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1. Inledning 
Den traditionella indelningen av skolans kunskapsstoff i ämnen, ett system med rötter i 

antiken, består fortfarande trots experiment med alternativa former såsom lärande i tema- eller 

projektform i progressivistisk anda (Arfwedsson & Arfwedsson, 2002). Under 

utbildningshistoriens gång har dock ämnesfloran genomgått många förändringar. Ämnen har 

försvunnit ur skolundervisningen och ersatts av nya. Gamla ämnen har fått ett nytt innehåll. 

Andra finns kvar, men med minskad tilldelning av tid och resurser. Sådana förändringar 

genomförs sällan utan kraftfulla protester från det hotade ämnets företrädare. Det är mycket 

som står på spel, inte minst den egna anställningen, men också den status som det innebär att 

undervisa i ett ämne med stor tilldelning av tid och andra resurser. Därför gäller det i tider av 

förändring att hitta övertygande argument för det egna ämnets legitimitet och rätt att behålla 

sin position orubbad. Förutom argument som framhåller ämnets nyttoaspekter förekommer 

också argument som vilar på föreställningen att vissa ämnen, eller delar av ämnen, i kraft av 

gamla anor utgör ett kulturarv som inte får gå förlorat. 

 

Den här uppsatsen kommer att ägnas åt latinet, ett ämne vars ställning i den svenska 

gymnasieskolan har varit föremål för en både utdragen och hätsk kamp. Det är svårt att 

föreställa sig vilken central roll ett språkämne som idag har en undanskymd plats på det 

humanistiska programmet spelade i skoldebatten på högsta nivå under mer än 100 år. Under 

denna långa tid hann både latinets förkämpar och dess motståndare skapa en rad argument. 

Argumentationen förblev inte statisk, utan innehållet förändrades över tid vilket jag kommer 

att gå närmare in på i uppsatsens teoriavsnitt. Föreställningar om skolämnens identitet och 

legitimitet, det vill säga vad som uppfattas som ämnets essens och dess berättigande, är 

fenomen som länge har intresserat mig. I olika sammanhang, både professionella och sociala, 

har jag märkt att det finns starkt rotade föreställningar om latinämnet, ofta känslomässigt 

färgade, oavsett om de är positiva eller negativa. Därför har jag valt att undersöka hur ett antal 

latinelever i den svenska gymnasieskolan tänker kring ämnet. Valet av elever som föremål för 

undersökningen motiveras av min nyfikenhet på föreställningarna hos denna grupp unga 

människor som mer eller mindre aktivt valt att studera ett lite udda språk som latin, ett språk 

som inte längre är någons modersmål och som dessutom kräver stor ansträngning att lära sig. 

Innan jag presenterar uppsatsens syfte kommer jag att göra en kort beskrivning och historik 

över latinämnet.  
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2. Bakgrund - latinet som skolämne 
För att underlätta för dem av uppsatsens läsare som inte tidigare haft kontakt med latinämnet 

kommer jag att ge en kort beskrivning av latinet samt en historisk översikt över latinet som 

skolämne.  

 

Latin och antik grekiska brukar benämnas klassiska språk. Till dessa räknades också 

gammaltestamentlig hebreiska som försvann som skolämne 1895 (Junel, 1963). Det som 

förenar de klassiska språken är dels att de är döda i bemärkelsen att de inte längre är någons 

modersmål, dels att de som representanter för perioder av kulturell blomstring (eller som i 

fallet hebreiska av religiösa skäl) har tillmätts ett extra högt värde. Bland de klassiska språken 

har latinet dominerat genom att det, som vi kommer att se i den historiska översikten, använts 

praktiskt i flera viktiga domäner, till exempel inom kyrkan och utbildningsväsendet. 

 

Det latinska språkets uppbyggnad skiljer sig från svenska genom att det i stor utsträckning 

uttrycker ords funktion i satser genom ändelser där vi istället använder prepositioner. Latinets 

substantiv, adjektiv och pronomen har sex olika former, så kallade kasus, som anger ordets 

funktion i satsen medan svenskan endast har två. Verbsystemet är formrikt och personliga 

pronomen som subjekt behöver inte sättas ut (i likhet med exempelvis modern spanska). 

Eftersom funktion uttrycks med hjälp av ändelser kan latinet ha en friare ordföljd än 

svenskan, och detta utnyttjade de klassiska författarna för att uppnå särskilda effekter vilket 

gör att deras texter kräver en del analys för att tolka. För att förstå en latinsk text måste man 

dels behärska formsystemet, dels ha kunskaper om grundläggande syntax. När man studerar 

ett modernt språk ligger fokus i början på praktisk språkfärdighet. Det dröjer i allmänhet flera 

år innan man börjar läsa autentisk fack- och skönlitteratur. I latinämnet kommer läsning av 

autentiska texter tidigare, om än i korta utdrag. Man lär sig att tolka texter genom språklig 

analys, men man måste också sätta sig in i texternas historiska och kulturella faktainnehåll för 

att kunna förstå dem.  
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Idéhistorikern Bo Lindberg presenterar en indelning av latinet i följande fyra perioder 

(Lindberg, 1993):  

 

Under den inledande antika perioden (cirka 600 f. Kr. till 600 e. Kr.) var latinet romarnas 

modersmål och kommunikationsspråk för invånarna i det romerska imperiet. 

 

De romanska nationalspråken utvecklades ur latinet under senantiken, men tack vare att det 

var den mäktiga och transnationella katolska kyrkans språk kom latinet att fortleva i 

modifierad form, det så kallade medeltidslatinet, under hela medeltiden (cirka 600 e. Kr. till 

cirka 1500). Förutom i kyrkans liturgi och inom teologin användes latinet inom vetenskap, 

administration och skönlitteratur. 

 

Renässanshumanismen, med början i 1300-talets Italien, innebar en strävan att återskapa 

latinet i dess klassiska form med den antike författaren Ciceros språkbruk och stil som norm. 

Humanisterna betraktade medeltidslatinet som ett vulgärt bruksspråk förknippat med den 

skolastiska teologin. Resultatet av deras arbete blev det så kallade nylatinet. Den nylatinska 

perioden varade cirka 1500 till cirka 1800. Under de två första seklen behöll latinet sina 

domäner, men förlorade sedan gradvis allt fler till nationalspråken. Vid 1800-talets början var 

det i stort sett bara inom den katolska kyrkan som latinet hade en praktisk användning. 

 

Den fjärde perioden kallar Lindberg för skollatinets epok (Lindberg, 1993). Denna period 

började cirka 1800 och kan sägas vara än idag. Trots att det inte längre hade någon praktisk 

funktion levde latinet kvar som skolämne, men i en annan roll än tidigare. Både under 

medeltiden och den nylatinska perioden lärdes latinet in för att användas aktivt, både skriftligt 

och muntligt. På nybörjarnivå gick inlärningen till ungefär som när vi lär oss främmande 

språk, om än med utantillärning och handgripliga bestraffningar. Från andra klass i 

trivialskolan var enligt 1649 års skolordning latin dessutom undervisningsspråk i alla ämnen, 

och eleverna fick inte tala annat än latin med varandra när läraren hörde. Först 1807 

avskaffades latin som undervisningsspråk (Tengström, 1973). Latinet var grunden för de 

färdigheter i retorik som var en förutsättning för en karriär i den lärda världen eller som 

ämbetsman i stormaktstidens Sverige. Även i prästutbildningen hade latinet och de andra 

klassiska språken stor plats. Vid 1800-talets början fanns inte längre denna aktiva användning 

av latin i offentligheten. I kraft av anor och tradition behöll det dock sin plats i skolan, men 
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med nytt innehåll. En viktig förändring av latinämnet gällde grammatikens roll. Tidigare hade 

eleverna också varit tvungna att lära sig formlära och syntax som verktyg för att kunna förstå 

och uttrycka sig på språket, men man såg inget behov av att göra någon detaljerad grammatisk 

analys av de texter man läste. Dessa studerades som förebilder för den egna produktionen. 

