
Bred högskolebehörighet 
Såväl det offentliga samhället som det enskilda 
näringslivet har behov av ungdom som har stor språklig 
kunskap, matematisk förmåga och förståelse för dagens 
miljöfrågor. 
Det Humanistiska programmet kan ge både en god 
språkunderbyggnad och en bred högskolebehörighet om 
du gör genomtänkta kursval vid individuellt val och 
programfördjupning. 
Läs mer på nästa sida!

Språklig inriktning på 
Humanistiskt program 
Informationsmaterial 
Med innehållet i det här informationsbladet och 
på webben www.sprakinriktning.se vill vi 
stödja alla som på ett eller annat sätt vill ha 
tillgång till informationsmaterial om den 
språkliga inriktningen på Humanistiskt program 
i allmänhet och latin i synnerhet. 
På webben ligger bl.a. filmer, bilder, bildspel 
och texter som ger fyllig information om 
möjligheterna till utbildning inom programmets 
ram. Där finns också en kortkurs i latin för den 
som vill pröva på studiet. 

Alea iacta est

Vad innebär latinstudiet? 
I ämnet latin - språk och kultur är målet inte att 
tala latin utan att studera intressant text på latin 
- för att tillägna sig det internationella latinska 

ordförrådet, som underlättar förståelsen av flera 
viktiga moderna språk, 

- för att förstå hur nya ord bildas utifrån latinet och 
därmed lättare begripa innebörden av modernt 
vetenskapligt fackspråk, 

- för att lära känna de många romerska och 
grekiska kulturelement, som tagits upp i vår 
gemensamma europeiska civilisation. 



Språkstudier 
I  takt med att vår värld krymper blir goda språk-
kunskaper allt viktigare. På det Humanistiska 
programmets inriktning Språk erbjuds kurser 
bl.a. i engelska, flera andra moderna språk, latin - 
språk och kultur och ett ämne kallat Människans 
språk (om språk, människan och världen).  
Denna inriktning är den studieväg som erbjuder 
flest studiepoäng i språk. Den ger därmed 
möjlighet till flerspråkighet och de fördjupade 
språkkunskaper, som efterfrågas i yrken där 
kunskaper i språk och kultur är viktiga 
(exportindustrin, EU, andra internationella 
sammanhang). Inom inriktningen betonas hur 
språkkunskaper förstärker varandra.  
En spännande väg till dessa fördjupade kunskaper 
finns i latinet. 

Latin - språk och kultur 
Från latinet kommer ett mycket stort antal ord i 
Europas moderna språk. Den som har kunskap 
om latinska basord har en nyckel till både 
engelskans och de romanska språkens ordförråd, 
jfr t.ex. lat. terra ’jord, land’ och eng. terrain, fra. 
terre, spa. tierra, it. terra, sv. terräng;  
lat. annus ’år’ och eng. annual, fra. année, spa. 
año, it. anno.  
Latinska förstavelser och verbstammar är mycket 
vanliga i dagens språk: sub-trah-era (dra 
undan), dis-trah-era (dra åt olika håll), trans-
port-era (bära över), ex-port-era (bära, föra 
ut), in-klud-era (inne-sluta), ex-klud-era (ute-
sluta), ab-dik-era (av-säga sig) etc. Kunskap om 
latinska basord och annan latinsk ordkunskap får 
man bäst genom att studera intressanta texter på 
latin.  

Utbildning efter 
gymnasiet 
För den som väljer Humanistiskt program med 
språklig inriktning öppnar sig ett stort antal 
utbildningsvägar till olika yrken. I vissa fall krävs val av 
kurserna Matematik 2/3 och/eller Naturkunskap 2. 
Humaniora, t.ex. logoped, lärare/forskare i språk 
Juridik, t.ex. advokat, domare, åklagare 
Teologi, t.ex. präst, diakon 
Beteendevetenskap, t.ex. psykolog, socionom (Mat 2) 
Ekonomi, t.ex. civilekonom (Mat 3) 
Undervisning, t.ex. grundskollärare 1-6 (Mat 2) 
Ett flertal utbildningar som avser Omsorg/Vård, t.ex. 
sjuksköterska, sjukgymnast (Mat 2+Nat 2).

Bli humanist med särskilda kunskaper i matematik 
och naturkunskap!
Utöver att fortsätta till högskolestudier inom humanistiska ämnen eller juridik (kandidat-, 
magister- eller mastersexamen, förskollärarexamen, juristexamen m.fl. examina) kan eleverna 
på Humanistiska programmet söka till ett antal andra högskoleutbildningar genom att välja 
t.ex. Matematik och/eller Naturkunskap som Individuellt val eller Programfördjupning. 

www.sprakinriktning.se

”På sätt och vis blir de 
europeiska språken bara mer 
och mer latiniserade ju 
större den vetenskapliga och 
tekniska vokabulären blir.” 
Tore Jansson, professor, Varför 
latin?
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