programplan humanistiska programmet
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 och 6
200 p
Historia 1b
100 p
Historia 2b – kultur
100 p
Idrott och hälsa 1
100 p
Matematik 1b
100 p
Naturkunskap 1b
100 p
Religionskunskap 1
50 p
Samhällskunskap 1b
100 p
Svenska/ Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3
300 p
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk 1

350 p
50 p
200 p
100 p

Inriktningar:
Kultur
Filosofi 2
Kultur- och idéhistoria
Samtida kulturuttryck
Psykologi 1
Litteratur

400 p
50 p
100 p
100 p
50 p
100 p

Språk
Latin – språk och kultur 1
Språk

400 p
100 p
300 p

Programfördjupningar
Här ges några exempel:
Bild
Etnicitet och kulturmöten
Estetisk kommunikation 1, 2 och 3
Entreprenörskap
Film- och tv-kunskap
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Internationella relationer
Klassisk grekiska – språk och
kultur 1 och 2
Konstarterna och samhället
Kultur- och idéhistoria
Latin – språk och kultur 1, 2 och 3
Litteratur
Lärande och utveckling
Matematik 2, 3 och 4
Modersmål 1 och 2
Naturkunskap 2
Pedagogiskt ledarskap

300 p

☞ Efter gymnasiet
Efter humanistiska programmet har du
alla möjligheter i världen att studera vidare inom de humanistiska eller samhällsvetenskapliga områdena. Du kan
till exempel läsa vidare till civilekonom,
psykolog eller kanske socionom.
Om du väljer att läsa vidare på högskola
finns det några saker som kan vara bra
att tänka på. Bland annat så ger vissa
kurser meritpoäng som du kan använda
när du söker till en viss utbildning, till
exempel så får du 0,25 meritpoäng när
du söker till psykologutbildningen om
du har läst psykologi A på gymnasiet.
Dessa meritpoäng läggs på de slutbetyg
som du får från gymnasiet.
En annan sak som är viktig att tänka på
om du vill studera vidare är att skaffa
behörighet för det som du vill läsa på
högskolan. Om du till exempel vill läsa
till civilingenjör efter gymnasiet är det
viktigt att du utökar ditt program med
kurser i matematik, fysik och kemi.

Läs mer på webben:
www.skolverket.se
www.gymnasieguiden.se
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100 p
100 p
300 p
100 p
100 p
100 p
100 p
200 p
50 p
100 p
300 p
100 p
100 p
300 p
200 p
100 p
100 p

Psykologi 1, 2 och 3
Religionskunskap 2
Retorik
Rätten och samhället
Samtida kulturuttryck
Textkommunikation
Teaterteori
Ungdomskulturer
Visuell kommunikation

300 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete
100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto
på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.
Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är någon kurs i Idrott och
hälsa, någon Estetisk kurs.
källa: skolverket.
gymnasieguiden reserverar sig
för eventuella ändringar efter
tryckdatum

camille trombetti: Jag lär mig språk

genom film och kultur

Camille går sista året på det humanistiska programmet med inriktning språk.
Hon älskar teater och drömmer om att
någon gång jobba med kultur.
Vadför blev det just humanistiska med
språkinriktning?
– Att det blev språk istället för teater
kom sig lite av en slump. Inför gymnasievalet gick jag in på ansökningssidan
varje dag och bytte rangordning på de
två programmen.
– Jag är ju lite av en teaterapa, men
när det till sist blev det humanistiska
programmet som hamnade först så
tänkte jag ’ja, men det känns ju bra’.
Så du är nöjd med det slutliga valet?
– Jag är väldigt glad att jag valde
språk just för att det är en så mycket
bredare utbildning. Jag kommer att
ha många fler möjligheter efter
gymnasiet.
På språkinriktningen lär man sig inte
bara flera olika språk utan läser även
kurser i språkhistoria.
Hur mycket måste man plugga?
– Jag läser just nu franska och för-

söker att kolla på franska tv-serier och
filmer så ofta jag kan.
– Det finns andra sätt att lära sig
språk än att sitta i skolbänken och böja
verb, till exempel genom kultur och
film. På så sätt behöver det inte vara
jättemycket plugg på språkinriktningen,
säger Camille.
Var det viktigt hitta rätt skola?
– Ja, när det gäller gymnasievalet
tycker jag att det är viktigare att hitta
en skola man gillar än att man väljer
»rätt« program.
Men programvalet är väl också
jätteviktigt?
– Jag tror att det är viktigt att man
trivs med platsen man pluggar på. Sen
vad man läser spelar ju inte så jättestor
roll, så länge man har högskolebehörighet går det ju att plugga vidare till
nästan vad som helst.
– Vissa är jättestressade över gymnasievalet då de tror att de inte kommer
kunna bli ekonomer om de inte kommer in på ekonomiprogrammet, men så
är det ju verkligen inte.
text: Sara Lundquist
Foto: Christin Philipson