Med det nya synsättet förvandlades texterna från mönster till studieobjekt. Nya språkveten-

skapliga rön gav verktyg till en detaljerad syntaktisk analys av de klassiska texterna. Detta 

ledde till ”en intellektualisering av grammatikstudiet” (Lindberg, 1993, s. 92). Vid sidan av 

textstudiet var översättning från svenska till latin en viktig del av undervisningen. 

Fokuseringen på grammatik motiverades av föreställningen att det tränade elevernas förmåga 

till logiskt tänkande och självdisciplin, den så kallade formalbildningsteorin (Richardson, 

1963; Lindberg, 1993). Formalbildningsteorin kommer att behandlas mer utförligt i 

uppsatsens teoriavsnitt. Dock studerades texterna inte enbart ur grammatisk synvinkel. Man 

kommenterade också det historiska, kulturhistoriska och mytologiska innehållet i texterna ”så 

att en i möjligaste måtto klar uppfattning af de gamles lif må blifva frukten av auktorernas 

läsning” (1859 års skolstadga citerad i Junel, 1963, s. 107). 

 

Latinets ställning kom att stå i centrum för skoldebatten under hela 1800-talet. Flera 

kommittéer tillsattes för att utreda hur läroverksutbildningen skulle kunna reformeras, men 

förespråkarna för ett minskat utrymme för latinet till förmån för realämnena vann bara några 

delsegrar. Genom 1859 års skolstadga infördes två utbildningsspår, ett med klassiska språk 

och ett utan. Det fastslogs definitivt i och med 1878 års stadga. Därmed etablerades systemet 

med en latinlinje och en reallinje (jämförbar med dagens naturvetenskapliga program), ett 

system som bestod ända till 1950-talet då den allmänna linjen (humanistisk linje utan 

klassiska språk) tillkom (Richardson, 1963; Larsson & Prytz, 2011).  

 

Förutom införandet av en reallinje blev också en följd av 1800-talsdebatten kring latinet att 

timantalet minskade gradvis och starten flyttades uppåt. I början av seklet började eleverna 

med latin redan i trivialskolans första klass, men starten flyttades gradvis framåt för att enligt 

1878 års stadga ligga i fjärde klass (Richardson, 2004; Junel, 1963). Timantalet i mitten av 

seklet var 66 veckotimmar fördelade på åtta år, varav tio veckotimmar de första två åren, men 

1895 hade det minskat till 40 veckotimmar fördelade på sex år (Junel, 1963). En annan 

förändring som tillkom 1895 var att det latinska översättningsprovet i studentexamen skulle 

göras från latin till svenska istället för som tidigare från svenska till latin (Junel, 1963). 
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I och med 1905 års läroverksreform som innebar ett fyraårigt gymnasium ovanpå en sexårig 

realskola minskades latinets utrymme ytterligare. Det lästes nu bara på gymnasiets latinlinje i 

fyra år med vardera sex veckotimmar (Junel, 1963; Tengström, 1973). Denna omfattning 

behöll latinet fram till införandet av det nya gymnasiet 1965 då den treåriga humanistiska 

linjen infördes. Latin lästes på linjens helklassiska (tillsammans med grekiska) och 

halvklassiska varianter med vardera sju veckotimmar (à 40 minuter) i årskurs två och tre. På 

humanistiska linjens sociala och estetiska varianter lästes istället det nya ämnet allmän 

språkkunskap (Richardson, 2004). I allmän språkkunskap studerades hur latin och även 

grekiska lever kvar i de moderna språken, till exempel i vetenskaplig terminologi. Analys av 

ordbildningen i det internationella ordförrådet var en viktig del, alltså att kunna identifiera 

latinska och grekiska morfem i ord. Latinets utveckling till de moderna romanska språken och 

läsning av textprov på latin, främst citat och sentenser ingick också (Skolöverstyrelsen 1965).  

Även i latinämnet ingick det stoff som studerades i allmän språkkunskap och latinämnet fick 

alltså en större bredd gentemot tidigare (Ibid.). Följande läroplan för gymnasiet, Lgy 70, 

innebär inga förändringar för latinets del (Skolöverstyrelsen, 1970). 

 

Den nya läroplanen för gymnasiet, Lpf 94, och införandet av kursgymnasiet Gy 2000 

medförde förändringar för latinämnet. Den humanistiska linjen försvann och ersattes av två 

inriktningar på det samhällsvetenskapliga programmet, kultur respektive språk. Allmän 

språkkunskap försvann som eget ämne och slogs samman med latinet som fick namnet latin 

med allmän språkkunskap. Ämnet delades upp i tre 100-poängskurser (A, B och C) som 

kunde läsas som valbara kurser på samhällsprogrammet med språklig inriktning eller som 

individuellt val. På lokal nivå kunde dock gymnasieskolor själva besluta om att göra latin A 

och B obligatoriska på samhäll/språk. Timantalet blev om man räknar med att 100 poäng 

läggs ut med 87 timmar 2,7 veckotimmar för varje kurs (Fröh, 2010). Eftersom de flesta 

skolor valde att börja med latin först i årskurs 2 blev det schematekniskt svårt att hinna med 

latin C.  

 

I den senaste läroplanen, Gy 2011, har latinämnet bytt namn till latin – språk och kultur. Det 

är fortfarande uppdelat på tre 100-poängskurser, latin 1, 2 och 3. Latin 1 är obligatoriskt på 

det humanistiska programmets språkliga inriktning. De övriga kurserna kan väljas i 

programmets fördjupningsdel som omfattar sammanlagt 300 poäng. Några förändringar som 

skett är att poesi som lästes från och med latin B flyttats upp till latin 3. Inlärning av det 

grekiska alfabetet som ingick i latin C har tagits bort, kanske i syfte att renodla ämnet och i 
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essentialistisk anda närma det till latinet som universitetsämne. Det humanistiska programmet 

blev inte särskilt populärt. I Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag 2017 framgår att det 

humanistiska programmet inte har blivit populärt. Endast 0,9 % av eleverna som sökte till 

nationella program läsåret 2016/17 valde humanistiskt program. Antalet som läste på 

programmet under nämnda läsår var 2500. Programmet har dessutom något fler avhopp än 

övriga högskoleförberedande program; 77,5 % slutför utbildningen på tre år jämfört med  

82,4 % sammantaget på högskoleförberedande program. I kommentarerna om programmet 

säger Skolverket att det är det minsta nationella programmet och att det varit litet sedan 

starten 2011. Enligt Skolverket kan detta bero på att programmet saknas i stora delar av landet 

och därmed blir ”ett osynligt och i praktiken omöjligt val för många elever” (Skolverket, 

2017, s. 155). Skolor som Skolverket kontaktat förklarar rekryteringssvårigheterna med att 

vårdnadshavare och elever inte känner till programmet och upplever valet som osäkert. Enligt 

elever som intervjuats presenteras dessutom det humanistiska programmet som ”nischat och 

smalt” varför många väljer ett alternativ som upplevs som ”bredare” (Ibid.) Någon statistik 

över hur många elever som läser de olika kurserna i latin inom ramen för humanistiska 

programmets språkinriktning respektive individuellt val finns tyvärr inte att tillgå. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka latinelevers uppfattningar om ämnet. De 

uppfattningar som kommer fram i undersökningen kommer att sättas i relation till de olika 

argument för latinämnet som redovisas i teoriavsnittet. 

