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1. INLEDNING

Humanioras plats i den svens-
ka skolan är ett av de främsta 
tecknen på hur humanistiska 
kunskaper värderas i samhället i 
stort. Utifrån Humtanks uppdrag 
att stärka humanioras roll i sam-
hället är således skolan särskilt 
betydelsefull att uppmärksamma. 
Skolan är därtill en central arena 
för traderingen av humanistiska 
kunskaper och förmågor, och sko-
lans innehåll och utformning kan 
påverka de uppfattningar som vi 
tillsammans har om vad humani-
ora är och varför den är värdefull. 
Den roll som humaniora spelar i 
skolan är därför också avgörande 
för den betydelse som humaniora 
tillräknas i samhället i stort, idag 
och i framtiden. 

Så hur står det till med humani-
ora i den svenska skolan? Det vill 
vi undersöka i den här rapporten, 
med några nedslag i olika ämnen 
och frågor.1 Vi riktar in oss på de 
humanistiska ämnenas plats och 
villkor i huvudsakligen gymna-
sieskolan. Ett särskilt fokus ligger 
på spänningen mellan å ena sida 

humanioras till synes självklara 
position i skolan, både i kraft av 
dess stora omfattning inom obli-
gatoriska och valbara ämnen och 
som en grundbult inom skolans 
medborgarfostransuppdrag, å 
andra sidan de alltfler tecknen på 
hur humaniora dessvärre åsi-
dosätts eller förlorar status och 
inflytande. Vi lyfter också fram 
hur skolans socialisationsmål 
har fått en allt mer framträdande 
plats på bekostnad av ämnesinne-
håll, utifrån exemplen historia 
och svenska. 

Den svenska skolan – dess inne-
håll och utformning – är ett ämne 
som är ständigt aktuellt. Under 
senare år har många av skoldebat-
terna berört frågor som särskilt 
relaterar till humaniora. I om-
gångar har oron över ungdomars 
minskade läslust och unga männ-
iskors bristfälliga skrivförmågor 
varit uppe på den mediala agen-
dan. Man har efterlyst åtgärder 
som lästvång och talat om krisläge 
och en fördummad generation.2 
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De minskade möjligheterna och 
incitamenten för elever att lära 
sig andra främmande språk än 
engelska i skolan och den brist 
på främmandespråkslärare som 
Sverige står inför är andra frågor 
som påpekats av debattörer från 
såväl utbildningsväsendet som 
politiken och näringslivet. Man 
har uttryckt oro över de lång-
siktiga konsekvenserna av att 
moderna språk inte längre är ett 
obligatoriskt ämne i den svenska 
skolan och efterfrågat åtgärder för 
att säkerställa språkkompetenser 
i franska, spanska och tyska.3 I 
förslaget till ny timplan för grund-
skolan föreslås nu att det så kall-
lade språkvalet ska innebära just 
ytterligare ett främmandespråk 
utöver engelskan, men situatio-
nen för gymnasieprogrammen är 
fortfarande problematisk.4 

Skolans historieundervisning är 
ett annat område som fått myck-
et medial uppmärksamhet. Inte 
minst väckte det ett ramaskri när 
Skolverket hösten 2019 föreslog 
att perioden fram till 1700-talet 

helt skulle utgå ur grundskolans 
läroplan. Såväl lärare och forskare 
som politiker och ledarskribenter 
ryckte ut till antikens försvar med 
resultat att förslaget drogs tillba-
ka.5 

Dessa exempel pekar på hur livligt 
humanioras villkor och betydelse 
i skolan diskuteras i vår samtid. 
De visar också att skolan utgör en 
central part då de humanistiska 
kompetensernas värde och rele-
vans definieras. Det är tveklöst så 
att det finns ett stort samhälleligt 
engagemang för att humanistiska 
kunskaper och färdigheter inte får 
gå förlorade – men också oroande 
tecken på att de i skolans värld är 
under omförhandling.

I rapporten konstaterar vi att 
humanistiska ämnen är, och länge 
har varit, betydelsefulla i svensk 
skola. Historia, religion, svenska 
och engelska är idag obligatoriska 
ämnen i grundskolan och som vi 
visar nedan utgör de en betydan-
de del av de programgemensam-
ma ämnena i gymnasieskolan. 
Såväl den så kallade Gymnasie-
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utredningen som Skolverkets 
skrivningar i sitt förslag om 
förändringar i gymnasieskolans 
nationella program framhåller 
att utbildning i humaniora är av 
särskilt samhälleligt intresse.6 
Samtidigt ser vi tendenser till en 
försvagning av humanioraämnen. 
Idag innebär den svenska skolans 
styrning att det är upp till skolor-
nas huvudmän – kommuner och 
friskolestyrelser – att besluta om 
vilka program som erbjuds och, 
i somliga fall, om vilka ämnen 
som ska erbjudas. Detta påver-
kar möjligheten för alla elever i 
Sverige att läsa samma program 
och ämnen. 

Nyordningen har särskilt drabbat 
just humaniora. Exempelvis har 
det humanistiska gymnasiepro-
grammets nationella spridning 
minskat stadigt sedan det inför-
des 2011 och enskilda moderna 
språk erbjuds vid allt färre sko-
lor.7 Vi har också sett en tendens 
till att de humanistiska ämnena 
ofta används för att nå skolans 
mer övergripande socialisations-

mål med fokus på värdegrunds- 
och identitetsfrågor. Även om 
de humanistiska ämnena förstås 
också är väl lämpade för att nå 
dessa mål, riskerar detta att ske 
på bekostnad av mer traditionellt 
ämnesinnehåll, i några fall med 
konsekvenser som de som det 
varnas för i debatter som återgi-
vits ovan: man läser inte längre 
skönlitteratur, lär sig inte vissa 
historiska fakta eller hur man 
kan skriva i förhållande till olika 
genrer. 

SKOLVERKETS SKRIV-

NINGAR I SITT FÖRSLAG 

OM FÖRÄNDRINGAR 

I GYMNASIESKOLANS 

NATIONELLA PROGRAM 

FRAMHÅLLER ATT UT-

BILDNING I HUMANIORA 

ÄR AV SÄRSKILT SAM-

HÄLLELIGT INTRESSE
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En utgångspunkt för rapporten 
är alltså mediala debatter och 
myndighetsutredningar som tyder 
på påtagliga spänningar avseende 
humanioras roll i skolan. Vårt mål 
är att lyfta fram några av dessa 
spänningar och synliggöra följder 
för de humanistiska skolämnena 
av pågående omförhandlingar av 
skolans innehåll och styrning. Vi 
tittar särskilt på skolämnena his-
toria, moderna språk, svenska och 
de estetiska ämnena. Avslutnings-
vis kommer vi också att diskutera 
den avgörande betydelse som 
humaniora i skolan har för högre 
utbildning och forskning och hur 
detta särskilt visar sig i lärarut-
bildningen. 

En ytterligare utgångspunkt är 
de rapporter som visat att många 
svenskar saknar en uppfattning 
om humaniora – humanioras 
stora utrymme i skolans under-
visning till trots. I sina undersök-
ningar av allmänhetens syn på 
olika forskningsområden har den 
ideella föreningen Vetenskap & 
Allmänhet kunnat konstatera att 

en markant högre andel svarande 
säger sig sakna en uppfattning 
om just humanistisk forskning, i 
jämförelse med forskningsområ-
dena medicin, naturvetenskap och 
samhällsvetenskap.8 Liknande un-
dersökningar bekräftar att en re-
lativt stor del av befolkningen har 
en vag bild av vad humaniora är 
och därmed också säger sig sakna 
en uppfattning om vilket förtro-
ende de har för forskning inom 
humaniora.9 En möjlig förklaring 
till detta är diskrepansen mellan 
skolämnena och de akademiska 
disciplinerna, liksom att huma-
niora som paraplybegrepp sällan 
används i skolans värld. En viktig 
slutsats i rapporten är därför att 
den humanistiska forskning och 
bildningstradition som utgör en 
så central grund i skolan måste 
synliggöras och att mer kunskaper 
behövs om vad humaniora är.

Humtanks roll som tankesmedja 
för forskning och utbildning i 
humaniora med uppdrag att visa 
på den humanistiska utbildning-
ens och forskningens relevans och 
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bärkraft innebär att vi företräder 
de humanistiska disciplinernas 
perspektiv, vilket förstås inte är 
ett enda eller ett enhetligt. De 
problem vi kommer att peka på i 
rapporten kan lösas på flera olika 
sätt och vi kommer att ge förslag 
på några sådana lösningar, men 
mycket mer kan förstås göras och 
även andra perspektiv beaktas.

En grundbult i rapporten är 
därför att betona det ömsesidiga 
beroende som finns mellan un-
dervisningen i humanioraämnen 
i skolan och den forskning och 
grundutbildning som bedrivs vid 
landets högskolor och universitet. 
Här vill vi påminna om växel-
verkan mellan de olika delarna 
av det nationella utbildningssys-
temet. Genom förmedlingen av 
humanistiska kunskaper i skolan 
säkrar man återväxten av huma-
nistiska ämnen på högskolenivå 
och i förlängningen en kvalifi-
cerad forskning och utbildning i 
ämnena. Genom att humanistisk 
forskning blir mer integrerad 
i lärarutbildningen utökas för-

ståelsen för kunskapsområdets 
tillgångar i skolans övergripande 
socialisationsmål, men också 
vikten av dessa kunskaper i bild-
ningsprocesser och för de enskil-
da skolämnenas kunskapsmål. 
Relationen kan också uttryckas 
på följande sätt: utan ordentlig 
medvetenhet om humaniorakun-
skapernas värde i skolan etableras 
inte någon grund för insikt för 
vikten av humanistisk utbildning 
på högskolenivå – utan en lärar-
utbildning som kultiverar och 
begripliggör humanistisk kunskap 
skapas ingen ordentlig förankring 
av humaniora i skolan.

RAPPORTENS UPPLÄGG

Rapporten är indelad i två delar. 
I den första, ”Humanioras plats i 
skolan”, visar vi på omfattningen 
av humanistiska ämnen i gym-
nasieskolan, med en utblick även 
till grundskolan. Utifrån styrdo-
kument och statistiska underlag 
kartlägger vi andelen obligatoris-
ka humaniorakurser. I denna del 
beskrivs också två av gymnasie-
programmen som erbjuder mest 
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humaniora – det humanistiska 
programmet och det estetiska 
programmet – och de utmaningar 
dessa utbildningar står inför. 

Genomgången är viktig för för-
ståelsen av att olika humanistiska 
ämnen återfinns i skolans utbud 
på olika villkor. Kartläggningen 
av humanioraämnenas position 
är också relevant för att få syn på 
något av en samhällelig paradox. 
Trots att en stor del av undervis-
ningen i svensk grundskola och 
gymnasieskola tillägnas huma-
nistiska ämnen, uppger många 
människor i Sverige att man 
saknar tydliga föreställningar om 
humaniora.10 Med andra ord väck-
er kartläggningen frågan om det 
är något specifikt i humaniora- 
ämnenas innehåll och utformning 
i skolan som gör att många säger 
sig inte ha någon uppfattning om 
humaniora.

