
Humanistiska programmet
Vill du lära känna nya kulturer?         
Vill du lära dig fler språk än engelska?        
Vill du arbeta internationellt eller med konst och kultur?      

Då är humanistiska programmet något för dig. Det humanistiska programmet är ett högskole
förberedande program som i första hand vänder sig till dig som är intresserad av språk och kultur. 
Under utbildningens gång kommer du att ha ett internationellt fokus i dina kurser, lära känna nya 
kulturer och du kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett utbyte med ett annat land. 

Humanistiska programmet ger dig bred behörighet till högskola och universitet. Det är det enda 
program som inom ramen för programmet erbjuder två eller fler språk utöver engelska.  
Kunskaper i flera språk ger en stor konkurrensfördel i framtiden. Förutom spetskunskaper i språk 
och kultur kan du få samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet om du väljer 
matematik 2 och naturkunskap 2. Väljer du sedan matematik 3 inom det individuella valet blir 
du dessutom behörig till alla ekonomprogram. Du som har siktet inställt på världen – välj det 
 humanistiska programmet!

Inriktning språk
Inriktningen språk ger dig breda och fördjupade kunskaper i språk. Du får också lära känna nya 
 kulturer och du lär dig hur språk och samhälle samverkar. Språkinriktningen  passar dig som är 
 nyfiken, språkintresserad och kommunikativ. Du blir bildad genom att du breddar dina vyer och 
lär känna andra kulturer.

Inriktning kultur*

Inriktningen ger dig breda och fördjupade kunskaper inom kultur, litteratur, filosofi och  historia. 
Vi arbetar med dåtida och nutida fenomen och uttryck och du får lära dig hur konst, kultur och 
 samhälle samverkar och påverkar varandra. Kulturinriktningen passar dig som är konst och 
 kulturintresserad, samhällsorienterad och kommunikativ.

Programmet ger dig möjlighet att i framtiden arbeta som eller med till exempel:
• Kultur och konst på museum, galleri eller teater
• Museipedagog eller museiintendent 
• Bibliotekarie 
• Kulturvetare, kultursamordnare eller kulturskribent
• Journalist, redaktör eller författare
• Lärare i samhällsorienterade ämnen eller svenska 

Kontakta gärna:
David Johansson, biträdande rektor, 021 39 94 05, david2.johansson@vasteras.se  
Pia Strid, lärare, pia.strid@vasteras.se
Monika Albrektsson, studie och yrkesvägledare, 02139 94 12, monika.albrektsson@vasteras.se
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Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150p
Engelska 5                   100
Engelska 6                   100
Historia 1b                   100 
Historia 2b  kultur      100 
Idrott och hälsa 1         100
Matematik 1b              100
Naturkunskap 1b         100 
Religionskunskap 1         50
Samhällskunskap 1b   100
Svenska 1/SVA 1        100
Svenska 2/SVA 2        100
Svenska 3/SVA 3        100

Programgemensamma ämnen, 350p
Filosofi 1   50
Moderna språk 200
Människans språk 1          100

Inriktning språk, 400p
Latin  Språk och kultur 1   100
Språk                                    300 

Inriktning kultur, 400 p*

Filosofi 2    50
Kultur och idéhistoria  100
Samtida kulturuttryck  100
Psykologi 1    50
Litteratur  100

Programfördjupningar, 300p
Alla elever läser: 
Engelska 7                         100  
Internationella relationer  100 

Eleven väljer en av följande:    
Matematik 2b                    100
eller
Retorik                              100 

Individuellt val  200 
Gymnasiearbete  100  

Vill du veta mer? 
Besök www.vasteras.se/rudbeckianska

* Startar om beslut fattas i utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden. 