 

För att ringa in uppsatsens syfte har jag tagit hjälp av följande frågeställningar: 

Vilka förväntningar hade eleverna på latinet i början av studierna? 

Vad uppfattar eleverna som latinämnets kärna? 

Vilken eventuell nytta tror de sig kunna få av latinstudierna?  
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4. Teoretiskt ramverk 
En del av syftet med denna uppsats är att sätta uppfattningar om latinämnet hos dagens elever 

i relation till föreställningar tidigare förekommande föreställningar. Dessa äldre 

föreställningar kan vi få en bild av med hjälp av den forskning som gjorts om 

argumentationen i 1800-talets latindebatt. Innan jag går in på forskningen om latindebatten 

specifikt vill jag ta upp några aspekter på ämnens status i allmänhet.     

 

 

4.1 Skolämnens status 
Sixten Marklund (1987) beskriver hur olika ämnesklassificeringar ger uttryck för ett 

värderande av ämnen. Uppdelning i teoretiska/praktiska ämnen, 

kunskapsämnen/övningsämnen eller allmänna ämnen/yrkesämnen är enligt Marklund 

inkonsekvent, då alla ämnen innehåller både teoretiska och praktiska moment, och befäster 

föreställningen att intellektuell aktivitet är ”finare” än fysisk. Trots att vi inte längre lever i ett 

statiskt hierarkiskt samhälle, menar Marklund att ”så traditionsbundna företeelser i vår kultur 

som skolans ämnen alltjämt rangordnas i en socio-ekonomisk dimension” (1987, s. 144). Idag 

är dessa ämnesklassificeringar sedan länge borttagna, men det är inte osannolikt att dessa 

föreställningar lever kvar. En annan aspekt som påverkar ämnens status är deras nyttovärde. 

Arfwedson och Arfwedson (2002) jämför det svenska utbildningstänkandet (hämtat från 

USA) med det som dominerar i Tyskland. Den svenska utbildningsfilosofin beskrivs som 

pragmatisk (nyttoinriktad) och instrumentell medan den tyska bygger på en idé om 

bildningens frigörande kraft.  

 

En viktig faktor för ett ämnes status är dess tilldelning av undervisningstid. Ju mer tid ett 

ämne har, desto fler företrädare som kan var med och påverka skolans arbete även på ett 

allmänt plan. Hallberg, Martinsson och Sjöberg (2012) beskriver tre strategier för hur 

ämnesföreträdare kan försvara eller expandera vad författarna kallar ämnets revir. En strategi 

är att hävda nyttan med det egna ämnet på bekostnad av andra ämnen. Vidare kan man 

argumentera för en utvidgning av ämnet till nya områden, till exempel andra stadier och 

program där ämnet inte studerats tidigare eller haft en annan utformning. Ett exempel på detta 

är införandet av samma kurser i svenska på studie- och yrkesförberedande program i Lpf 94. 

En tredje möjlighet är att utöka ämnets innehåll för att ge det relevans för hela under-

visningen. Hallberg et al. (2012) pekar dock på att ett problem med en sådan breddning av 

ämnet är risken att ämnets identitet, dess gränser mot andra ämnen, suddas ut. Författarna 
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framhåller också att en sådan utökning av innehållet i allmänhet inte uppfattas som positiv om 

den inte åtföljs av ett utökat timantal.  I latinets fall ser vi ett tydligt exempel på denna tredje 

väg. Ämnet har gått från att enbart ägnas åt översättning av texter och därmed förenat 

grammatikstudium till att bli ett brett språk- och kulturämne.  

 

 

4.2 Argument för latinämnet 
Debatten om latinets ställning i den svenska skolan under 1800-talet har behandlats i två 

doktorsavhandlingar. Utbildningshistorikern Gunnar Richardson ägnar ett avsnitt i sin 

avhandling Kulturkamp och klasskamp. Ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- 

och kulturpolitik under 1880-talet (1963) åt ”Latinfrågan – det högre bildningsväsendets 

kardinalproblem”. Olof Wennås avhandling i statsvetenskap Striden om latinväldet. Idéer och 

intressen i svensk skolpolitik (1966) är en ingående analys av latindebatten under hela 1800-

talet med tyngdpunkt på perioden 1849-1878. Wennås har en rad frågeställningar, bland annat 

vilka idé- och intressegrupper som kunde urskiljas och vilka deras motiv var. Vidare vilka 

möjligheter intressegrupperna hade att påverka och om ändringarna i den politiska 

representationen fick några effekter. Den fråga som har störst relevans för denna uppsats är 

den om vilka argument som kom till användning i debatten. Argumentationen för latinet i 

skolan tas också upp av Bo Lindberg i kapitlet ”Latinet som skolspråk” i Europa och latinet 

(1993).  

 

En viktig fråga i 1800-talets skoldebatt var vilket som skulle vara målet med utbildning vid 

läroverk och gymnasier. I början av seklet var den högre skolutbildningen knuten till kyrkan 

och hade som främsta syfte att utbilda präster, statliga ämbetsmän och läroverkslärare. 

Huvudämnena var de klassiska språken och teologi. I mycket var det 1600-talets 

undervisningssystem som fortfarande gällde. Nya rön inom naturvetenskaperna och en ökad 

sekularisering minskade prästståndets ställning som ”det lärda ståndet”. Industrialiseringen 

och framväxten av en ekonomiskt stark medelklass skapade behov av en utbildning med 

naturvetenskaper och moderna språk. Ett utilitaristiskt bildningsideal ställdes mot det gamla 

klassiskt humanistiska (Wennås, 1966). De konservativa krafterna ansåg att staten bara skulle 

stå för utbildningen av personer i offentlig tjänst och denna utbildning skulle som förut ha de 

klassiska språken som grundsten. Undervisningens mål var inte praktisk nytta, utan ”en 

allsidig utveckling av själsförmögenheterna” (Wennås, 1966, s. 17). Nyttoinriktad utbildning 

skulle näringslivet självt anordna och finansiera utan statligt stöd.  
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Ett argument för att behålla latinets dominans i undervisningen hittade man i den så kallade 

formalbildningsteorin som lanserades av den nyhumanistiska rörelsen vid 1800-talets början. 

Enligt denna teori var syftet med undervisning inte att ge eleverna kunskaper med praktisk 

nytta i yrkeslivet, utan att utveckla deras personlighet. Detta skulle åstadkommas genom att 

man studerade ämnen som var särskilt lämpliga för att träna upp de intellektuella förmågorna. 

Man ansåg att det gick att träna olika delar av intellektet, exempelvis minnet och det logiska 

tänkandet, ungefär som man tränar en muskel. Mest formalbildande var klassiska språk och 

matematik (Lindberg, 1993; Richardson, 1963). För nyhumanisterna var det grekiskan som 

stod högst eftersom man ansåg att den grekiska kulturen var mer ursprunglig och utvecklade 

känslan och skönhetssinnet. Deras ambitioner att låta grekiskan bli det främsta klassiska 

språket i skolan slog dock aldrig igenom. Istället tog latinförespråkarna över 

formalbildningsargumentet och tillämpade det på latinet. Man tonade ner den känslomässiga 

och estetiska sidan och framhöll den logiska. Latin var mer lämpat för att träna intellektet 

eftersom den latinska grammatiken hade en fastare struktur än den grekiska. Man lade till 

exempel stor vikt vid att latinet har sex kasus medan grekiskan ”bara” har fem (Lindberg, 

1993). Föreställningen om de klassiska språkens formalbildande effekt levde kvar in på 1900-

talet. På 1920-talet visade psykologen Edward L. Thorndike vid Princeton University genom 

experiment att det inte fanns något empiriskt påvisbart samband mellan studier av matematik 

och klassiska språk och en allmän utveckling av de intellektuella förmågorna. Resultatet 

redovisade Thorndike i Classical Investigations 1924 (Lundgren, 1989). 