I rapportens andra del, ”Huma-
nioras villkor i skolan”, ligger 
fokus på hur förändringar i skolan 
påverkat de humanistiska ämne-

na genom att de marginaliserats 
eller omdefinierats. Exempel på 
det förra är möjligheterna och 
incitamenten som finns för elever 
att välja bort, eller ibland inte 
ens kunna välja, humanistiska 
ämnen som moderna språk och de 
estetiska ämnena. Som exempel 
på det senare tas två stora huma-
nistiska skolämnen upp, svens-
ka och historia. Exemplen här 
handlar om hur den allt starkare 
kopplingen till skolans socialisa-
tionsmål innebär att utrymme tas 
från tradering av de humanistiska 
ämneskunskaperna. Samtidigt 
handlar exemplen om hur de 
humanistiska ämneskunskaperna, 
när de kopplas till skolans sociali-
sations- och värdegrundsmål, inte 
utnyttjas fullt ut i mer övergripan-
de resonemang om exempelvis 
demokrati och hållbarhet. Detta i 
sin tur innebär att dessa ofta för-
givettagna områden inom skolans 
så kallade värdegrund inte i till-
räckligt hög grad problematiseras 
i relation till ett historiefilosofiskt 
kunskapsområde.
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Varje avsnitt avslutas med Hum-
tanks förslag på förbättringar i 
punktform och några sammanfat-
tande rekommendationer i ett sis-
ta kapitel. Nedan definieras inled-
ningsvis centrala nyckelbegrepp 
och viss fackterminologi som 
kommer att användas i rapporten. 
Här ges också en kort bakgrund 
till relationen mellan skolämnen 
och akademiska discipliner. 

LITE BAKGRUND OCH NÅGRA CENTRALA 
BEGREPP

Innan man i dag diskuterar hu-
manioras roll i skolan bör man 
klargöra några grundläggande 
definitionsmässiga avgränsningar. 
För det första är det väsentligt att 
skilja på skolämne och akademisk 
disciplin. Vissa skolämnen och 
discipliner kan tyckas samman-
falla helt och hållet; det gäller till 
exempel skolämnet historia och 
den akademiska disciplinen histo-
ria. Andra skolämnen är i stället 
relaterade till flera olika akade-
miska discipliner, som ämnena 
svenska och samhällskunskap. 
Förändringar av relationerna 

mellan skolämne och akademisk 
disciplin är i stor utsträckning 
resultatet av politiska beslut 
och reformer.  När det gäller till 
exempel svenska i lärarutbild-
ningen, som traditionellt består 
av de båda akademiska discipli-
nerna nordiska språk/svenska 
språket och litteraturvetenskap, 
har det ibland understrukits hur 
viktigt det är att ämnesdiscipli-
nernas särart bibehålls, andra 
gånger har man förordat ett så 
kallat ”blockämne”, där gränserna 
mellan de olika disciplinerna 
suddats ut. Inte heller är det 
riktigt att påstå att historieämnet 
i skolan är liktydigt med den 
akademiska disciplinen historia i 
förenklad form – utvecklingen av 
historiedidaktiken, exempelvis, 
har sett till att sätta fokus på elev-
ens egna erfarenheter i relation 
till historieundervisningen, något 
som i hög grad skiljer skolämnet 
historia från den akademiska 
disciplinen.    

Dessa skiften i fokus av förhållan-
dena mellan skolämnen och aka-
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demiska discipliner pekar på ett 
annat faktum att hålla i minnet: 
avgränsningarna mellan de olika 
akademiska disciplinerna är i allt 
väsentligt historiskt betingade 
organisatoriska enheter. Förhål-
landet mellan disciplinerna och 
skolämnena är därmed avhängiga 
av dessa organisatoriska proces-
ser och de är föränderliga över 
tid. Man skulle kunna påstå att 
både skolämnen och akademis-
ka discipliner är konstruktioner 
som egentligen saknar betydelse 
för det enskilda ämnesinnehållet 
eller de lärandesituationer som 
skola och högre utbildning be-
handlar. Men icke desto mindre 
har dessa organisatoriska av-
gränsningar betydelse för varför 
och hur ett särskilt ämnesinnehåll 
studeras. Konstruktionerna kan 
te sig godtyckliga eller styrda av 
historiska och politiska proces-
ser, men de är för den skull inte 
fullständigt relativa. 

Både akademiska discipliner och 
skolämnen är därutöver föränder-
liga över tid och relationen dem 

emellan är därmed föremål för 
ständiga omförhandlingar, såväl 
vad gäller innehållsmässiga som 
organisatoriska avgränsningar. 
Detsamma gäller områdesbe-
teckningen ”humaniora” i sin 
helhet, vars gränsdragning mot 
de samhällsvetenskapliga veten-
skapsområdena är oklar och vars 
plats i akademin har diskuterats 
utifrån skilda utgångspunkter 
genom åren. På senare år har de 
humanistiska disciplinerna allt 
oftare ingått i tvärvetenskapliga 
områden som till exempel mil-
jöhumaniora, digital humaniora 
och medicinsk humaniora. Denna 
utveckling har otvetydigt berikat 
den humanistiska forskning-
en och utbildningen samtidigt 
som vissa utbildningsteoretiker 
beklagat ett sådant skeende, 
ofta med argumentet att huma-
niora riskerar att reduceras till 
stödämnen för STEM-vetenskaper 
(Science, Technology, Engine-
ering & Mathematics).11 I den här 
rapporten går vi inte djupare in 
i denna diskussion utan koncen-
trerar oss på förhållandet mellan 
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humanistisk kunskap och dagens 
skolämnen.

Förhållandena mellan skolämne, 
ämnesinnehåll och akademisk 
disciplin kan uttryckas på olika 
sätt, och hur detta uttrycks har 
avgörande bärighet på frågan om 
humaniora i skolan. Man kan ex-
empelvis betrakta ämnesinnehåll 
som ackumulerad kunskap inom 
ett område, medan disciplinerna 
snarare innebär ett distinkt sätt 
att tänka om världen.12 Men det 
finns naturligtvis flera andra sätt 
att beskriva relationen dem emel-
lan – till exempel att skolämnets 
kunskapsområde härleds ur äm-
nesdisciplinen och dess forskning. 

Viktiga styrdokument för såväl 
skolan i stort som de enskilda 
skolämnenas utformning är den 
rådande läroplanen och de kurs-
planer som hör till den. Den nuva-
rande läroplanen för gymnasiet, 
Gy11 (Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen 
för gymnasieskolan 2011), inför-
des just 2011 och med den även 
en programstruktur och en ny 

lärarutbildning som ersatte den 
drygt tio år tidigare genomförda 
reformen Gy2000 som följde på 
Lpf94 (Läroplan för de frivilliga 
skolformerna).  Den stora struk-
turella omdaningen av gymna-
sieskolan skedde 1994, när de 
teoretiska 2- och 3-åriga linjerna 
samt de 2-åriga praktiska linjer-
na försvann för att ersättas av de 
nuvarande programmen. Refor-
men 2000 innebar endast smärre 
förändringar medan Gy11 tog ett 
tydligare grepp om innehållet där 
ämneskunskaperna underströks. 
Dessa reformer har förstås också 
varit, som vi kommer att visa i 
rapporten, avgörande för hur 
humaniora definierats och getts 
betydelse i skolan.

På samma sätt är andra begrepp 
som vi använder oss av i rappor-
ten och som har betydelse för 
humanistisk kunskap i skolan 
knappast självklara i sitt förhål-
lande till varandra. På senare tid 
har den så kallade värdegrun-
den införts som ett övergripande 
idékomplex i skolans ämnes- och 

1111



läroplaner. Begreppet i sig inför-
des först med 1992 års skolut-
redning, Skola för bildning, men 
dess innehåll har utvecklats över 
tid och kan sägas knyta an till det 
som tidigare kallades fostransmål 
– i Skolkommissionens arbete 
från 1948 står att ”skolans främ-
sta uppgift blir att fostra demo-
kratiska människor”.13 

Demokratisk fostran är kärnan 
också i det som kallas värdegrund 
och inbegriper då de socialisa-
tionsmål som i Skolförordningen 
1994:1 formuleras som ”indivi-
dens fostran till rättskänsla, ge-
nerositet, tolerans och ansvarsta-
gande”. Värdegrund som begrepp 
har emellertid sin upprinnelse i 
den decentralisering av skolvä-
sendet som inleddes på 1980-talet 
och har med tiden också kommit 
att samspela med en tydligare 
målstyrning av utbildningen, pro-
cesser som också initierades på en 
transnationell, europeisk nivå.14  

I den här rapporten berör vi 
endast mycket översiktligt de 
styrmodeller som påverkat utbild-

ning både nationellt och i Europa 
som helhet, och nöjer oss med att 
i allmänna ordalag konstatera att 
den politiska styrningen har stor 
betydelse för det som är humani-
oras plats i svensk skola. Mycket 
kortfattat kan styrmodellen för 
svensk skola – och europeiskt 
utbildningsväsende i sin helhet 
– beskrivas som vilande på två pe-
lare: den ena handlar om styrning 
med hjälp av mål; den andra om 
styrning med hjälp av utvärde-
ringar och resultatuppföljningar. 
Uppkomsten av begreppet värde-
grund kan i denna konstruktion 
närmast beskrivas som ett försök 
att fånga in det som ”blir över”, 
det som ska utgöra den införståd-
da värderingsbasen utanför mål-
styrning och resultatuppföljning. 
I betänkandet Skola för bildning 
från 1992 konstaterar man att 
läroplanerna ”uppvisar sinse-
mellan stora skillnader i innehåll 
och form. Det finns dock en djup 
samstämmighet i grundläggande 
värden, i det som svarar mot det 
vi kallar värdegrund” (s. 142). När 
vi i den här rapporten talar om 
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värdegrund och socialisationsmål 
avser vi detta område som inte 
endast ska utgöra en för alla elev-
er gemensam värderingsbas utan 
också vara övergripande för skilda 
ämnen och ämneskunskaper.15 

Inom det heterogena område 
som vi kan kalla skolforskning, 
utbildningsvetenskap eller ut-
bildningshistoria – beroende på 
synvinkel och utgångspunkter – 
skiftar centrala begrepp många 
gånger något i betydelse från 
ett sammanhang till ett annat. 
Ett sådant begrepp som vi an-
vänder i den här rapporten och 
som är satt i ständig rörelse och 
utveckling är begreppet didaktik. 
Förstått som en term som beskri-
ver undervisningsmetodik eller 
undervisningsformer kopplade till 
särskilda ämnen eller områden 
är begreppet relativt oproblema-
tiskt – det handlar då helt enkelt 
om undervisningsinnehållets hur, 
vad och varför – men i likhet med 
skolämnen och ämnesdiscipliner 
har didaktikbegreppet innebörd 
också som organisatorisk enhet. 

I det senare fallet får begreppet 
betydelse för de humanistiska dis-
ciplinernas positioner inom aka-
demin och i förlängningen också 
för skolämnena. Att många huma-
nistiska discipliner vid de mindre 
lärosätena idag är beroende av 
lärarutbildningen för sin ekono-
miska överlevnad kan resultera i 
att det endast är den didaktiska 
inriktningen av den humanistiska 
disciplinen, organisatoriskt kopp-
lad till lärarutbildningen, som ges 
chans att överleva. I rapporten 
berör vi några implikationer detta 
har för lärarutbildning och skola. 

  

13

”



2. HUMANIORAS PLATS I SKOLAN 

I följande avsnitt kommer vi 
visa vilket utrymme humanistis-
ka ämnen och kunskaper ges i 
dagens skola. Vi konstaterar att 
humaniora har ett stort utrymme 
både i grundskolans sista år och 
i de olika gymnasieprogrammens 
programgemensamma kurser och 
kan på så sätt ses som en grund-
pelare i svensk skola. Men vi ser 
också att många humanistiska 
ämnen, dit hör till exempel latin, 
klassisk grekiska och filosofi, får 
en alltmer perifer roll och enbart 
läses på ett fåtal program däri-
bland sådana med lågt söktryck. 
Sammanfattningsvis är bilden 
alltsåvädigt skiftande: medan 
humaniora inom vissa ämnesom-
råden ges stort utrymme är andra 
närmast försvunna. 

