvið latínunám, kennarar, fræðimenn, nemendur og áhugamenn höfum nokkru 

á að tapa. Að einhverju leyti shefur þessu nú þegar verið svarað í ritgerðinni: 

Latínunám tók of mikið pláss frá vísindunum sem urðu að ryðja sér til rúms og fáir 

söknuðu þess eftir að það hvarf af því að margir höfðu slæma reynslu af latínunámi 

sem þeir voru skyldaðir í. Kannski eru ein mistökin þau að fornmálakennarar hafa 

ekki spyrnt nægilega við. En hvernig hefði viðspyrnan átt að vera? Það er augljóst 

að þeir hefðu ekki átt að standa gegn tillögum sem gerðar voru um að minnka of 

fyrirferðamikið fornmálanám, því það var rétt og sanngjörn krafa að auka vægi 

vísinda og ýmissa annarra greina. Og það var sennilega líka eðlileg tillaga hjá 
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Hriflu-Jónasi að búa bara til fornmáladeild í stað þess að skikka allar brautir, 

jafnvel eðlisfræðibrautina, til að læra latínu. Í staðinn hefðu fornmálakennarar ef til 

vill átt að taka undir þau sjónarmið en berjast af meiri krafti gegn því að fornmálin 

hyrfu alveg, líka sem valgreinar. 

     Eins og staðan er í dag þá ver almenningur miklum tíma á veraldarvefnum. Hann 

er nýttur til samskipta, fjölmiðla, auglýsinga, upplýsinga og náms. Hann getur því 

talist góður miðill til að nota í kennslu og námi, í samskiptum og til þess að bjóða 

stærri hóp uppá að kynna sér og jafnvel læra fornmálin. 



26 

5. Latína.is 

Latína.is er hinn helmingur BA ritgerðar. Hún er kennsluvefur í latínu og getur 

talist verklegi hluti BA verkefnisins. Um hana verður nánar fjallað um hana í 

undirköflum. 

5.1 Hvað er latína.is og hvað er á henni? 

Latína.is er hugarfóstur ritgerðarhöfundarins Maríu Ásmundsdóttur Shanko.  Til 

þess að hugmyndin yrði að veruleika þurfti hentugan samstarfsaðila.  Höfundur fór 

þess á leit við Skólavefsinn ehf haustið 2010 og tóku forsvarsmenn strax vel í 

hugmyndina. Samið var um að fyrirtækið hýsti og aðstoðaði við uppsetningu.  Að 

svo stöddu hefur vefsíðan kynningu, myndbandsviðtöl við kennara og nemendur, 

hljóðfræði, beygingafræði og gagnvirkar æfingar. Til stendur að færa inn 

setningafræði, fleiri margvísleg æfingar og verkefni, kennsluhugmyndir, hlekki á 

samskonar erlendar síður, hlekki á innlenda síður tengdar latínu svo eitthvað sé 

nefnt. Helsta verkefnið verður þó Latínufræðarinn, kennsla í myndbandaformi.14 

Verið er að sækja um styrki til vinnunnar en unnið hefur verið styrkjalaust að 

þessu verkefni og ómældum tíma höfundar varið í undirbúninginn, uppsetningu og 

útfærslu. 

     Meðfylgjandi eru fylgiskjöl til nánari skýringar á vefsíðunni. Á fylgiskjali 1 er 

forsíðan í sinni núverandi mynd. Til hægri sést skipting efnisflokkanna. Á 

forsíðunni er myndbandskynning. Höfundur fékk tólf ára gamlan son sinn, Kjartan 

Skarphéðinsson, til þess að kynna síðuna. Á fylgiskjali 2 og 3 er sýnishorn af 

viðtölum við kennara og nemendur. Á fylgiskjali 4, 5 og 6 er uppsetning á 

nafnorðum, sagnorðum og lýsingarorðum. Á fylgiskjali 7 er sýnishorn af beygingu 

fornafna. Uppsetningarnar eru nokkuð staðlaðar en útlit mismunandi enda lítur 

uppsetning sagnorða töluvert öðruvísi út en uppsetning fornafna því notaðar eru 

tíðir, myndir, hættir, tölur og persónur í sagnorðabeygingum en í fornöfnum 

persónur, tölur og föll. 