 

Ett annat argument var latinets disciplinerande och moraliskt fostrande potential. Studiet av 

ett så svårt och arbetskrävande ämne som latin ansågs utveckla elevernas arbetsmoral. I ett 

remissyttrande från 1880-talet hävdade exempelvis en juridikprofessor att den vana vid 

grundlighet som latinstudierna ger följer genom hela livet ”stålsättande karaktären samt 

framkallande pålitlighet och grundlighet i vad som än företages” (Richardson, 1963). 

Latinförespråkarna framhöll också det moraliskt föredömliga i den romerska historien och 

kulturen. Detta grundade sig på föreställningar om den romerska nationalkaraktären som 

manlig, patriotisk och pliktuppfyllande (Lindberg, 1993). Rent allmänt använde båda sidor i 

1800-talets latindebatt den antika kulturen som slagträ med hjälp av olika tolkningar och 

vinklingar: ”Romarnas virtus, kraft och mandom kunde i ett anförande framställas som 

föredöme medan näste talare varnade för den romerska litteraturens moraliska gift eller 

pekade på sedeslösheten i Rom” (Richardson, 1963, s. 159). 
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Mot varandra i 1800-talets kultur- och utbildningsvärld stod å ena sidan förespråkarna för 

nyttofilosofi och framtidsoptimism, å andra sidan den gamla klassiskt bildade eliten som såg 

motparten som en grupp krassa materialister. I deras ögon var naturvetenskapliga ämnen 

praktiska, medan de humanistiska var teoretiska och vetenskapliga (Richardson, 1963). Den 

klassiska bildningen fungerade som socialt kitt. Att ha en gemensam referensram, att kunna 

förstå och använda sig av klassiska citat, ha kunskap om antikens historia och mytologi 

förenade medlemmarna av de politiskt inflytelserika, kulturella och lärda kretsarna 

(Richardson, 1963; Lindberg, 1993). Det var alltså fråga om det som sociologen Pierre 

Bourdieu kallar kulturellt kapital. Att ha ett kulturellt kapital innebär att behärska det 

kulturella referenssystem som ger tillträde och möjlighet att lyckas på ett visst socialt fält, till 

exempel utbildningssystemet. Den mest erkända formen av kulturellt kapital i Bourdieus 

hemland Frankrike är allmänbildning, ”culture générale” (Broady, 1988). Avsaknad av visst 

kulturellt kapital kan innebära ett konkret hinder för karriärvägar. Latinets försvarare använde 

värdet av allmänbildning som argument för att utesluta icke-klassiker från högre utbildningar. 

Så sent som på 1880-talet hade realstudenter inte rätt att avlägga universitetsexamen vilket 

blev föremål för en kommittéutredning 1881. I sitt remissvar förordade Medicinska fakulteten 

vid Uppsala universitet att kravet på förkunskaper i latin skulle vara kvar eftersom läkare 

borde ha en ”högre allmänbildning” (Richardson, 1963, s. 162).  

 

Även den mer nyttoinriktade tanken att latinstudiet gav kunskaper om språkstruktur och 

grammatiska begrepp som kunde tillämpas vid inlärning av andra språk fanns med redan i 

1870 års läroverkskommitté (Richardson, 1963). Det var dock först i mitten av 1900-talet som 

den allmänspråkliga nyttan med latinstudier blev ett starkt argument för latinet. I takt med att 

latinet förlorat i allmän status och utrymme i skolan började man åberopa ämnets nyttovärde. 

Som tidigare nämnts infördes det nya ämnet allmän språkkunskap samtidigt som latinämnet 

utökades med allmänspråkligt innehåll i det nya gymnasiet (Skolöverstyrelsen, 1965). 

 

Någon motsvarande forskning kring latindebatten som flammade upp då och då även under 

1900-talet finns tyvärr inte. Richardson (2004, s. 132) nämner att latinet ”väckte livlig debatt” 

även under 1900-talet, men går tyvärr inte in på vilka uttryck denna debatt tog sig. Tengström 

(1973, s. 104) går inte heller närmare in på argumentationen i 1900-talsdebatten som 

framförallt fördes i dagspressen. Han talar om ”avgörande drabbningar” på 1960-talet mellan 

Dagens Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten och professor Alvar Ellegård. Tengström 
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nämner dock inte något om innehållet i polemiken. Vid tillkomsten för Tengströms 

framställning hade enligt denne ingen forskning gjorts på 1900-talsdebatten och så ser det 

fortfarande ut.  

 

Lindberg (1993, s. 97) pekar på att latinets ”kulturella bagage”, alltså historia och kultur som 

följde med textstudiet, först användes som argument för att latinstudier skulle ha en moraliskt 

uppbygglig effekt, vilket vi också sett tidigare i denna uppsats (ovan, s. 10). Under 1900-talet 

hade beundran för romerska manliga dygder förlorat sin relevans. Argumentet blev nu istället 

att latinet med historia och kulturhistoria gav kunskaper om grunden till den europeiska 

kulturen på flera områden till exempel för vetenskaper, kristendom och filosofi. Med 

Lindbergs ord (1993, s. 97): ”Latinet som kungsväg till den europeiska bildningen – i olika 

versioner har det antagandet varit en hörnsten i latinförsvaret under 1900-talet.” 

 

I ämnesplanen för latin i Gy2000 sägs bland annat att ”ämnet syftar till förståelse för det 

kulturarv som är en sammanbindande länk mellan Europas länder”. Vidare sägs att ”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”. I Gy 2011 har kulturarv och 

historia fått ännu större betydelse vilket framgår redan av att ämnet bytt namn från Latin med 

allmän språkkunskap till Latin – språk och kultur. Här sägs: ”Undervisningen i ämnet latin – 

språk och kultur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det latinska språket, om 

den romerska kulturen och om latinets roll som kulturbärare under olika tider. Undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av andra tiders kulturer och bidra till ett 

fördjupat historiskt perspektiv, men också ge perspektiv på nutiden.” Den historisk- 

kulturhistoriska delen följer med på samtliga betygssteg vilket inte var fallet i Gy2000. 
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5. Forskningsansats och metod 
5.1 Forskningsansats 
Syftet med min undersökning är att identifiera latinelevers uppfattningar om ämnet de 

studerar. Min ambition är att hitta mönster, skillnader och likheter i det empiriska materialet 

samt att sätta in dessa fynd i ett teoretiskt sammanhang. Det rör sig alltså om en i första hand 

kvalitativ undersökning. Något förenklat innebär kvalitativ forskning att forskaren beskriver 

verkligheten genom analys av språkliga utsagor i syfte att uppnå förståelse, till skillnad från 

kvantitativ forskning som med hjälp av statistisk analys av förutbestämda variabler studerar 

intensitet, utbredning eller orsakssamband i yttersta syfte att hitta förklaringar (Fejes & 

Thornberg, 2009). Emellertid kommer jag i diskussionen av resultatet beröra kvantitativa 

förhållanden när dessa är särskilt påfallande och intressanta. 

 

5.2 Val av metod 
Under den uppsatsförberedande kursen Forskningsmetodik och vetenskapsteori prövade jag i 

en pilotstudie att använda mig av både halvstrukturerad intervju och enkäter med öppna 

frågor. Pilotstudiens fokus låg på latinlärares urval av kunskapsstoff vid realiseringen av 

kursplanernas mål. Utfallet av enkäterna blev inte helt tillfredsställande, av 35 tillfrågade 

svarade 19 och svaren var överlag för kortfattade för att utgöra ett intressant empiriskt 

material. De fem intervjuer som genomfördes gav ett rikare material, men jag valde ändå att 

byta uppsatsämne och istället rikta in mig på gruppen latinelever då ingen tidigare 

undersökning haft elevperspektiv. Jag var nyfiken på uppfattningar hos unga personer som 

läser ett lite udda och samtidigt arbetskrävande ämne. 