HUMANISTISK KUNSKAP, EN GRUNDPELA-
RE I SVENSK SKOLA

Ungefär 650 000 elever årligen 
läser i grundskolans årskur-
ser 7–9 och i gymnasiet.16 Huma-
nistiska kunskaper utgör en stor 
del av utbildningen som dessa 

elever får. Flera av grundskolans 
och gymnasieskolans ämnen, så-
väl obligatoriska som valbara, är 
humanistiska och de relaterar till 
kunskapsområden såsom arkeolo-
gi, filmvetenskap, filosofi, historia, 
konstvetenskap, litteraturveten-
skap, musikvetenskap, språkve-
tenskap och religionsvetenskap. 
Tillsammans utgör de humanistis-
ka skolämnena en betydande del 
av elevers grund- och gymnasieut-
bildning. 

I grundskolan tillägnas humanis-
tiska skolämnen en dryg tredjedel 
av elevernas garanterade un-
dervisningstimmar i årskurser-
na 7–9. I gymnasiet utgör huma-
nistiska skolämnen drygt hälften 
av de poäng som tillägnas de 
gymnasiegemensamma ämnena 
och i flera av de stora nationella 
programmen utgör de minst en 
fjärdedel av det totala antalet 
poäng som gymnasielever ska 
läsa. Andelen humaniora i skolan 
och det stora antalet elever som 
varje år tar del av humanistiska 
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kunskaper ger en indikation om 
samhällets värdering av humanio-
ras nödvändighet. 

Flera av grundskolans obliga-
toriska skolämnen är humanis-
tiska.17 Språkämnena engelska, 
svenska och svenska som andra-
språk, samt språkval, det vill säga 
framförallt franska, spanska och 
tyska, har sin grund i språkve-
tenskap och litteraturvetenskap. 
Disciplinerna historia och religi-
onsvetenskap bidrar till en central 
del av kunskapsbasen för de 
samhällsorienterade skolämnena. 
I de senare ingår, förutom histo-
ria och religionskunskap, också 
geografi och samhällskunskap. 
Därtill relaterar andra skolämnen, 
såsom bild och musik, delvis till 
humanistiska kunskapsområden, 
exempelvis konst- och musikve-
tenskap.18 Även om kopplingarna 
mellan forskningen inom ovanstå-
ende discipliner och skolämnena 
inte alltid är synliga, ska utbild-
ning i svensk grundskola, och 
gymnasieskola, enligt Skollagen 
”vila på vetenskaplig grund”.19 Det 

innebär bland annat att ämnes- 
innehållet – från grammatiska 
begrepp till historiska periodise-
ringar – grundas på vetenskapligt 
framtagen kunskap. 

Utifrån grundskolans läroplan 
och timplan kan konstateras att 
humaniora utgör en stor del av 
elevers skolvardag och en bety-
dande grund för deras utbild-
ning. Enligt Skolverkets Timplan 
för grundskolan för läsåret 
2020/2021 ska landets grundskol-
elever få undervisning i ämnena 
engelska, historia, religionskun-
skap, svenska eller svenska som 
andraspråk och språkval motsva-
rande sammanlagt 2 580 timmar. 
Dessa utgör en dryg tredjedel av 
det totala antalet garanterade tim-
mar i grundskolan, som uppgår 
till 6 890 för för hela grundsko-
lan. Till detta tillkommer under-
visning om 460 timmar inom de 
estetiska ämnena bild och musik 
som båda innehåller inslag av 
humanistisk karaktär. För 7-9 
motsvarar timmarna för engelska, 
historia, religionskunskap, svens-
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ka eller svenska som andraspråk 
och språkval sammanlagt 912, el-
ler drygt en tredjedel av de 2 548 
garanterade timmarna. Till detta 
tillkommer undervisning inom 
bild och musik, om 180 timmar.

Även i gymnasieskolan har 
humaniora idag en självklar 
plats bland de gymnasiegemen-
samma skolämnena.20 Engel-
ska, historia, religionskunskap 
och svenska, eller svenska som 
andraspråk, läses av samtliga 
gymnasielever, oavsett om de valt 

ett högskoleförberedande eller 
ett yrkesförberedande program. 
I vissa högskoleförberedande 
gymnasieprogram, exempelvis i 
samhällsvetenskapsprogrammet 
och i synnerhet i det humanistiska 
programmet, är humanioraäm-
nenas omfattning utökad. Detta 
sker då en betydlig del av dessas 
programgemensamma ämnen och 
programfördjupningarna utgörs 
just av humaniora.21 Som exempel 
kan nämnas moderna språk och 
filosofi som är programgemen-
samma ämnen i dessa två pro-

Diagram 1: Andelen humaniora i grundskolans årskurser 7–9
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gram, samt programfördjupning-
arna engelska, filosofi, historia, 
litteratur och retorik som även 
kan förekomma i bland andra eko-
nomiprogrammet, det estetiska 
programmet och naturvetenskaps-
programmet.22 Därtill tillkommer 
programfördjupningsämnen som 
bland annat är relaterade till kun-
skapsområdena antropologi och 
etnografi, filmvetenskap, konstve-
tenskap, och musikvetenskap.

För gymnasieskolan finns ing-
en gemensam timplan på det 
sätt som finns för grundskolan. 
Istället redovisas nedan andelen 
humaniora utifrån antalet poäng 
för de olika programmens gym-
nasiegemensamma och program-
gemensamma kurser.23 Det bör 
påpekas att samtliga gymnasie-
program utöver kurspoängen som 
redovisas nedan också erbjuder 
ett antal ytterligare poäng, mellan 
700 och 1 300, som är vikta till 
programspecifika inriktningar, 
elevernas individuella val och 
gymnasiearbete, samt program-
fördjupningskurser. Flertalet av 

dessa har sin grund, helt eller del-
vis, i humanistiska kunskapsom-
råden. Andelen humaniora i dessa 
övriga kurser är dock svårare att 
kartlägga. Dels är somliga kurser 
valbara, dels erbjuds inte samtliga 
kurser vid alla skolenheter, vilket 
innebär att det inte enkelt går att 
överblicka vilka val som finns och 
därför vilken den genomsnittliga 
andelen humaniorakurser i prak-
tiken blir i respektive program 
nationellt. 

I de högskoleförberedande gym-
nasieprogrammen står humaniora 
för drygt hälften av samtliga po-
äng för de gymnasiegemensamma 
ämnena. Dessa humaniorapoäng 
motsvarar ca 25–27% av samtliga 
poäng inom ekonomiprogram-
met, naturvetenskapsprogrammet 
och samhällsvetenskapsprogram-
met. I dessa program, som idag är 
de tre största gymnasieprogram-
men, tillkommer dessutom ett 
antal poäng genom exempelvis de 
programgemensamma ämnena 
och den valda programfördjup-
ningen.24 I de yrkesförberedande 
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programmen står humanioraäm-
nena för hälften av samtliga po-
äng för de gymnasiegemensamma 
ämnena. Dessa humaniorapoäng 
motsvarar ca 10–14% av samtliga 
poäng i programmen, även om 
inslag av humaniora också kan 
förekomma till exempel genom 
programgemensamma skoläm-
nen.25    

Som diagram 2 visar varierar an-
talet gymnasiegemensamma och 
programgemensamma poäng i 
olika program (i ett spann mellan 
1 000 och 1 600 poäng) och därtill 
antalet kurser inom varje ämne 
som eleverna förväntas läsa. Kär-
nämnet svenska som förekommer 
i samtliga program, exempelvis, 
tillägnas olika många poäng i 

olika program. Elever på sam-
hällsvetenskapsprogrammet läser 
tre kurser om 100 poäng vardera i 
svenska och har möjlighet genom 
programfördjupningen att läsa 
ytterligare 300 poäng i svenska. 
Elever på fordons- och transport-
programmet läser istället endast 
en gymnasiegemensam kurs i 
svenska om 100 poäng och i det 
programmet saknas möjligheten 
att välja svenska inom program-
fördjupningen. 

Humaniora är alltså en central 
grund för den utbildning alla 
elever i Sverige får – ungefär 1,3 
miljoner grundskole- och gymna-
sieelever årligen – även om den 
humanistiska grunden blir allt 
mindre omfattande utifrån spe-
cialisering för somliga gymnasie-
elever. Det finns en paradox i att 
samtidigt som humanistiska kun-
skaper bibringas en ansenlig del 
av befolkningen årligen uppfattas 
humanistisk forskning av allmän-
heten, enligt Vetenskap & Allmän-
hets undersökningar, som något 
okänt. Att det inte finns en enhet-

18

HUMANIORA ÄR ALLTSÅ EN  

CENTRAL GRUND FÖR DEN  

UTBILDNING ALLA ELEVER I 

SVERIGE FÅR



Diagram 2: Andel humaniora i gymnasiets olika program

lig bild av humaniora kan förstås 
bero på att humaniora i sig inne-
fattar många olika discipliner och 
kunskapsområden och att man i 
förhållande till forskning i regel 
talar om just specifika sådana – 
vare sig det handlar om arkeologi, 
antropologi eller konstvetenskap. 
Paradoxen skulle därtill kunna 
tolkas som att det finns ett glapp 
mellan humaniora i skolan och 
den som bedrivs i högre utbild-
ning. En annan möjlig förklaring 
är skillnaden mellan namnen på 
skolämnena och de vetenskapliga 

disciplinerna. I skolan talar man 
om svenska, SO och engelska – 
inte om språkvetenskap, littera-
turvetenskap eller kulturgeografi. 
Likaså används sällan begreppet 
”humaniora” i skolsammanhang 
med undantag för det program 
som kallas humanistiskt, med risk 
för att begreppet därmed för-
knippas främst med ämnen som 
klassiska språk och kulturhistoria, 
ämnen som idag är väldigt små i 
den svenska skolan. 
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Humtank föreslår:
• Öka allmänhetens kännedom 

om humaniora.
• Betona de humanistiska 

kunskapernas centrala roll i 
skolan.

GYMNASIEPROGRAM MED HUMANISTISK 
PRÄGEL 

Nedan ges en bild av läget för två 
av de gymnasieprogrammen med 
störst humanistisk prägel: det 
humanistiska programmet och 
det estetiska programmet. 

Humanistiska programmet

Den utbildning där man läser 
mest humanistiska ämnen är, 
inte helt oväntat, den som heter 
humanistiska programmet. Olika 
typer av humanistiska inrikt-
ningar har en lång tradition i den 
svenska gymnasieskolan. I närtid 
sträcker de sig från latinlinjen 
som med gymnasieorganisationen 
1966/67 blev den humanistis-
ka linjen och som från och med 
nästa stora förändring av gym-
nasieskolan 1995/96 ersattes av 

att bli en gren (från och med år 
2000 istället kallat inriktning) i 
samhällsvetenskapsprogrammet. 
Det nuvarande humanistiska 
programmet är ett resultat av 
gymnasiereformen 2011 och ett 
av de sex högskoleförberedande 
programmen.26 

Det humanistiska programmet er-
bjuder två inriktningar: språk och 
kultur. De programgemensamma 
kurserna är till fullo humanistiska 
med ämnena filosofi, moderna 
språk och kursen Människans 
språk. Även de inriktningsspe-
cifika ämnena är humanistiska; 
eleverna på kulturinriktningen 
läser filosofi 2, kultur- och idéhis-
toria, Samtida kulturuttryck och 
svenskämneskursen i litteratur 
och elever på språkinriktningen 
latin och ytterligare språkkurs. 
De klassiska språken förekommer 
endast i detta gymnasieprogram, 
latin som ett inriktningsspecifikt 
ämne för språkinriktningen och 
klassisk grekiska som en valbar 
programfördjupning. 