     Á fylgiskjali 8, 9, 10 og 11 er sýnishorn af æfingarsíðunum. Á fylgiskjali 8 sýnir 

þær tegundir æfinga sem eru í boði. Þar fyrir neðan má sjá fyrstu nafnorðin sem 

                                                        
14  Sjá fyrirmyndina: 
http://www.framhaldsskoli.is/_opid/staerdfraedi/staerdfraedikennarinn/index.html 
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hægt er að velja að fallbeygja. Þau eru í stafrófsröð og hefst runan á 1. 

nafnorðabeygingu og svo koll af kolli. Á skjali 9 þarf að fallbeygja nafnorð. Í boði er 

úrval nafnorða úr öllum fimm beygingarflokkum nafnorða. Einkunnagjöf fylgir 

niðurstöðu hverrar æfingar. Á fylgiskjali 10 er latínutexti og á að flokka orðin í 

nafnorð, sagnorð, lýsingarorð og fornöfn. Á fylgiskjali 11 eru rómverskar tilvitnanir 

á latínu og íslensku og þarf að para saman rétta þýðingu. 

5.2 Markmið með síðunni  

Meginmarkmið með síðunni er að auka fjölbreytni innan 

fornfræðinámsgreinarinnar, efla áhuga nemenda, fjölga þeim og vekja almenna 

athygli á fornfræði sem raunhæfum kosti á menntastiginu. Með síðunni verður 

grunnur að latínu aðgengilegur öllum á skipulagðan hátt á internetinu á okkar 

eigin móðurmáli, íslensku. Þetta er í fyrsta sinn á Íslandi sem heildrænt 

kennsluefni í latínu er sett á vefinn aðgengilegt öllum sem vilja kynna sér og/eða 

læra latínu. Allir þeir sem hafa aðgang að tölvum geta notað þennan latínuvef, 

hvort sem um er að ræða unga eða aldna, í námi, starfi eða sem áhugamál. Hægt er 

að prenta út efni og fá hugmyndir um mismunandi kennsluaðferðir.  

5.3 Leiðir til að ná markmiðum  

Latína.is er hluti af framhaldsskólavefnum sem inniheldur námsgögn fyrir ýmis 

framhaldsskólafög, meðal annars íslensku, ensku, sögu og stærðfræði. Með því að 

kynna latínuvefsíðuna fyrir starfsfólki og nemendum, aðallega í framhaldsskólum, 

er von mín að vekja áhuga á henni. Á forsíðu framhaldsskólavefsins verður hlekkur 

á latina.is samhliða hlekkjum á námsíður annarra faga. Er það von höfundar að sem 

flestir freistist til að skoða vefsíðuna, kynna sér latínu og þaðan jafnvel velja að 

læra málið eða vekja athygli á því.   

     Vefsíðan hentar vel fyrir námsgreinar í latínu og fornfræði.  Efnið er fyrst og 

fremst notað til náms og kennslu. Það hentar framhaldsskólum, háskólum, 

endurmenntun og getur hentað vel sem valáfangi í grunnskólum. Einstaklingar 

geta lært grunninn í latneskri málfræði með aðstoð síðunnar. Á henni verður 

námsefni, fræðsla, gagnvirk verkefni, leikir og útprentanleg verkefni sem auðvelt 

er að nálgast og prófa.  Þetta er í fyrsta sinn á Íslandi sem heildrænt kennsluefni í 
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latínu er sett á vefinn aðgengilegt öllum sem vilja kynna sér og jafnvel læra latínu. 

Hingað til hefur ekki verið hægt hérlendis að nálgast kennsluefni fyrir latínu á 

netinu. Íslendingar nota internetið mjög mikið og er þetta því kjörinn vettvangur til 

að vekja athygli á málinu. Með svona auðveldu aðgengi getur vefsíðan aukið 

almennt áhuga á fornfræðum.  

     Samkvæmt viðtölum við nokkra latínukennara er ljóst að staða latínu er veik 

hérlendis. Ein ástæðan er talin vera sú að latína er kennd alltof seint á 

menntastiginu. Latína sem grunnur er þverfagleg og hentar grunnnámið betur í 

grunnskólum. Með aðstoð síðunnar væri hægt að brúa þetta bil. 

Framhaldsskólavefsíðan er í eigu Skólavefsins sem hýsir námssíðu fyrir 

grunnskóla. Hæglegt er að setja hlekk þar á milli eða útbúa efni sem höfðar beint til 

grunnskólanemenda. 