 

Fastän undersökningen i och för sig inte skulle ha en kvantitativ ansats ville jag ändå ha ett 

relativt stort material för att kunna urskilja eventuella iögonfallande kvantitativa skillnader i 

elevernas värdering av ämnets olika delar. Min bedömning var då att enkäter av praktiska skäl 

skulle ge ett betydligt större empiriskt material än vad intervjuer skulle kunna ge. Jag räknade 

dessutom med att inte riskera samma bortfall som för lärarenkäterna eftersom elevenkäterna 

skulle distribueras via undervisande lärare och att eleverna skulle erbjudas möjlighet att 

besvara enkäten under lektionstid.  
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5.3 Enkätens utformning 
Frågeformuläret inleddes med en missivdel där jag i enlighet med Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer (2002) kort redogjorde för undersökningens syfte och informerade 

respondenterna om att enkätsvaren skulle vara anonyma och hanteras konfidentiellt, det vill 

säga att privata data som identifierar respondenterna inte avslöjas. Dessutom instruerades 

lärarna att upplysa eleverna om att deltagandet var frivilligt. 

 

Enkäten innehöll sju frågor varav de två första gällde uppgifter om kurs- och 

programtillhörighet. Jag bedömde det som intressant att veta om respondenterna läste latin 1, 

2 eller 3 och huruvida de läste ämnet på humanistiska programmets språkliga inriktning där 

latin 1 är obligatoriskt, eller som individuellt val. De övriga fem frågorna formulerades för att 

få ett så rikt underlag som möjligt för att urskilja elevernas föreställningar om latinämnet.  De 

områden som intresserade mig var: förförståelse av och förväntningar på ämnet, upplevelse av 

ämnets centrala innehåll – dess kärna, samt ämnets eventuella nytta. Följande frågor ställdes: 

 Hur kommer det sig att du har valt att läsa latin? 

 Är det något med latinämnet som är annorlunda än du förväntat dig? 

 Hur skulle du beskriva latinämnet för någon som undrar vad det går ut på? 

 Vad uppfattar du som den viktigaste/de viktigaste delarna av latinämnet? 

 Vad tror du att du kommer att få för nytta av dina latinkunskaper i framtiden? 

 

Inte helt oväntat kom respondenterna ibland att föregripa de två sista frågorna i svaren på de 

tidigare frågorna, till exempel genom att ange nyttan av latinet redan i svaret på frågan om 

orsaken till valet att läsa latin. Detta har jag beaktat vid analysen av materialet. 
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5.4 Genomförande av datainsamlingen 
Datainsamlingen genomfördes under vårterminen 2016 på tre storstadsgymnasier och på ett 

gymnasium i en mellanstor stad. För att få tillgång till respondenter kontaktade jag tre 

latinlärare som jag är personligen bekant med samt en fjärde via Svenska klassikerförbundets 

hemsida och bad om hjälp med att distribuera enkäterna i deras undervisningsgrupper. Jag 

använde mig sålunda av det som Bryman (2002) kallar bekvämlighetsurval, det vill säga att 

välja respondenter utifrån tillgänglighet. Lärarna på gymnasieskola 1 respektive 2 fick 

enkäten via e-post och ombesörjde själva kopiering, varför jag inte vet det exakta antalet 

elever som fick enkäten på dessa skolor. Lärarna på gymnasieskola 3 respektive 4 fick sig 

tillsänt kopior av enkäten med posten. Läraren på gymnasieskola 3 lät eleverna själva ta 

ansvar för att fylla i och samla enkäterna i svarskuvert och klistra igen dessa. Läraren uppger 

antalet elever till ”knappt 60” varav 37 besvarat enkäten. Läraren på gymnasieskola 4 bad mig 

skicka 12 enkäter och jag fick igen 6 besvarade. Sammanlagt fick jag in 101 besvarade 

enkäter. Samtliga respondenter läste kurserna latin 1 eller latin 2 inom ramen för det 

humanistiska programmet. Tyvärr fanns inte latin som individuellt val eller kursen latin 3 

representerade. Svaren fördelade sig som följer: 

 

Gymnasieskola 1 

Latin 1 23 

Latin 2 25 

 

Gymnasieskola 2 

Latin 1 8 

Latin 2 2 

 

Gymnasieskola 3 

Latin 1 37 

 

Gymnasieskola 4 

Latin 2 6 
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5.5 Bearbetning och analys av data 
Jag har valt att följa den modell för kvalitativ analys som presenteras av Annika Lantz i 

Intervjumetodik (2007). Trots uppenbara skillnader mellan intervjuer och enkäter som 

datainsamlingsmetod blir det på analysstadiet i båda fall fråga om en form av textanalys 

oavsett om det gäller transkriberat intervjumaterial eller svar på öppna enkätfrågor. 

 

Det första steget i bearbetningen av materialet var att koncentrera materialet genom att rensa 

bort information som saknar relevans för besvarandet av undersökningens frågor, vad man 

brukar kalla datareduktion. Eftersom materialet utgjordes av svar på en enkät med öppna 

frågor, men ändå tydlig struktur, krävdes ingen större reduktion. 

 

Nästa steg var att koda materialet, det vill säga att abstrahera och förse utsagor med 

sammanfattande nyckelord för att utmönstra kategorier eller teman som ökar förståelsen för 

det fenomen som är undersökningens objekt (Lantz, 2007). Kodning kan ses som ett moment 

som föregår den egentliga kategoriseringen, där kodningen görs för att lättare identifiera en 

utsaga senare, medan kategorisering innebär en mer systematisk begreppsbildning, men 

användningen av termerna är flytande (Kvale & Brinkman, 2009). Enligt Lantz kan dessa 

koder antingen vara beskrivande eller interpretativa. En interpretativ kodning innebär en 

tolkning utifrån förförståelsen och ”[bedömer] vad som karaktäriserar innehållet på en 

abstraktare nivå.”(Lantz, 2007, s. 110) Eftersom jag valt att leta efter nyckelord och begrepp 

med utgångspunkt från teorin och min egen förförståelse vid kodningen kan denna beskrivas 

som interpretativ. Analysen resulterade i ett antal teman som presenteras i följande kapitel. 

 

5.6 Metodkritik 
Valet av enkät som metod motiverades som tidigare nämnts av min önskan om ett relativt 

stort empiriskt material, men också av praktiska skäl eftersom intervjuer skulle ha krävt 

resande och övernattningar. Undersökningen fick ett bra utfall, bara några enstaka elever har 

inte besvarat alla frågor. Enkätsvaren var dock till stor del kortfattade vilket lämnar utrymme 

för subjektiva tolkningar då undersökaren inte har möjlighet att ställa följdfrågor. Om en elev 

bara svarar ordet ”grammatik” eller ”språk” på en fråga skulle det vara önskvärt att be eleven 

utveckla detta. Det kanske hade varit önskvärt att komplettera enkäten med ett antal 

intervjuer, kanske i grupp för att få en diskussion med fler intressanta synpunkter.  
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6. Resultat 
Analysen har resulterat i ett antal teman som grupperats under rubrikerna Förväntningar, 

Latinämnets kärna samt Nyttan med latinet. Resultatets teman presenteras inte generellt i 

storleksordning utifrån antalet utsagor, eftersom jag i första hand var intresserad av innehållet 

i svaren. Dock är de teman som presenteras först, ”grammatik som latinets kärna” respektive 

”språklig allmännytta” under Nyttan med latinet, också kvantitativt störst. Respondenterna 

betecknas med E (elev) och siffra. 