Idag är det humanistiska pro-
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grammet ett av de minsta gym-
nasieprogrammen, både sett till 
elevantal och geografisk utbred-
ning. Hösten 2019 påbörjade 729 
elever utbildningen. De utgör bara 
1 procent av de elever som väljer 
ett högskoleförberedande program 
och 0,5 procent av alla gymnasie-
elever.27 Vid läsåret 2011/12 när 
programmet infördes halverades 
söktrycket i jämförelse med den 
tidigare inriktningen inom sam-
hällsvetenskapsprogrammet och 
sedan dess har antalet sökande, 
med ett undantag, minskat för 
varje år. En förklaring som uppges 
till detta är att det finns en okun-
skap om programmet, som fått 
ett rykte om sig att vara svårt och 
inte ge tillräcklig behörighet till 
fortsatta högskolestudier, och 
att ungdomar därför rentav har 
avråtts att gå det. 28  

Problematiken förstärks av att 
programmet erbjuds på få orter. 
I skrivande stund ges det på 37 
skolenheter i 27 skolkommuner.29 
Som jämförelse kan man notera 
att det samhällsvetenskapliga 

programmet, som i dagsläget är 
det största gymnasieprogrammet 
sett till antalet elever (med 15,4% 
av hela elevkullen), erbjuds vid 
476 skolenheter och 189 kommu-
ner.30 Precis som söktrycket för 
det humanistiska programmet har 
minskat kontinuerligt så har anta-
let gymnasieskolor med program-
met sedan 2011/12 mer än halve-
rats.31 Framför allt är programmet 
centrerat till storstäderna och 
finns i hela Norrland bara i Luleå, 
Östersund och Gävle – men inte 
med alla inriktningar på varje ort. 
Som exempel kan nämnas att en 
elev i Luleå som vill läsa språkin-
riktningen skulle få välja kultur 
istället, flytta till Östersund eller 
gå på korrespondensgymnasium.32 

Som Skolverket kommenterar i 
sin analys: ”Eftersom programmet 
inte erbjuds i stora delar av landet 
blir det ett osynligt och i prak-
tiken omöjligt val för många.”33 
Förklaringar till detta går förstås 
att finna i det låga söktrycket men 
protester vid nedläggningar av 
utbildningar visar att det också 
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finns en önskan bland skolung-
domar om att läsa inriktningen 
men att den trots det prioriteras 
bort av huvudmännen.34 Ett annat 
skäl som anges till det är att 
utbildningen som behöver kunna 
erbjuda flera språk och på olika 
nivåer är dyr och att det är svårt 
att få tag i behöriga lärare.35

I en debattartikel i Sydsvenskan 
signerad en elev i Lund ges önske-
mål om att göra det humanistiska 
programmets kurser tillgängli-
ga för elever på andra program 
och på så sätt öka dess söktryck. 
Bland Skolverkets förslag på åt-
gärder för att öka det humanistis-
ka programmets bärighet nämns 
också att låta elever på andra pro-
gram välja minst en kurs i moder-
na språk som individuellt val och 
att man bör se över möjligheterna 
att inkludera filosofi och språk 
på alla högskoleförberedande 
program. Att göra filosofi till ett 
obligatoriskt gymnasieämne är 
ett förslag som även Humtank 
tidigare framfört.36

Det är viktigt att komma ihåg 
att det humanistiska gymnasie-

programmets utbredning inte är 
likställt med humanioras övergri-
pande ställning i den svenska sko-
lan, vilket ovanstående redogö-
relse av andelen humaniora också 
klargör. Samtidigt är det huma-
nistiska programmet ett talande 
exempel på hur faktorer såsom 
skolans styrning och okunskap 
om olika program i förlängningen 
påverkar förutsättningarna för 
gymnasiets nationella program 
och även möjligheterna för elever 
att välja dem. 

Humtank föreslår:
• Öka kännedomen om och 

informera korrekt om det 
humanistiska programmet 
och värdet av humanistiska 
studier.

• Erbjud fler valbara kurser 
inom de humanistiska ämne-
na även på andra gymnasie-
program.

• Se till att det humanistiska 
programmet erbjuds på fler 
orter och är tillgängligt för 
elever i hela Sverige.
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Estetiska programmet 

Det andra gymnasieprogrammet 
som här lyfts fram är det estetiska 
programmet. Programmet som 
totalt har en marginellt mindre 
andel humaniora än samhälls-
vetenskapsprogrammet har en 
särställning bland gymnasiepro-
grammen tack vare att det väver 
samman teoretiska humanistiska 
kunskaper och estetiskt skapande. 
Det estetiska programmet är så-
ledes intressant att beakta då det 
skiljer sig åt från övriga högskole-
förberedande program, som alltså 
alla har relativt stora humanistis-
ka inslag. 

Det estetiska programmet har 
funnits i den svenska gymna-
sieskolan sedan 1992 då olika 
estetiska studievägar som med 
tiden hade vuxit fram samlades 
till ett program med fem olika in-
riktningar: bild och formgivning, 
dans, estetik och media, musik 
samt teater.37 Programmet vilar på 
en humanistisk bas med estetiska 
inriktningar och är med andra ord 
ett teoretiskt och högskoleförbe-

redande program som ger eleven 
”kunskaper för högskolestudier 
inom främst de konstnärliga, 
humanistiska och samhällsveten-
skapliga områdena.”38 Den huma-
nistiska basen är både bred och 
fördjupande med kurser i allmän 
kultur- och idéhistoria samt för 
de olika inriktningarna specifika 
historie- och teorikurser såsom 
konstvetenskap och musikveten-
skap. Samtidigt presenteras inte 
sällan det estetiska programmet 
som ett praktiskt konstnärligt 
program: ”Det här programmet 
passar dig som vill uttrycka dig 
konstnärligt och är intresserad av 
kultur och människans roll i sam-
hället.”39 

Ett spänningsfält mellan de 
praktiska och teoretiska inslagen 
eller, om man så vill, mellan å ena 
sidan det egna skapandet, å andra 
sidan de generella och specifika 
kunskapsinslagen inom kulturve-
tenskaperna, framträder tydligt. 
I målen för programmet är också 
det skapande arbetet centralt även 
om samverkan mellan konstnär-
liga och vetenskapliga områden 
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också tillskrivs vikt. Inte minst 
lyfts kunskapsområden fram där 
estetiken är central, såsom inom 
kulturhistoria och teknikutveck-
ling. Eleven ska utöver det egna 
konstnärliga arbetet också få 
erfarenheter och kunskaper om 
konst och kultur i vidare mening, 
samt lära sig att diskutera och 
analysera såväl det egna som 
sina medstudenters konstnärliga 
arbeten.40

I likhet med ekonomiprogram-
met, samhällsvetenskapspro-
grammet och det humanistiska 
programmet är de humanistiska 
ämnena framträdande, utöver de 
konstnärliga ämnen som karak-
teriserar respektive estetiska 
inriktning. Detta tydliggörs också 
i målformuleringarna. Ser man 
till programmets innehåll är det 
utöver de gymnasiegemensam-
ma ämnena två kurser som är 
gemensamma för programmet: 
Estetisk kommunikation I och 
Konstarterna och samhället. Det 
senare inryms i ämnesområdet 
Konst och kultur som beskrivs 
som ett tvärvetenskapligt ämne 

med grund i ”estetik, idéhistoria, 
historia, arkitektur samt dans-, 
film-, konst-, musik- och teater-
vetenskap”.41 Innehållet framställs 
som konstens eller konstarternas 
historia i ett brett perspektiv 
där såväl kultur- och idéhistoria 
som samhällsförändringar i stort 
behandlas i relation till de konst-
närliga uttrycken. Man betonar 
också att det är den västerländska 
utvecklingen som står i centrum.42

Med en utgångspunkt i idéhistoria 
behandlar således kursen de olika 
konstarternas historia och utveck-
ling och ger eleven såväl teore-
tiska som praktiska ingångar till 
analys och tolkning av konstnär-
liga och kulturella uttryck. I kur-
sens syfte anges också vikten av 
ett kritiskt och reflekterande tänk-
ande samt att dess innehåll ska 
stimulera elevens egen konstnär-
liga praktik.  Precis som i målet 
för programmet ska de teoretiska 
– eller, om man så vill, de veten-
skapliga – perspektiven integreras 
med det konstnärliga individuella 
arbetet. Vidare innehåller de olika 
riktningarna programspecifika 
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kurser med fokus på det skapan-
de arbetet, medan ämnesområ-
det Konst och kultur innebär en 
fördjupning genom kurser såsom 
dansteori, bildteori, teaterteori 
och så vidare. 

Det estetiska programmet i 
gymnasieskolan har således stora 
inslag av humaniora inte minst 
genom de kulturhistoriska och 
kulturteoretiska kurser som är 
specifika för programmet. Det-
ta integrativa upplägg av teori 
och praktik löper också genom 
lärarutbildningens ämnesspecifi-
ka kurser inom det estetiska fältet 
liksom betoningen av individens 
eller studentens konstnärliga 
praktik som vi återkommer till 
senare. Vi skulle kunna kalla detta 
för gränsöverskridande men vi 
kan också förstå det utifrån den 
komplexitet som en kreativ pro-
cess utgör och den kunskapsut-
veckling som densamma innebär 
där humaniora utgör en helt 
avgörande byggsten. 

Det estetiska programmets syfte 
att integrera dessa humanistiska 
fält med den konstnärliga prak-
tiken är unikt men sker också på 
bekostnad av en tydlig humanis-
tisk tillhörighet. I det spännings-
fält som finns mellan de teoretiska 
och praktiska inslagen i program-
met finns en tendens att de hu-
manistiska inslagen framstår som 
vaga. I det avseendet tycks det 
estetiska programmet på många 
sätt typiskt för hur humaniora 
är en oumbärlig grundpelare i 
skolan och samtidigt inte alltid är 
lätt att få syn på – och därmed att 
värdesätta.

Humtank föreslår:
•  Lyft fram de teoretiska hu-

manistiska ämnenas betydel-
se i de estetiska ämnena.

• Tydliggör den starka traditio-
nen mellan estetiska ämnen 
och humanistiska forskning i 
syfte att stärka det estetiska 
gymnasieprogrammet. 
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3. HUMANIORAS VILLKOR I SKOLAN 

I denna andra del av rapporten 
vänder vi oss från frågan om hu-
manioras plats i skolan till frågan 
om hur humanioras villkor ser ut. 
För samtidigt som humaniora, 
som ovan visats, är en central pe-
lare i svensk skola så har huma-
nistiska ämnen också kommit att 
marginaliseras eller omdefinieras. 
Exempel på det förra är de moder-
na språkens och de estetiska äm-
nenas status, och som exempel på 
det senare kommer vi att belysa 
skolämnena svenska och historia.

HUMANIORA MARGINALISERAS

Även om andelen humaniora är 
stor i den svenska gymnasieskolan 
rent generellt har flera humanis-
tiska ämnen minskat i omfattning 
och spridning sedan den senaste 
skolreformen 2011. Dit hör de 
moderna språken och de estetiska 
ämnena som inte är obligatoriska 
och som väljs bort både av huvud-
män och av elever med en negativ 
spiral som följd. 

Exemplet moderna språk

Situationen för moderna språk i 
skolan är på många sätt ett typiskt 
exempel på hur humaniora både 
framhålls som betydelsefullt och 
samtidigt riskerar att trängas 
undan. 