5.4 Hver er markhópurinn? 

Latína.is er fyrir alla sem hafa áhuga á að læra latínu á móðurmálinu og fyrir 

kennara sem geta nýtt sér efni af síðunni. Hún er tengd framhaldsskólasíðunni 

www.framhaldsskoli.is og miðast efnið af henni einkum við framhaldsskólanám.  

Þar sem útskýringar er hægt að nálgast á hljóð- og myndböndum getur síðan náð 

til stærri hóps, t.d. með skerta getu e.o. dyslexíu.  Þess má geta að fornfræðinám 

telst svo mikilvægur þekkingargrunnur bæði í vestrænu samfélagi og fyrir 

indóevrópsk mál að það er kennt frá ellefu ára aldri í mörgum Evrópulöndum, eins 

og Hollandi, Þýskalandi, Ítalíu og Frakklandi. Það væri athyglisvert að kanna áhuga 

grunnskólanemenda á faginu. Miðað við áhugann í Háskóla unga fólksins er ekki 

fráleitt að ætla að áhugi sé til staðar hjá nemendum í grunn- og gagnfræðiskólum. 

5.5 Hvað þarf að vera á síðunni og hverju má sleppa? 

Það er mikilvægt að síðan innihaldi latneska mál- og setningafræði. Að 

uppsetningin sé aðlaðandi og skýr. Einnig skiptir máli að boðið sé upp á ýmis 

verkefni, gagnvirk og útprentanleg, æfingar og einfalda texta. 

     Það sem má missa sín er einstaka þættir í mál- og setningafræði sem eru mjög 

lítið eða nánast ekkert notaðir, eins og deilitölur í töluorðum. Einnig flóknar 

útskýringar tengdar hljóðfræði og þróun tungumálsins. Tilgangur með síðunni er 
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að sýna grunninn og vera aðlaðandi. Það getur virkað fráhrindandi að sýna mikið af 

undantekningum  í sagnorðum og nafnorðum til að mynda. Vefsíðan í því formi 

sem hún er kynnt í dag veitir upplýsingar um hljóðfræði og beygingafræði ásamt 

verkefnum. 

     Það verða heldur ekki hlekkir að flóknum greinarskrifum um latínu. Leitast 

verður við eins mikinn einfaldleika í framsetningu efnisins og hugsast getur miðað 

við að viðfangsefnið er latína. Enda er aðalmarkhópurinn unglingar. 
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6. Lokaorð 

Við stöndum á tímamótum þar sem mikil blöndun menningarheima á sér stað 

vegna fólksflutninga og hnattvæðingar í nánast einu og öllu. Efnisleg og andleg 

blöndun er frelsandi en líka áreiti og hætta á að eitthvað þynnist út. Ef við stöndum 

ekki vörð um menningararfleifð okkar er hættan einmitt þessi. (Nedergaard, 49) 

Geir, er getið var í 4. kafla, komst svo að orði að fornmálin væru eins og lím sem 

bindur saman hinn vestræna menningararf. 

Alain Bosquet benti á að húmanistarnir, sjálfir málsvarar fornmálanna, gerðu 

latínuna að dauðu máli með ósveigjanleika sínum.15 Af þessu getum við e.t.v. 

lært að  við þurfum að sjá til þess að fornmálanemendur sjái tengingu við 

nútímann. Til dæmis ætti ekki að vera erfitt að tengja söguskoðun 

Sallustiusar þar sem hin spillandi græðgi tærir samfélagið við 

raunveruleikann á Íslandi um og eftir hrun. Annað sem ber að hafa í huga er 

að það er ekki fornfræðinni til framdráttar að troða henni upp á neinn. Hins 

vegar skiptir máli að fornfræðingar sýni henni þá viðleitni sem henni ber að 

koma henni á framfæri og hafa hana til sýnis í þjóðfélaginu. Minna á hana 

með ýmsum leiðum. 

                                                        
15 „Frá sjónarhorni sagnfræðingsins varð hnignun latínunnar ekki fyrir tilstilli fjandmenna 
hennar heldur af sjálfum húmanistunum sem vegna kröfu um hið forna norm breyttu latínu í dautt 
tungumál.“ (Waquet, 272) 
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