 

6.1 Förväntningar 
Då inga elever med latin som individuellt val ingick i undersökningen, utan samtliga läste 

latin inom ramen för humanistiska programmets språkinriktning, är det inte förvånande att 

majoriteten hänvisar till obligatoriet på programmet på frågan om varför de valt att läsa latin. 

Några preciserar dock att de antingen valt just det programmet på grund av latinet, medan 

andra uppger att de skulle ha valt det som individuellt val annars. Naturligt nog är ett annat 

vanligt skäl som uppges intresse för språk i allmänhet och latinet som ett verktyg för att 

lättare lära sig andra språk. Intresse för kultur och historia tycks däremot inte ha varit 

avgörande för mer än ett fåtal.  

 

Latinet tycks också ha en lockelse i kraft av att vara annorlunda, en exklusiv kunskap för en 

krets av invigda: ”Det verkade också så himla spännande. Man känner sig som en 

språkkunnig akademiker från 1800-talet eller som häxor från någon fantasyfilm. Det kändes 

coolt, helt enkelt.” (E3) En annan elev uppskattar att det är ett ämne som inte så många läser 

och därmed känns ”unikt” att lära sig (E55) Det är tydligt att föreställningen om latin som 

kulturellt kapital fortfarande lever kvar. 

 

Glappet mellan elevernas förväntningar på latinet och undervisningsverkligheten som mötte 

dem är övervägande stort. Endast ett fåtal uppger att de inte hade några förväntningar eller att 

latinet motsvarade deras förväntningar. Det var också få som upplevde latinet som lättare än 

väntat. Det stora flertalet upplevde dock ämnet som svårare än de tänkt sig framförallt på 

grund av grammatikens svårighetsgrad och stora utrymme i undervisningen. Några enstaka 

elever ser detta som en positiv utmaning, några säger uttryckligen att latin är svårt och därför 

tråkigt, medan flertalet endast konstaterar faktum. Kasus och att ord böjs ”konstigt” nämns 

återkommande bland svårigheterna. 
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Några hade förväntat sig att latinundervisningen skulle vara mer lik undervisningen i moderna 

språk. Att det ingår så mycket historia och kulturhistoria blev till exempel en positiv 

överraskning för många. Andra hade förväntat sig mer praktiskt språkfärdighet och 

förvånades över att man bara ägnade sig åt att översätta texter från latin till svenska: ”Jag 

hade för mig att man skulle lära sig tala latin”, säger en elev (E40). 

 

6.2 Latinämnets kärna 
För att ringa in vad eleverna uppfattar som latinämnets kärna bad jag dem dels att beskriva 

ämnet för någon som undrar vad det går ut på, dels att ange ämnets viktigaste delar. Ett litet 

antal uppger att alla delar är lika viktiga, medan endast en elev, (E63), svarar att ”allt känns 

oviktigt”.  

 

6.2.1 Grammatik 
I föregående avsnitt konstaterades att mängden svår grammatik kom som en överraskning för 

många elever. Det är därför inte oväntat att grammatiken också uppfattas som en mycket 

viktig del av latinämnet. En elev, (E55), säger att det viktigaste antagligen är grammatiken 

”eftersom den är den största delen också”. Att lära in olika regler och böjningsmönster 

uppfattas som centralt i latinstudiet. Särskilt kasusböjningen återkommer i flera svar: ”Man lär 

sig främst otroligt många kasus på allt […] och diverse supersvåra grammatiska regler.” (E98) 

Det är dock inte alltid helt lätt att avgöra vad respondenterna menar med ”grammatik”. Så 

många som nio elever svarar med endast ordet ”grammatik”, medan flera andra nämner 

grammatiken tillsammans med andra delar, till exempel realia, men utan att precisera vad de 

menar med ”grammatik”. Några svar utvecklas med exempel på vad grammatiken innehåller, 

till exempel deklinationer, kasus, verbstammar och tempus. Enligt ämnesplanen för latinet är 

syftet med grammatikundervisningen att ge eleverna kunskaper för att kunna förstå latinska 

texter (Skolverket, 2011). I ett antal svar uppger även elever att detta är syftet med 

grammatiken, till exempel: ”Den viktigaste delen är nog grammatiken. Kan man inte 

grammatiken så blir det svårt att översätta t.ex. texter och sentenser.” (E68) En annan elev 

säger: ”Vi lär oss grammatik för att kunna förstå tusentalsårs gamla dokument med 

inskrifter.” (E49)  

 

Det råder ingen tvekan om att grammatiken väcker starka känslor. En elev vars svar på övriga 

frågor tyder på en positiv inställning till ämnet i stort yttrar följande: ”Det latinska språket är 
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ett mishmash av grammatiska regler och åttiotre olika sätt att säga ett på. Texter på latin är 

ibland så krångliga att man intalar sig att man i själva verket är analfabet.” (E56) 

En annan elev, (E16), ger prov på en överdriven respekt för latinet och dess grammatik: ”Den 

latinska grammatiken är grunden till alla språk.” 

 

6.2.2 Allmän språkkunskap 
Den del av latinämnet som tidigare kallades allmän språkkunskap uppfattas av många som 

viktig.  Bland svaren kan man urskilja dem som uppger språkhistoria, framförallt hur de 

romanska språken utvecklats ur latinet. En annan del som upplevs som viktig är etymologi 

och morfemanalys av ord med latinskt (och grekiskt) ursprung som förekommer 

internationellt. Ett representativt svar är: ”Den viktigaste delen av latinämnet är förmodligen 

att kunna lära sig förstå ursprunget till olika språk som finns idag, hur de är uppbyggda.” 

(E49) 

 

6.2.3 Textläsning 
Läsning och tolkning av latinska texter är enligt ämnes- och kursplanerna i latin kanske den 

mest centrala delen. De flesta av eleverna i enkätundersökningen läser Latin 1 vilket innebär 

att de endast läser mycket enkla texter, framförallt konstruerade nybörjarbokstexter samt 

välkända citat och sentenser av typen ”Carpe diem” och ”Veni, vidi, vici”.  Inte oväntat med 

tanke på den centrala platsen i styrdokumenten nämns textläsning i många svar, särskilt på 

frågan om hur man skulle beskriva latinämnet. Ämnet beskrivs bland annat ”som ett ämne där 

man främst översätter texter” (E41). Ordet ”sentenser” återkommer också i flera svar, ibland 

med attribut som ”klassiska”, ”viktiga” och ”kända”. 

 

6.2.4 Historia och kultur 
Den historiska och kulturhistoriska delen har en viktig plats i latinämnets styrdokument 

jämfört med i Gy 2000 vilket inte minst framgår av namnbytet från Latin med allmän 

språkkunskap till nuvarande Latin – språk och kultur. Detta märks också bland elevsvaren då 

ett stort antal tar upp historia, kultur eller det enligt min mening lite föråldrade ordet realia. Så 

säger exempelvis E68: ”Det går ut på att lära sig […], realia och få en överblick över livet i 

antikens Rom. Vi lär oss väldigt mycket om realia vilket är väldigt roligt”. Två av eleverna 

uppfattar historiedelen som allra viktigast och ser den språkliga delen som ”onödig”. Några 

tar upp kopplingen mellan antikens historia och nutid, något som även betonas i ämnes- och 

kursplanerna (Skolverket, 2011). En elev formulerar detta så här: ”All trivia som man får lära 

sig som spelar stor roll även idag, samt tolka texter och förstå vårt kulturarv.” (E88)
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6.3 Nyttan med latinet 

En elev, (E63), tror sig inte få någon nytta alls av latinet utom ”möjligen när man besöker 

katedraler runt om i världen”. En annan, (E73), svarar: ”Inte mycket. Lite av historian kanske, 

men det är som vilken historiekunskap som helst. Kommer inte ha någon användning av 

språket.” Förutom dessa två, samt två som inte är riktigt säkra, ser alla som besvarat frågan 

någon form av framtida nytta med latinet. 