Sedan 2018 ska alla elever på 
grundskolan erbjudas möjlighet 
att läsa moderna språk senast från 
årskurs 6. De ska då ha möjlig-
het att välja mellan minst två av 
alternativen tyska, spanska och 
franska. Men bristen på språklä-
rare har gjort att skolor haft svårt 
att tillmötesgå detta krav och 
därför fått använda sig av metoder 
som distansundervisning eller att 
elever bussas till andra skolor. 
För något år sedan uppmärksam-
mades situationen i Kristianstad 
där man helt valt bort att erbjuda 
ämnet franska.43 Ett annat pro-
blem som uppmärksammats är 
att många skolor av kostnadsskäl 
sänker de föreskrivna antal tim-
mar som eleverna ska få.44 
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Att läsa ett extra språk förutom 
engelska betonas av såväl politiker 
som näringslivet som viktigt och 
inom EU är det ett uttalat mål att 
alla medlemsländers medborgare 
ska behärska minst två språk ut-
över modersmålet.45 Trots det kan 
elever idag redan på grundskolan 
välja bort ett andra språk för att 
istället få extraundervisning i 
svenska, svenska som andraspråk 
eller engelska. Moderna språk är 
därmed det enda ämne i grund-
skolan som går att välja bort – och 
ungefär var tredje elev gör det.46 
Språkstudier, ska man också kom-
ma ihåg, är inte bara inhämtning 
av vokabulär och grammatik. I 
språkämnena förmedlas kulturel-
la kunskaper, ges historiska och 
samhälleliga perspektiv och stor 
vikt läggs vid kontextbunden och 
interkulturell förståelse. Förhopp-
ningsvis kommer det nu liggande 
förslaget om förändringar i grund-
skolans timplan leda till att det 
inte längre blir möjligt för elever 
i grundskolan – förutom för dem 
som inte har svenska som mo-
dersmål – att välja bort ett andra 

främmandespråk.47

I gymnasieskolan ingår kurser i 
moderna språk idag på fyra pro-
gram: två kurser på humanistiska 
programmet och samhällsveten-
skapsprogrammet och en kurs 
på naturvetenskapsprogrammet 
och ekonomiprogrammet. Elever 
inom andra högskoleförberedande 
program kan välja att läsa språk, 
det vill säga franska, spanska, 
tyska eller kinesiska, som en 
fördjupningskurs. Som mest kan 
man läsa sju nivåer i ett språk. 
Fortsätter man läsa det språk man 
studerat i grundskolan börjar man 
på nivå 3. För att både betona vik-
ten av och locka till språkstudier 
infördes i samband med gymna-
siereformen 2011 ett system med 
meritpoäng som gör det lättare 
för den som läser moderna språk 
att komma in på högskolan. Det 
gäller dock bara vissa språkkurser. 
I Gymnasieguiden ger man därför 
tips till elever att fortsätta studera 
det moderna språk man läst på 
grundskolan eftersom det gör det 
lättare att få mer meritpoäng än 
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om de börjar läsa ett nytt språk.48 
Ett sådant system innebär alltså 
att nyfikenheten på ytterligare ett 
språk inte lönar sig och rentav 
avråds, vilket borde bidra till att 
färre läser de språk på gymnasiet 
som inte erbjöds i grundskolan 
och att elevunderlaget för dessa 
därmed blir ännu mindre. Det har 
också blivit alltmer ovanligt att 
gymnasieelever läser mer än ett 
modernt språk eller att de fördju-
par sig i de språk de läser, bara 5 
procent gjorde detta under läsåret 
2016/2017.49 Den gymnasieutbild-
ning där man läser mest språk – 
humanistisk med inriktning språk 

– är, som nämnts i föregående 
avsnitt, en av de minsta med ca 
700 förstahandssökande läsåret 
2019/20 och erbjuds i skrivande 
stund bara vid 37 av landets drygt 
900 gymnasier.50

Den övergripande bilden av de 
moderna språkens situation i 
grund- och gymnasieskola är att 
de inte har minskat men att det 
dels finns en stark klass- och kön-
saspekt när det gäller vilka som 
läser språk – flickor ur medelklas-
sen – dels en tendens att språk-
studierna blir grundare.51 Därtill 
kommer också en polarisering 
mellan storstad och landsbygd. 
Mindre orter har betydligt svårare 
än de större att erbjuda elever-
na flera språkval och i Norrland 
erbjuds språkinriktningen endast i 
en stad, nämligen Östersund.

Relationen mellan humaniora 
i skolan och humaniora i högre 
utbildning blir också tydlig när 
det gäller de moderna språkens 
situation. Under 2000-talet har 
olika moderna språk på landets 
universitet och högskolor haft 

INOM EU ÄR DET ETT 

UTTALAT MÅL ATT ALLA 

MEDLEMSLÄNDERS 

MEDBORGARE SKA  

BEHÄRSKA MINST  

TVÅ SPRÅK UTÖVER  

MODERSMÅLET

”
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svårt att rekrytera studenter och 
de akademiska ämnena franska, 
spanska och tyska har lagts ner 
vid lärosäte efter lärosäte.52 Med 
allt färre elever som läser de högre 
kurserna på grundskolan blir det 
ett ständigt minskande underlag 
av presumtiva studenter på gym-
nasium och i högskola. I relation 
till moderna språk blir det alltså 
uppenbart hur de olika delarna 
av det nationella utbildningssys-
temet är ömsesidigt beroende av 
varandra. En nedmontering av 
språkutbildning i skolan medför 
en minskning av antalet potentiel-
la studenter – inte minst i lärarut-
bildning. I sin tur innebär denna 
återväxtproblematik inom högre 
utbildning ett problem för skolan, 
då det i förlängningen kan leda till 
en brist på språklärare. 

Särskilt inom grundskolans års-
kurs 7–9 råder det stor brist på 
legitimerade språklärare. Det, i 
kombination med små elevgrup-
per, gör att inte alla språk kan 
erbjudas. Ämneslärarutbildning i 
spanska, franska eller tyska ges nu 

bara vid ett fåtal lärosäten.53 Den 
andra vägen att utbilda sig till äm-
neslärare – så kallad KPU, kom-
pletterande pedagogisk utbildning 
– bygger på att studenten redan 
har minst en kandidatexamen i 
språket, men idag erbjuds högre 
språkstudier i franska, spanska 
och tyska som fristående kurs upp 
till kandidatnivå endast vid sju-åt-
ta lärosäten – att jämföra med 
vid 9–12 för bara fyra år sedan.54 
Detta gäller alltså de tre stora mo-
derna språken som förekommer 
i skolan. Andra språk, inte minst 
de klassiska språken, är än mer 
marginaliserade. 

Det har redan larmats om språk-
kris och lärarbrist.55 Även för 
andra ämnen är en utarmning av 
språkkunskaper ett stort problem. 
Språkkunskaper utöver engelska 
är avgörande för en kvalitativ 
forskning inom de flesta univer-
sitetsämnen idag. Att hitta argu-
ment för varför det är viktigt med 
en mängd språk vid våra lärosäten 
är, som en rapport av Sveriges 
Universitets och Högskoleförbund 
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(SUHF) konstaterar, inte svårt. 
Nödvändigheten av att säkra kom-
petensen inom vissa språk när det 
gäller handel och arbetsliv är lätt 
att se, liksom att dessa kompe-
tenser också behövs för att möta 
behoven i globaliserat samhälle 
med migration och mångkultur. 
Man får heller inte glömma det 
rent språkvetenskapliga och kul-
turhistoriska behovet. Bredden av 
språk som ges vid svenska lärosä-
ten borde därför snarare ökas än 
minskas. Det blir SUHF:s kon-
klusion och detsamma kan man 
därmed också konstatera när det 
gäller utbudet i gymnasieskolan.56 

Humtank föreslår:
• Stoppa den negativa spiralen 

av rekrytering till språkäm-
nena både i skolan och i 
högre utbildning genom att 
prioritera språkundervisning. 
Öka antalet timmar och 
valmöjligheter i grundsko-
lan. Uppmuntra till bredare 
och djupare språkstudier på 
gymnasiet.

• Hörsamma resultatet av  
SUHF: s omfattande utred-
ning att språkutbudet på lan-
dets lärosäten behöver öka.

• Ge språken på landets 
lärosäten mer resurser till 
undervisning.

• Säkra återväxten av gymna-
sielärare i moderna och även 
i klassiska språk.

Exemplet estetiska ämnen

Liksom för moderna språk syn-
liggör exemplet estetiska ämnen 
konsekvenserna av att skolämnen 
kan väljas bort. 

Vid gymnasiereformen 2011 blev 
ämnet estetiska verksamheter inte 
längre obligatoriskt i de nationel-
la gymnasieprogrammen, med 
undantag för de kurser som ingår 
i olika programinriktningar på det 
estetiska programmet. Dessförin-
nan ingick något estetiskt ämne, 
exempelvis bild, musik eller tea-
ter, men dessa ämnen är nu istäl-
let valbara inom det individuella 
val som finns inom varje program 
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och vilka kurser som erbjuds elev-
erna är upp till huvudmännen.57 
Gymnasieutredningen 2016 visade 
att estetiska ämnen ofta väljs bort 
av eleverna. På yrkesprogrammen 
behövs utrymmet till kurser som 
ger grundläggande högskolebehö-
righet och på de högskoleförbe-
redande programmen ger inte de 
estetiska ämnena meritpoäng och 
de blir därför strategiskt ogynn-
samma ur konkurrenssynpunkt 
att välja. Även från huvudmän-
nens sida väljs estetiska ämnen 
bort vilket resulterar i färre 
valmöjligheter för eleverna.58 Att 
hitta legitimerade bild-, teater-, 
och musiklärare är redan svårt 
på vissa orter och på samma sätt 
som för moderna språk kan detta 
skapa en ond spiral där allt färre 
möter ämnena under sin gym-
nasiegång och därför är mindre 
motiverade att studera dem inom 
det högre utbildningsväsendet – 
med färre legitimerade lärare som 
resultat.59

De estetiska ämnena inrymmer, 
som diskuterats i avsnittet om 
det estetiska programmet, både 
en praktisk och en teoretisk sida. 
Inom estetiska verksamheter 
skulle eleverna, som de uttrycktes 
i den dåvarande läroplanen, även 
”bli förtrogna med olika konst-
närliga och estetiska uttryck och 
utveckla sin förmåga att granska, 
tolka och fördjupa sina kulturel-
la erfarenheter”.60 Även om ett 
övergripande skolgemensamt mål 
i den nuvarande läroplanen fort-
farande är att ge eleverna förmå-
gan att ”söka sig till saklitteratur, 
skönlitteratur och övrigt kultu-
rutbud som en källa till kunskap, 
självinsikt och glädje” och bidra 
till att de ”kan hämta stimulans ur 
kulturella upplevelser och utveck-
la känsla för estetiska värden” så 
visar regeringens utredning från 
2016 att det generellt är ett mins-
kat utrymme för estetik i skolan 
sedan 2011.61 Därmed är de också 
en stor del av humanistiska kun-
skapsområden som kulturhistoria 
och teori som går förlorade.
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Humtank föreslår:
• Bevaka skolans uppdrag att 

erbjuda elever kulturupple-
velser.

• Öka utrymmet för de estetis-
ka ämnena och incitamenten 
att studera dessa.

HUMANIORA OMDEFINIERAS

Till gymnasieskolans läroplan 
biläggs ämnesplaner för de gym-
nasiegemensamma och program-
gemensamma ämnena. Dessa 
innehåller, förutom en beskriv-
ning av ämnets kärna, syfte och 
kunskapskrav, en beskrivning av 
det centrala innehållet som under-
visningen i respektive ämneskurs 
ska behandla. Relationen mellan 
skolämnenas centrala innehåll och 
deras kunskapsmål har stor bety-
delse för humanioras roll i skolan. 
I Skolverkets remiss avseende 
förslag till ändringar i kursplaner, 
kunskapskrav och ämnesplaner 
från 2019 belyses problemet med 
att kunskapskraven blir alltför do-
minerande på bekostnad av ämne-

nas centrala innehåll.62 Problemet 
med en sådan fokusering på kun-
skapskraven är, menade utredar-
na, att endast det som ska bedö-
mas blir föremål för undervisning, 
medan det centrala innehållet som 
utgör ämnets kärna riskerar att bli 
mindre väsentligt. Det är särskilt 
bestickande för de humanistiska 
ämnena där det många gånger 
är bildningsprocesser snarare än 
kunskapsmål som är i fokus. 

När det gäller de humanistiska 
ämnena är förhållandet mel-
lan centralt innehåll och kun-
skapskraven särskilt värt att 
beakta. Med en sådan styrning 
av skola och högre undervisning 
mot mätbarhet blir det för både 
skolhuvudmän och enskilda lärare 
svårt att ge plats för bildningspro-
cesser. 

Nedan ges två exempel på hur 
förändringarna i relationen 
mellan centralt innehåll och 
kunskapskrav kan innebära en 
omdefiniering av skolämnet. Ex-
emplen ger också en bild av vilka 
verkningar omdefinieringen har 
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på de discipliner som ligger till 
grund för skolämnena i lärarut-
bildning och i annan högre utbild-
ning. Vår ambition här att peka på 
tankefigurer som varit vägledande 
för ämnesbeskrivningar och som 
förändrats över tid. För detta 
ändamål hänvisar vi till formule-
ringar i ämnesplaner över tid och 
kopplar dessa till idéströmningar 
och tanketraditioner som legat till 
grund för de senaste trettio årens 
läroplansreformer.  

Exemplet historia 

Det centrala innehållet i flera 
skolämnen har förskjutits över 
tid, i samklang med en föränd-
rad kunskapssyn som betonar 
att människor själva konstruerar 
kunskap i interaktion med om-
världen. Det centrala innehållet 
i dagens skolämne historia kan 
därför förstås som ett ambitiöst 
försök att förena två olika per-
spektiv på ämnet, å ena sidan de 
sammanhangsskapande analy-
tiska ramar som introducerades 
med kursplaneförändringarna 
1994 (Lpf94), å andra sidan 

kunskap om begrepp och källor 
som till stor del introduceras i och 
med att den nuvarande läropla-
nen för gymnasiet infördes 2011 
(Gy11). Det centrala innehåll som 
i dag bygger vidare från Lpf94 ut-
går från begreppet historiemedve-
tande, hämtat från tysk och dansk 
historiedidaktisk teoribildning, 
medan det nya innehållet från 
2011 framför allt betonar hante-
ringen av faktakunskaper genom 
att skilja på olika begreppsnivåer. 
Det kan till exempel handla om en 
begreppsnivå med direkt koppling 
till en historisk period eller hän-
delse, som exempelvis ”skrå” eller 
”tegskifte”, och en övergripande 
nivå med analytiska begrepp som 
”orsak” och ”verkan”.  

Ett centralt syfte med ämnet är, 
enligt den nuvarande läroplanen 
Gy11 att ”eleverna breddar, fördju-
par och utvecklar sitt historiemed-
vetande genom kunskaper om det 
förflutna, förmåga att använda 
historisk metod och förståelse hur 
historia används”. Det handlar 
alltså om att förstå hur histo-

33



risk kunskap skapas och om hur 
historia kan användas. Ett sådant 
syfte med ämnet är övergripande 
och siktar både mot kunskapskrav 
som ska visa på historiska fak-
takunskaper, på en humanistisk 
”allmänbildning”, och på socia-
lisationsmål; på det som med en 
fenomenologisk terminologi har 
kallats elevernas egna ”livsvärl-
dar”. Ämnet ska alltså ”trygga 
identiteter, men också avslöja 
myter”.63 Kunskapskraven – de 
reproducerande kunskapskvali-
teterna, till exempel om specifika 
historiska epoker – är sedan tänk-
ta att sättas i samband med dessa 
övergripande syften. Skolämnet 
historia har således ett syfte som 
inte endast kopplas till historiska 
faktakunskaper, utan som dess-
utom kan associeras till skolans 
övergripande socialisationsmål 
och till den så kallade värdegrun-
den, det vill säga till skolans enligt 
skollagen fastställda uppdrag att 
”förmedla och förankra respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska sam-

hället vilar på”.64 

Såväl det kunskapsområde som 
rör historiemedvetande och de 
som rör allmän socialisation och 
värdegrund kan sägas falla inom 
området för humaniora i sko-
lan – men det visar samtidigt att 
det inte är historievetenskapen 
eller den akademiska disciplinen 
historia som sätter gränserna för 
skolämnet historia. Ämnet bred-
das mot elevernas egna erfaren-
heter, men av organisatoriska skäl 
måste samtidigt den faktamängd 
eleverna kan göra jämförelser med 
begränsas. I det sistnämnda fallet 
är det, som många historiedidak-
tiker pekat på, nödvändigt att göra 
nedslag i historien, nedslag som 
måste bygga på förenklingar.65 
Samtidigt, bör det tilläggs, är det 
just förenklingarna som är enk-
last mätbara, medan elevens egna 
erfarenheter utgör en mer svår-
bemästrad materia. Det veten-
skapliga perspektiv som läraren 
får med sig från den akademiska 
disciplinen ska alltså förhållas till 
elevernas intressen samt ”dags-
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aktuella händelser”.66 Det är en 
grannlaga uppgift för den enskilde 
läraren. Tillåts skolämnet i alltför 
stor uträckning bära allmänna 
socialisationsmål riskerar så 
kallad ”stoffträngsel” att uppstå; 
man hinner helt enkelt inte med 
ens de centrala historiska linjerna. 
Detta var just vad som hände när 
Skolverket föreslog att all förmo-
dern historia skulle strykas ur 
grundskolans läroplaner. Ett allt-
för stort fokus på identitets- och 
värdegrundsfrågor tenderar där-
med att skjuta historiedisciplinens 
humanistiska kunskapsområden 
åt sidan till förmån för allmändi-
daktiskt kunskapsstoff.   

Exemplet historia visar således att 
humaniora i skolan är något som 
går utöver de humanistiska disci-
plinerna eller forskningsområde-
na. I grundskola och gymnasium 
är humanistiska kunskapsområ-
den kopplade till övergripande 
mål som handlar om värdegrund 
och om allmänna ”livskunskaper” 
om individ och samhälle. Huma-
niora i skolan kan alltså ses som 

kunskapsbildning på två nivåer, 
dels inom den avgränsade äm-
nestraditionen, dels i ett övergri-
pande utbildningssammanhang 
kopplat till skolans socialisations-
mål och värdegrund. I det första 
fallet är humaniora i skolan starkt 
associerad till de akademiska 
traditionerna, i det senare fallet är 
kopplingen till dessa traditioner 
mycket otydlig. Här handlar det 
för skolans del om att ta till vara 
på rika forskningstraditioner ge-
nom att också när det gäller vär-
degrundsfrågor tydligare koppla 
dem till humanistiska forsknings-
traditioner. Det kan till exempel 
röra sig om att följa etiken från 
de antika tanketraditionerna via 
dagens diskussioner inom filosofi 
och litteratur för att därigenom 
behandla frågor om exempelvis 
hållbarhet och personligt ansvar. 

Förhållandet mellan de akademis-
ka disciplinerna och skolämnena 
är, som vi beskrivit i rapportens 
inledning, på ett sätt grundläg-
gande, men skolämnen går också 
utöver ämnesforskning och äm-
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nesdisciplin. Liksom de akademis-
ka disciplinerna har utvecklats ur 
organisatoriska, utbildningspoli-
tiska förhållanden har det som går 
utöver de givna ramarna sin upp-
rinnelse i politisk och organisato-
risk styrning. Humaniora i skolan 
är alltså något som kan se mycket 
olika ut i olika delar av landet. I 
lika hög grad som det humanistis-
ka ämnesinnehållet är beroende 
av hur den enskilde läraren tolkar 
styrdokumenten är det avhängigt 
av styrningen av skolan på lokal 
nivå.  

Om vi menar att humaniora i 
skolan också kan vara något som 
knyter samman skilda ämnes-
traditioner, som går utöver de 
disciplinära rågångarna, då är 
det också något som i högsta grad 
spelar roll när vi talar om normer 
i undervisning. Humanioras roll 
i skolan är således avhängig både 
av hur styrdokument är formule-
rade, hur de implementeras i den 
specifika skolan och hur de tolkas 
av den enskilde läraren. När det 
gäller syften och centralt innehåll 
i ett skolämne finns – som i exem-

plet historia – två traditioner som 
i dag visar sig i högre eller mindre 
grad i de respektive ämnena. Det 
rör sig dels om en kontinental 
didaktisk tradition, dels om en 
på anglosaxisk utbildningsteori 
byggd metodtradition, ibland 
kallad curriculum and instruc-
tion. I det förstnämnda fallet 
handlar det om en bildningstra-
dition som ibland anklagas för att 
vara normativ, i det andra om en 
metodik som bygger på fakta och 
evidens, men som kan beskyllas 
för att vara alltför instrumentell 
eller alltför konstruktivistisk – två 
begrepp som i sig utgör ett omaka 
par.67 För att inte humaniora i 
skolan ska marginaliseras eller 
osynliggöras är det väsentligt att 
bildningstraditioner hålls levande 
i undervisningen.

I historieämnet är begreppet 
historiemedvetande ett bild-
ningsbegrepp i en kontinental 
tradition, medan tyngdpunkten på 
det metodiska arbetet med källor 
och begrepp är mer i linje med en 
empiristisk anglosaxisk tradition. 
Det är inte självklart hur huma-

36



nioras roll i skolan förändras i 
förhållande till hur tyngdpunkten 
i dessa traditioner skiftar i bety-
delse, men ofta har humaniora 
vind i seglen i de sammanhang 
där den kontinentala traditionen 
understryks. Möjligtvis har det att 
göra med närheten mellan be-
greppet Bildung och humaniora. 
I den utredning som låg till grund 
för styrdokumenten Lpo94 och 
Lpf94, Skola för bildning (1992) 
understryks socialisationsmålens 
betydelse. Men liksom det inte 
är självklart att ämnesdidaktiken 
stärker de enskilda ämnestradi-
tionerna i lärarutbildningen är det 
inte givet att kopplingen mellan 
socialisationsmål och humanistis-
ka ämnen leder till att humaniora 
får en starkare ställning i skolan. 

De sociokulturella teorierna – 
bland annat att lärande är en 
individuell process i samspel med 
andra – har länge utgjort funda-
mentet både för styrdokument och 
för undervisning i klassrummet, 
men det innebär inte att ett sätt 
att tolka styrdokumenten lämnar 
företräde för ett annat, eller att 

ett ämnesinnehåll understryks 
på bekostnad av ett annat.68 Det 
betyder däremot att man bör 
vara medveten om att sociokul-
turell teoribildning dominerar 
i framskrivningen av syften och 
mål för undervisningssituationer, 
och att det finns en möjlighet att 
välja hur man vill förhålla sig till 
dessa utgångspunkter. En sådan 
möjlighet att välja perspektiv i 
undervisningen – till exempel 
ett humanistiskt perspektiv på 
värdegrundsfrågor – gäller inte 
minst för den enskilde läraren. 
Att de utexaminerade lärarna ges 
de verktyg som gör det möjligt 
för dem att välja ett humanistiskt 

FÖR ATT INTE HUMANIORA 

I SKOLAN SKA MARGINALI-

SERAS ELLER OSYNLIGGÖ-

RAS ÄR DET VÄSENTLIGT 

ATT BILDNINGSTRADI-

TIONER HÅLLS LEVANDE I 

UNDERVISNINGEN
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perspektiv är därför ett viktigt 
uppdrag för landets lärarutbild-
ningar. Men det bör tilläggas att 
det individuella perspektivet i 
skolans styrdokument inte endast 
är en fråga om ett enkelt val av 
teoretiska utgångspunkter – de 
individualistiska utgångspunkter-
na genomsyrar också övergripan-
de internationella och nationella 
policydokument. Det gäller till 
exempel implementeringen av 
begreppet entreprenörskap, som 
kan sägas knyta an till socialisa-
tionsmål men med tonvikt på den 
individuella nivån.69 

Humtank föreslår:
• Se till att utrymme för 

historie- ämnets humanis-
tiska kunskapsområden inte 
begränsas eller kan väljas 
bort för skolgemensamma 
uppgifter. 