 

6.3.1 Allmänspråklig nytta 
Den allmänspråkliga nyttan är starkt dominerande. På den direkta frågan om nyttan med latin 

nämns olika former av språklig nytta i 82 av svaren och språklig nytta dyker också upp bland 

svaren på andra av enkätens frågor. Eleverna ser latinet som ett verktyg vid studier av andra 

språk, i synnerhet romanska, men även engelska och tyska. Några uppger att de redan nu på 

gymnasiet har nytta av det. Förmågan att kunna dra slutsatser om ords betydelse i romanska 

och andra språk via latinkunskaperna framhålls. Man kan med hjälp av kunskaper om latinska 

morfem ”gissa sig till” betydelsen av nya ord utan att behöva slå i lexikon, men några tar 

också upp fördjupade kunskaper i grammatik som en hjälp vid språkinlärning. En elev, (E82), 

säger: ”Jag känner lättare igen språkliga strukturer, har lärt mig mer om kasus och 

grammatiska regler, och det har ökat min förståelse för andra språk.”  

 

Här ser vi alltså hur latinkunskaper tillmäts ett praktiskt och instrumentellt nyttovärde, men i 

materialet finns också prov på mer allmänt intellektuellt språkintresse: ” […] dels för att jag är 

väldigt språkintresserad och att läsa latin är lite som att läsa språkhistoria i och med att man 

förstår var orden i svenska och de moderna språken kommer från.” (E55) 

 

Fyra elever berör latinets nytta för att förstå vetenskaplig terminologi. En elev, (E10), vill läsa 

juridik och nämner juridiska uttryck, E35 talar om naturvetenskapliga termer och E101 tar 

upp förståelse för vetenskapliga begrepp i allmänhet. Enligt E22 underlättar latin ”eftersom 

det används inom nästan all vetenskap”. 
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6.3.2 Utbildning och yrkesliv 
Ett fåtal gör kopplingar till framtida utbildning (undantaget språkstudier) och yrkesliv. 

Förutom den ovannämnda eleven som vill läsa juridik finner vi följande studie- och 

yrkesinriktningar där man tror sig få nytta av latin: läkare eller tandläkare (E5), översättare 

(E34), arkeolog (E37), författare (E54), lingvistikstudier (E72) samt latinstudier på 

universitetsnivå (E88). Två elever tänker sig något slags allmän nytta i jobbsökande. E52 

säger: ”Det kommer även se bra ut på mitt CV.” E8 hävdar att det ska bli ”lättare att få jobb”. 

 

6.3.3 Allmänbildning och kulturellt kapital 
I tio svar förekommer uttryckligen ordet allmänbildning. Endast i ett av dessa utvecklas 

begreppet något och beskrivs som ”översiktlig allmänbildning inom kultur och historia” 

(E18). En kvalificerad gissning kan dock vara att även de övriga syftar på kunskaper i historia 

och kultur. Det kan också vara fråga om språklig allmänbildning i form av stort ordförråd och 

kunskaper om ords etymologi. Jag har också funnit flera exempel på hur latinet fortfarande 

tillmäts ett socialt statusvärde, att det med Bourdieus terminologi utgör ett potentiellt 

kulturellt kapital. Flera elever skriver, om än i skämtsam ton, att de kan använda latinet för att 

briljera i sällskapslivet och imponera på släktingar, exempelvis säger E32: ”Dessutom 

kommer jag kunna verka jättesmart om jag använder massor av ordspråk och sentenser.”  En 

annan elev, (E58), framhåller språkets svårighet som statusgivande: ”Få känna mig cool som 

kan ett så svårt språk.” Något förvånande dyker ordet cool upp på flera ställen i materialet, 

som i följande exempel tillsammans med en annan anglicism: ”Coolt att styla med”. (E71)  

 

6.3.4 Formalbildning 
I teoriavsnittet redogjordes för den länge rådande uppfattningen att studiet av vissa ämnen, i 

synnerhet klassiska språk och matematik, utvecklade elevernas allmänna förmåga att tänka 

logiskt. Denna så kallade formalbildningsteori tillbakavisades för länge sedan som 

ovetenskaplig, men spår av den kan nog finnas kvar i det allmänna medvetandet än idag. I 

materialet har jag hittat några utsagor där jag tror mig se prov på formalbildningstänkande. En 

elev, (E97), uppger att den framtida nyttan med latinet är ”att finna mönster och logiska 

följder i andra områden”. En annan elev, (E32), talar också om latinet som ett ”komplicerat, 

men väldigt logiskt” språk. Enligt min personliga erfarenhet är den seglivade föreställningen 

om latin som ett särskilt logiskt språk inte helt försvunnen. Ett annat yttrande som eventuellt 

kan ligga i linje med formalbildningstänkande är följande: ”Jag tror också att man ’bara’ 

utvecklas av att lära sig språk i allmänhet också.” (E35) I formalbildningstänkandet ingick 
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också att studiernas syfte inte skulle vara nyttoinriktade, utan utveckla elevens intellekt och 

personlighet (Lindberg, 1993; Richardson, 1963). 

 

6.3.5 Förståelse av latinska texter 
Trots att många elever i undersökningen anser att textläsning är en viktig del av ämnet tycks 

nästan ingen uppleva att den innebär någon framtida nytta. En orsak kan vara frågans 

formulering, användningen av just ordet nytta som kanske leder tankarna mot praktisk 

instrumentell nytta. Kanske man inte tänker sig att läsa litteratur på originalspråket innebär 

direkt nytta. En annan orsak kan faktiskt vara att eleverna upptäckt hur svårt det är att ta sig 

igenom en latinsk text så att tanken på textläsning inte känns så lockande. En elev, (E49), 

kopplar textläsning till en framtida kulturell gärning: ”Sedan att man faktiskt, om man fullt ut 

bemästrar latin, kommer kunna läsa antika skrifter utan att behöva översätta texterna och 

kunna hjälpa arkeologerna i översättning. Då blir man som en stor kulturell medhjälpare.” 

 

6.3.6 Traderande av kulturarv 
En elev, (E52), framför den intressanta tanken att en fördel med att kunna latin är man då för 

språket, och därmed en kultur vidare. Alltså att man traderar ett kulturarv. 

 

6.3.7 Nöje och fritid 
Under detta tema har jag samlat ett antal utsagor som handlar om latinkunskapens 

”nöjesfaktor”. När elever säger att latin är ”kul att kunna” kan det visserligen vara fråga om 

känsla av status, men det kan givetvis också tolkas bokstavligt. Min egen erfarenhet från 

skoltiden är att vi elever såg latinet mycket som problemlösning. Det gav en tillfredsställelse i 

sig när man fick en rimlig betydelse i en översättning, ungefär som när man klarat en patiens 

eller löst ett svårt korsord. En elev kopplar latinet till populärkulturen: ”Dessutom använd 

latinet då och då i populärkulturen och det är alltid roligt att förstå och kanske också se om de 

faktiskt har en korrekt översättning o.s.v.” (E30) En annan elev, (E75), säger: ”Jag sjunger i 

kör – mycket latin.” 
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7. Diskussion 
De delar av undersökningens resultat som jag finner särskilt intressanta och värda att 

diskutera är att så många elever uppfattar grammatiken som en av ämnets viktigaste delar 

medan de däremot ser en allmänspråklig kunskap som den största nyttan. Det är också 

intressant att allmänbildning förekommer bland svaren som en tänkbar nytta med latinstudier.  