• Använd de humanistiska kun-
skapsområdena som finns 
och lyft upp dem i skolans 
värdegrundsundervisning 
till exempel genom att göra 
ämnet filosofi obligatoriskt.

• Värna bildningstraditionerna 
i historieämnet och andra 
humanistiska ämnen. 

• Använd den kunskap som 
finns om värdegrundsfrågor 
inom humaniora i lärarut-
bildningen, men säkerställ 
samtidigt att ämnets centrala 
innehåll tas till vara.

Exemplet svenska 

En viktig aspekt av dessa medvet-
na val när det gäller humanistisk 
kunskap i gymnasieskolan är att 
studierna kan ge behörighet att 
söka till universitet och högskola. 
När det gäller exempelvis skoläm-
net svenska på gymnasienivå 
påpekar många ämnesdidaktiker 
hur viktigt det är att utgå från de 
akademiska ämnestraditionerna 
när val görs av undervisningsinne-
håll och undervisningsmetoder.70 
Traditionellt har skolämnet svens-
ka stått i relation till två akade-
miska discipliner och vetenskaps-
områden, litteraturvetenskap och 
nordiska språk/svenska språket. 
Språkämnet har dessutom i hög 
grad varit bärare av de delar av 
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socialisationsmålen som handlar 
om kommunikation och person-
lighetsutveckling: ”Undervisning-
en ska stimulera elevernas lust att 
tala, skriva, läsa och lyssna och 
därmed stödja deras personliga 
utveckling”, som det står i syftet 
för svenskämnet i Gy11.  

Historiskt har svenskämnet ge-
nomgått flera definitionsmässiga 
förändringar. Man har allmänt 
talat om svenskan som ett bildn-
ingsämne, ett färdighetsämne och 
ett erfarenhetspedagogiskt ämne.71 
Alla tre uppfattningarna kan sägas 
påverka ämnet i dag, i praktiken 
och i hur styrdokumenten är 
utformade, men de utgör också 
historiska perioder då någon av 
dessa ämnesidentiteter domine-
rat. Svenskämnet som ett littera-
turhistoriskt bildningsämne hade 
företräde fram till 1950-talet, och 
upplevde sedan en mindre renäs-
sans under 1990-talet. 1960-talet 
präglades framför allt av färdig-
hetsämnet – tonvikten låg på 
språkets kommunikativa delar, 
på läs- och skrivförmågor – något 
som i dag i många sammanhang 

åter är den dominerande ämnes-
uppfattningen.

Den avgörande omorientering av 
svenska som humanistiskt bildn-
ingsämne i gymnasiet skedde med 
reformen 1994, då det tudelade 
språkämnet försvann från de teo-
retiska gymnasieprogrammen, och 
kurserna i litteratur och svenska 
språket slogs ihop till en kurs 
med samma kursbetyg. I dag har 
språkämnet stärkts ytterligare, 
inte minst genom att ett forsk-
ningsområde med bas i nordiska 
språk/svenska språket, så kallad 
literacy, har fått starkt inflytande 
över skolämnet. Literacy kan tas 
som exempel på hur humanistisk 
kunskap kan gå förlorad när ett 
traditionellt innehåll i ett skoläm-
ne ersätts av ett mer ämnesö-
vergripande kunskapsområde. 
Inledningsvis har begreppet varit 
förankrat i ett av svenskämnets 
humanistiska forskningsområden, 
och då stått för fördjupade fär-
digheter i att läsa och skriva, men 
har efterhand kommit att referera 
till en bredare ”förmåga” eller 
”kompetens” som är lika aktuell 
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inom till exempel matematik eller 
slöjd. En sådan utveckling innebär 
framför allt att synsätt hämtas 
från det pedagogiska vetenskaps-
området där fokus i första hand är 
på det lärande subjektet och dess 
strategier, och inte på kunskapens 
objekt.72  

För skolämnet svenska innebär 
det att förhållandet till både det 
humanistiska språkämnet och 
till litteraturämnet försvagas på 
bekostnad av en ämnesövergri-
pande grundtanke som framför 
allt är kopplad till det pedago-
giska kunskapsområdet och till 
allmändidaktiken. Tvärtemot det 
som stundvis har förespråkats av 
utbildningsteoretiker – att upp-
lösningen av de skilda språk- och 
litteraturämnena i gymnasieut-
bildning skulle skapa ett tätare 
samband mellan litteraturen och 
förmågorna att läsa och skri-
va – har litteraturkunskaperna i 
svenskämnet marginaliserats. 

Utvecklingen har delvis att göra 
med den styrning av skolan 
mot utvärdering och mätbarhet 
som vi talade om i inledningen. 

Svenskämnet, som tidigare varit 
sammanlänkad med tanken om 
bildning på nationell grund – även 
om kopplingen mellan till ämnes-
didaktiken och bildningstanken 
aldrig varit en lika stark tradition 
inom svenskämnet som inom 
dansk och norsk modermålsdi-
daktik73 – kom efter reformerna på 
1980- och 90-talet att styras mot 
alltmer mätbara kunskapsresultat, 
varför läs- och skrivinlärning som 
mer mätbara delar av svenskäm-
net kom att hamna i fokus, medan 
litteraturen inte i samma utsträck-
ning har kunnat motivera sin 
plats.    

Humtank föreslår:
• Se till att utrymmet för 

svenskämnets och andra 
språkämnens humanistiska 
kunskapsområden inte be-
gränsas eller kan väljas bort 
för skolgemensamma upp-
gifter. 

• Värna bildningstraditionerna 
i svenskämnet och andra 
humanistiska ämnen. 
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4. AVSLUTNING 

I denna rapport har vi konstaterat 
att humanistiska kunskaper ligger 
till grund för flera skolämnen och 
att humaniora utgör en viktig 
del av skolans undervisning, sett 
såväl till antalet timmar i grund-
skolan som till antalet poäng för 
de gymnasiegemensamma och 
programgemensamma kurser-
na i gymnasieskolan. Samtidigt 
förekommer humaniora i skolan 
på olika villkor. Ämnen såsom 
svenska, engelska, historia och 
religion har etablerats som obliga-
toriska, de första två i egenskap av 
kärnämnen för skolan, de senare 
då de ingår i en liten skara gym-
nasiegemensamma ämnen. Andra 
skolämnen emellertid, såsom mo-
derna och klassiska språk, filosofi 
och estetiska ämnen marginalise-
ras på olika sätt. 

Visserligen förekommer flera hu-
manistiska ämneskurser i de hög-
skoleförberedande programmens 
programfördjupningar, med un-
dantag för exempelvis de klassiska 
språken som endast påträffas i 

det humanistiska programmet, 
men dessa kurser kan också ofta 
väljas bort till förmån för andra 
programfördjupningar. Dessutom 
innebär rådande styrformer för 
skolan att skolhuvudmännen kan 
avgöra vilka av de valbara kurser-
na som ingår i programfördjup-
ningarna som ska erbjudas vid 
respektive skolenhet man ansva-
rar för. Resultatet blir att kurser 
inom vissa skolämnen, särskilt så-
dana som ingår i humanistiskt och 
estetiskt orienterande program 
med lågt söktryck, i praktiken inte 
alltid är möjliga att välja.

Därtill har vi konstaterat att 
humaniora i skolan, trots sin i 
grunden starka position, i vissa 
avseenden är osynliggjord som 
just humaniora. I kurs- och äm-
nesbenämningar och i läroplanen 
förekommer knappast begreppet 
humaniora eller humanistisk 
kunskap. I somliga fall förknippas 
humanistiska skolämnen snarare 
med närliggande kunskapsom-
råden, till exempel i fallet då 
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historia och religion införlivas i 
de samhällsorienterade ämnena. 
Humaniora är ett begrepp som i 
skolan främst tycks kopplas till 
ett gymnasieprogram som inte er-
bjuds vid de allra flesta av landets 
skolor. Sett ur detta perspektiv 
är det kanske inte förvånande att 
många svenskar säger sig inte ha 
en uppfattning om vad humaniora 
är. 

Särskilt exemplet estetiska 
programmet sätter i relief denna 
tendens i svensk skola: att ut-
bildningens humanistiska kun-
skapsbas blir osynlig. Tendensen 
hänger delvis ihop med att hu-
maniora ofta fyller dubbla funk-
tioner i skolan, genom att både 
tradera kunskap från avgränsade 
kunskapsområden och koppla till 
skolans övergripande socialisa-
tionsuppdrag, med fokus på frågor 
som rör identitet, demokrati och 
jämställdhet. Som framgår i dis-
kussionen om de estetiska äm-
nena är det inte alltid så att den 
humanistiska kunskapsgrunden 
i de estetiska ämnenas teoretiska 

inslag blir uppenbar eftersom det 
är det praktiska skapandet och 
den konstnärliga praktiken som 
blir överordnade. 

Detta förhållande är inte endast 
något som Humtank framhåller, 
utan något som också poängtera-
des i samband med att det aka-
demiska huvudområdet estetiska 
ämnen för första gången inrätta-
des i Sverige. Det gjordes år 2015 
vid Umeå universitet, som än idag 
är det enda lärosätet för högre 
utbildning att ha detta huvudom-
råde med inriktningar mot såväl 
didaktik och lärarutbildning som 
konstnärlig praktik, konstveten-
skap och kulturhistoria. I ansökan 
om inrättande av huvudområdet 
lyftes frågan om relationen mellan 
humaniora och de estetiska ämne-
na. I anhållan beskrivs denna som 
”ett behov av att begreppsliggöra 
de estetiska ämnenas teori och 
praktik inom ramen för humanio-
ra i allmänhet och huvudområdet 
i synnerhet”.74 Den ovan nämnda 
spänningen mellan den konstnär-
liga praktiken och de teoretiska 
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inslagen synliggörs i lärarutbild-
ningen där inslagen av humaniora 
i kurserna inom estetiska ämnen 
med inriktning mot ämneslärare i 
gymnasiet ser ungefär likadant ut 
som i gymnasieprogrammet. 

Ett liknande begreppsliggörande 
och även begripliggörande av den 
humanistiska kunskapsbasen för 
flertalet av skolans ämnen anser 
Humtank behövs. Här är det vik-
tigt att poängtera det ömsesidiga 
beroendet mellan utbildningssys-
temets olika delar, då lärarutbild-
ningen spelar en viktig roll i att 
medvetandegöra denna bas.

I rapportens avslutande del vill 
vi ta avstamp i detta ömsesidiga 
beroende och lyfter särskilt fram 
lärarutbildningen, dess relation 
till de humanistiska discipliner-
na och dess roll för humaniora i 
skolan.

LÄRARUTBILDNING, HÖGRE UTBILDNING 
OCH HUMANISTISKA KUNSKAPER I SKOLAN

Lärarutbildningsprogrammen 
vid de svenska lärosätena har en 
avgörande betydelse för ut-

formningen av de humanistiska 
kunskapsområdena i skolan. I det 
betänkande som ligger till grund 
för den senaste mer omfattande 
lärarutbildningsreformen, Sigbrit 
Frankes En hållbar lärarutbild-
ning (2008) är det framför allt 
vikten av ämneskunskaper som 
understryks. Franke tar också 
det så kallade blockämnet svens-
ka som exempel på hur en väl 
fungerade lärarutbildning inte bör 
förhålla sig till kunskapsområ-
den – de skilda ämnena och deras 
traditioner ska i stället tydliggöras 
och stärkas. Reformen ledde till 
att de enskilda akademiska dis-
ciplinerna stärktes inom lärarut-
bildningen – ämnen som historia 
och litteraturvetenskap kunde vid 
somliga lärosäten ge egna kurser 
till och med inom förskollärarpro-
grammen. Reformen ledde vidare 
till att ämnesdidaktiken inom de 
akademiska disciplinerna knutna 
till lärarutbildningarna stärktes. 
Forskningsresurser satsades på 
det ämnesdidaktiska området och 
det blir alltmer vanligt att tjänster 
med ”inriktning mot ämnesdidak-
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tik” utannonseras av lärosätena. 
Det går alltså att tala om en didak-
tiseringsprocess som pågår under 
2000-talets två första decennier. 
Denna process pågår på flera olika 
nivåer och är ytterst ett resultat av 
utbildningspolitisk styrning. 