 

Grammatikens svårighetsgrad och stora utrymme i undervisningen var något som inte många 

elever hade väntat sig före studiestarten. Ett stort antal elever uppfattade också grammatiken 

som en av de viktigaste delarna av ämnet. Kunskaper i grammatik och grundläggande 

ordförråd ska enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011) vara verktyg för att översätta och 

tolka texter och tillmäts alltså inte något värde i sig. Det är vanskligt att dra för långtgående 

slutsatser av materialet då många elever har svarat kortfattat, ibland bara med ordet 

”grammatik” utan att förklara vad de lägger i begreppet. Jag får dock ibland en känsla av att 

det finns elever som upplever grammatikstudiet som ett självändamål som gör ämnet ”svårt 

och tråkigt”, medan andra uppskattar just utmaningen i att lära sig ”något svårt”.  Detta kan 

sättas i relation till den gamla tanken på latingrammatikens egenvärde som intellektuellt 

träningsredskap, den så kallade formalbildningsteorin som beskrivs i Richardson (1963), 

Wennås (1966) och Lindberg (1993). Latinets formsystem med sex kasus och många 

verbformer var en av orsakerna till att det ansågs särskilt utvecklande för det logiska 

tänkandet och ordet ”logisk” kommer också upp i några elevsvar. Föreställningen att språk 

kan vara mer eller mindre logiska tycks leva kvar som en rest av formalbildningstanken. Både 

Lindberg och Richardson pekar också på att själva det faktum att latin är svårt att lära sig 

ansågs träna elevernas självdisciplin och arbetsförmåga. I elevsvaren talas inte uttryckligen 

om självdisciplin, men däremot verkar flera se det som positivt att ämnet är svårt. Framförallt 

kopplar dock undersökningens elever nyttan med grammatiken till studier av moderna språk. 

Enligt Richardson (1963) framhöll vissa redan under 1880-talet att grammatikstudiet inte bara 

var träning för förståndet, utan också gav kunskaper om språkstruktur och grammatiska 

begrepp som hade ett nyttovärde vid inlärning av andra språk. 

 

 

Richardson (1963) och Wennås (1966) visar att två syner på syftet med utbildning stod mot 

varandra i 1800-talsdebatten. De konservativa ansåg att utbildning var liktydigt med bildning, 

i synnerhet klassisk sådan, medan liberaler och radikaler efterfrågade en nyttoinriktad 

utbildning där klassiska språk skulle ersättas av naturvetenskap och moderna språk. Idag finns 
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det nog inte många som ifrågasätter tanken att syftet med utbildning främst är att skaffa sig 

kunskaper som har en direkt och påtaglig nytta för ett framtida yrkesliv.  Arfwedson och 

Arfwedson beskrev 2002 den svenska utbildningsfilosofin som nyttoinriktad och 

instrumentell och det torde vara fallet även idag. I vår tid kan man kanske säga att rollerna är 

ombytta – humaniora betraktas av många som ”onyttigt” och får kämpa för sitt utrymme 

medan naturvetenskap och teknik har en självklar status. I belysning av detta är det kanske 

inte anmärkningsvärt att så många av undersökningens elever uppger att nyttan med 

latinstudier är att det underlättar inlärning av moderna språk och alltså ger uttryck för en 

instrumentell syn på ämnet.  

 

Som vi såg i uppsatsens historiska översikt utvecklades latinet under senare delen av 1900-

talet till ett bredare kulturellt och språkligt ämne. Ett stort element av allmänspråklig kunskap 

om internationella lånord, fackterminologi och språksläktskap tillkom och gav ämnet ett 

nyttoinnehåll som man kunde peka på när det ifrågasattes. Det framgår också tydligt av min 

enkätundersökning att det är olika typer av allmänspråklig kompetens som upplevs som 

nyttan med latinämnet hos ett stort antal elever idag. Vi ser alltså ett glapp mellan vad 

eleverna uppfattar som ämnets kärna och vad de tror sig få störst nytta av i framtiden. Det kan 

dock kanske förklaras med att de uppfattar grammatiken som ämnets kärna därför att den helt 

enkelt har så stort utrymme i undervisningen. Det behöver alltså inte råda någon direkt 

motsats mellan vad som uppfattas som viktigt i skolsituationen och vilken framtida nytta man 

tror sig få. 

 

Det är nog ingen överdrift att påstå att latinet har gjort en nedåtgående klassresa, från närmast 

total hegemoni i den högre undervisningen till en tillvaro som lite udda ämne knutet till ett 

inte särskilt populärt gymnasieprogram. Ändå tycks fortfarande föreställningen om latinet 

som ett exklusivt ämne för en krets av invigda leva kvar bland eleverna. Detta kan sättas i 

relation till Richardsons (1963) och Lindbergs (1993) redogörelser för latinbildningens 

sociala funktion under 1800-talet. Allmänbildning var liktydigt med klassisk bildning som 

gav en gemensam referensram som förenade inflytelserika personer i det offentliga livet. Idag 

har klassisk bildning definitivt spelat ut rollen som reell social markör. Idag tror jag att det 

mer handlar om en önskan om att känna sig unik genom att kunna något som är både ovanligt, 

svårt och ”coolt”. Allmänbildning som framtida nytta dyker upp på flera ställen. För Bourdieu 

är allmänbildning, ”culture générale”, den främsta formen av kulturellt kapital, alltså 

behärskandet av det referenssystem som är entrébiljett till ett givet socialt fält. Detta var, och 
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är sannolikt fortfarande, en realitet i Bourdieus hemland Frankrike, men kulturell allmän-

bildning har knappast samma roll i dagens Sverige.  Ändå nämner ganska många elever just 

allmänbildning som en tänkbar framtida nytta med latinstudierna. Tyvärr är det inte många 

som utvecklar vari denna nytta består, men jag kan tänka mig att de har en föreställning om 

att det finns situationer där en historisk och kulturell bildning kan komma till pass, om så bara 

för att ”imponera på släktingar”. Det är visserligen två elever säger att latin ser bra ut i CV 

respektive underlättar att få jobb, men jag tror att flertalet inser att klassisk bildning inte är ett 

snabbspår i karriären. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att det var glädjande att undersökningens elever överlag har en så 

positiv inställning till latinet trots allt pluggande av svår grammatik. En stor del i detta har 

deras engagerade och skickliga lärare som kämpar för att hjälpa sina elever att möta de högt 

ställda kraven i kursplanerna på den korta tid som står till buds. Men just med tanke på det 

begränsade tidsutrymmet kanske man borde reflektera över grammatikens plats i under-

visningen. Frågan är om det är rimligt att lägga så mycket energi på att lära in den latinska 

formläran när man kanske inte kommer att läsa mer än Latin 1 och knappast kommer att läsa 

latinsk originaltext. Detta är dock en känslig fråga, och faktum kvarstår att lärarna måste hålla 

sig till styrdokumenten. Min undersökning omfattar heller inte lärarna, så jag vet inte hur 

dessa resonerar kring grammatikens roll i undervisningen. Vad jag däremot vet är att flera 

latinlärare är mycket kreativa och skapar lättsamma sätt att lära in formläran, till exempel med 

hjälp av sinnrikt konstruerade spel. Ända sedan 1980-talet pågår forskning framförallt i USA 

kring de klassiska språkens didaktik där man provar alternativ till den traditionella under-

visningen. Det skulle vara intressant att veta om denna forskning har fått något genomslag i 

Sverige, men detta ligger utanför ramen för denna uppsats.  
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