Som vi nämnde inledningsvis är 
den innehållsmässiga förståelsen 
av begreppet didaktik, som i strikt 
bemärkelse metoder för under-
visning, tämligen oproblematisk. 
Betraktad på den organisatoriska 
nivån, som resultatet av poli-
tisk styrning, har den däremot 
implikationer för skolforskning 
och utbildning som inte är lika 
entydiga. Ett gott exempel är hur 
didaktik i början av 00-talet ersät-
ter metodik i lärarutbildningen. 
Metodik som ämnesområde och 
organisatorisk enhet mönstras ut 
helt och hållet för att nu åter vara 
högst upp på dagordningen – i det 
betänkande som ligger till grund 
för den nya reformerade lärarut-
bildning som är tänkt att sjösättas 
från hösten 2021 är en av hörnpe-
larna just metodikens betydelse.75

Relevant för de humanistiska kun-
skapsområdena i skola och högre 
utbildning är också det faktum 
att begreppet didaktik, när det 
introduceras på allvar i den svens-
ka utbildningspolitiken i skarven 
mellan 1980- och 90-tal, fram-
för allt är kopplat till begreppet 
Bildung. Uppfattat på det sättet 
innebär didaktiken att humanis-
tiska discipliner och kunskaps-
områden stärks inom lärarutbild-
ningarna. Skolforskarna Tomas 
Kroksmark och Ference Marton 
skriver vid tiden för reformen att 
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”man minskar pedagogikens andel 
samtidigt som man tar en del av 
det man sysslar med där, kallar 
det didaktik och säger att det ska 
ingå i ämnesteorin”. 76 

Ett sådant inlemmande av didak-
tiken – eller metodiken – i ämnes-
teorin har med tiden visat sig vara 
ett tveeggat svärd. Som ett resul-
tat av en alltmer målstyrd skolut-
bildning har didaktikens koppling 
till bildningsbegreppet försvagats 
och didaktiseringen av de delar 

av den humanistiska ämnesteorin 
har i vissa fall gjort att de delar av 
ämnesteorin som inte instrumen-
tellt kan kopplas till det didaktiska 
området har försvagats. För vissa 
humanistiska discipliner, vid vissa 
lärosäten, har det inneburit att det 
endast är den ”inflyttade” didak-
tiken som är kvar av ämnesteorin. 
Orsakerna till detta bör främst sö-
kas i ekonomiska förutsättningar 
för de humanistiska disciplinerna 
snarare än i utbildningsteoretis-
ka överväganden, även om dessa 
förhållanden naturligtvis påverkar 
varandra.  Genom att utveckla 
kurser i ämnesdidaktik inom de 
humanistiska disciplinerna har 
det visat sig mindre viktigt att 
behålla ämnenas ordinarie kurser 
inom lärosätenas kursutbud. Så 
har flera universitet och högskolor 
lagt ned humanistiska språkäm-
nen och endast behållit dessa som 
kurser inom lärarutbildningspro-
grammen – till exempel finns inte 
längre franska och tyska vid Lin-
köpings universitet, endast kurser 
i franska och tyska med didaktisk 
inriktning inom lärarutbildning-
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en. På många håll har det inrättats 
nya akademiska discipliner som 
i högre grad motsvarar skoläm-
nena. Så har man vid exempelvis 
Högskolan Dalarna och Luleå tek-
niska universitet inte längre nord-
iska språk och litteraturvetenskap 
i lärarutbildningen. I stället har 
ämnet Svenska i lärarutbildningen 
inrättats som akademisk disciplin. 
På samma sätt har disciplinen 
Samhällskunskap inrättats vid 
flera lärosäten. Mot bakgrund av 
den politiska styrningen av svensk 
skola mot mätbarhet och ökande 
utvärderingsprocesser är det lätt 
att förstå de organisatoriska för-
delarna med inrättande av akade-
miska discipliner som motsvarar 
skolämnena. 

Vi menar emellertid att den här 
utvecklingen är problematisk. Ge-
nom att enbart utveckla didaktisk 
utbildning och forskning inom 
humanistiska ämnesdiscipliner 
går mycket av den ackumulerade 
kunskapsbasen förlorad – frågor 
om ämnesstoffets förmedling 
i skolan blir helt dominerande 

inom lärarutbildningen, medan 
frågor om disciplinens vetenskap-
liga ämnesinnehåll underordnas. 
De lärarstudenter som till exem-
pel läser litteratur inom ramen för 
svenska eller språkämnen riskerar 
att förlora kontakten med litte-
raturvetenskapens stora frågor 
och får därmed knappast några 
möjligheter att själva entusiasme-
ras för – och att sedan i sin tur in-
spirera skolelever till – en djupare 
förståelse av sådana frågor och av 
frågornas aktualitet och samhälls-
relevans. Detta får sedan konse-
kvenser för tillströmningen av 
studenteter till högre utbildning i 
humaniora: varför läsa humanis-
tiska kurser vid universitet när ny-
fikenhet på humaniora inte väcks 
i grundskola och gymnasium och 
när de humanistiska vetenska-
pernas särart och kunskapsbidrag 
inte synliggörs? 

Med ett sådant dystert scenario 
liknar relationen mellan humani-
ora i lärarutbildningen, humani-
ora i skolan och tillströmningen 
av studenter på humanistiska 
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kurser vid lärosätena en nedåt-
gående spiral. Ett annat exempel 
är den stora lärarbrist som råder 
inom såvä klassiska som moder-
na språk. Även här bildas det en 
nedåtgående spiral: avsaknad av 
behöriga lärare gör att färre språk 
och/eller sämre undervisning kan 
erbjudas i grundskolan, vilket le-
der till en minskad efterfrågan och 
mångfald av språk på gymnasiet 
som gör att färre är behöriga eller 
intresserade av att läsa språk på 
högskola och universitet med re-
sultatet att ännu färre har utbildar 
sig inom språk.  

Men en sådan nedåtgående spiral 
är ingen självklarhet och det 
finns också positiva tecken när 
det gäller humaniora i skolan. 
Den viktiga roll som humaniora 
spelar för skolans övergripande 
socialisationsmål och för målen 
i värdegrunden måste ställas i 
relation till humanistiska äm-
nestraditioner och tydliggöras. 
Så kan till exempel franska med 
didaktisk inriktning förmedla 
kunskaper till lärarstudenter om 

hur man kan lära ut språket, vad 
det är för stoff som ska väljas och 
varför undervisningsmetoderna 
fungerar vid språkinlärning, men 
även de historiska och filosofiska 
förutsättningar som gör kunska-
pen väsentlig i relation till skolans 
värdegrund och till dess socialisa-
tionsmål.

Humtank föreslår:
• Säkerställ att den nödvän-

diga integreringen av teori 
och praktik i humanistiska 
ämneskurser inom lärar-
utbildningarna inte tillåts 
osynliggöra de akademiska 
ämnenas kärninnehåll och 
centrala kunskapsområden.  

• Se till att lärarutbildningarna 
ges goda möjligheter att till-
gängliggöra central humanis-
tisk ämneskunskap för stu-
denterna på ett sådant sätt 
att dessa kunskapsområden 
sedan blir möjliga för skolans 
elever att tillgodogöra sig. 
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5. I KORTHET: HUMTANKS FÖRSLAG 

Med den här rapporten har vi 
haft för avsikt att peka på både 
positiva och negativa tendenser 
när det gäller humanioras roll i 
den svenska skolan. Det är viktigt 
att understryka att humanistisk 
forskning har stor betydelse för de 
ämneskunskaper som förmedlas i 
skolan, inte minst för det lärande 
som äger rum i ett mer övergri-
pande sammanhang, i relation till 
det som kallas värdegrund, och 
som berör frågor om till exempel 
hållbarhet eller jämställdhet. På 
samma gång är det ett faktum att 
skolan inte i tillräcklig utsträck-
ning tar till vara de möjligheter 
som humanistisk forskning i dag 
erbjuder när det gäller att behand-
la de samhällsutmaningar som 
vi står inför. Här menar vi att ett 
tydliggörande av humanistiska 
bildningstraditioner, de filosofis-
ka, etiska och estetiska diskussio-
ner som utgör deras kärna, bör 
komma skolan i högre grad till 
del.

Många av de problem vi ser har 
att göra med rent organisatoriska 
prioriteringar. Det kan röra sig om 
lokala beslut på skolhuvudman-
nanivå – som till exempel när det 
gäller nedmonteringen av  huma-
nistiska program – men också om 
vilka kunskaper som högskolorna 
förmedlar till landets lärarstu-
denter och som i sin tur kom-
mer att avspegla sig i det sätt på 
vilket humanistiskt lärande sker 
i skolorna. Dessa organisatoriska 
prioriteringar har sin upprinnelse 
i den politiska styrning mot mål- 
och resultatuppfyllelse som under 
de senaste trettio åren i allt högre 
grad begränsat förutsättningar-
na för bildningsprocesser. Den 
reform- och förändringsbenägen-
het som i en rad vindkantringar 
karaktäriserat svensk utbildnings-
politik har inte gett skola och 
lärarutbildning de förutsättningar 
som krävs för långsiktig utveck-
ling, något som ytterligare kan 
förstärkas av den detaljstyrning 
som föreslås kopplade till punkt 
56 i januariöverenskommelsen.77  
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Sammanfattningsvis kan sägas 
att humaniora i skolan spelar en 
stor roll, men att organisatoriska 
prioriteringar och otydliga kopp-
lingar mellan akademiska forsk-
ningsområden och skolämnen 
har gjort att humaniora i vissa fall 
satts på undantag i den svenska 
skolan. I det senare fallet har 
utvecklingen gått åt fel håll, vilket 
inte minst de allt färre humanis-
tiska programmen vid landets 
gymnasieskolor visar. 
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AVSLUTNINGSVIS FÖRESLÅR VI DÄRFÖR

• att lärarutbildningarna ges re-
sursmässiga förutsättningar för 
att utexaminerade lärare ska få 
de verktyg som gör det möjligt 
för dem att välja ett humanis-
tiskt perspektiv i planering och 
genomförande av undervis-
ningen. 

• att värdegrundsfrågor om 
exempelvis etik, demokratiut-
veckling och lika villkor, ges en 
tydligare utformning och kon-
kretion i skolundervisningen 
genom att kopplas till humanis-
tisk forskning.

• att kopplingen mellan huma-
nistisk forskning och kunskaps-
områden inom skolämnena 
tydliggörs, i synnerhet inom 
lärarutbildningsprogrammen.

• att det redan etablerade 
värdet av humanistiska äm-
neskunskaper, inte minst inom 
språkämnena, leder till riktade 
satsningar på humanistiska 
gymnasieprogram.

• att humanistisk forskning blir 
en naturlig del av den utbild-
ningsvetenskapliga forskningen 
och de utbildningspolitiska 
diskussionerna, där historiefilo-
sofiska traditioner kan bidra till 
att behandla övergripande äm-
nen av stor samhällsrelevans, 
så som till exempel demokrati-
utveckling och hållbarhet.

• att det förhållande som his-
toriskt redan finns mellan de 
estetiska ämnena och huma-
nistisk forskning respektive 
humanistiska bildningstraditio-
ner tydliggörs, och därmed att 
de estetiska gymnasieprogram-
men stärks, samt att estetikens 
betydelse för skolämnen och 
för lärarutbildning tydliggörs. 
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