
  

 

HU 

HUMANISTISKA PROGRAMMET 
  

Humanistiska programmet är ett högskole-
förberedande program med människan  
i centrum.  
 
Vi utgår från det samhälle vi lever i men sätter ett 
internationellt fokus på människan och kulturen. 
Vi vill utveckla din förmåga att se saker från olika 
perspektiv. Vi diskuterar och argumenterar 
mycket, redovisningsformerna varierar och du 
kommer att få reflektera över hur människan 
påverkas av olika uppväxtvillkor, kulturer och 
språk. I dagens globala samhälle är språk ett av 
våra viktigaste verktyg för att lyckas. Därför 
arbetar vi med både muntlig och skriftlig 
språkutveckling. 

Du som går på humanistiska programmet  
får fördjupa dig i ämnen som retorik, litteratur, 
historia, kulturhistoria och filosofi. Du får också 

möjligheten att läsa flera språk om du så önskar.  
Vi erbjuder kurser i kinesiska, tyska, italienska, 
spanska, latin och franska. 

Efter första året väljer du inriktning; språk eller 
kultur. Utbildningen öppnar många dörrar för 
universitetsstudier och för ditt framtida yrkesval. Du 
kan till exempel studera vidare inom juridik, språk, 
historia, ledarskap, stadsbyggnad och utbildning. 
 
 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 
 
 

 
Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS   
Hans-Olof Holmberg, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 15 75 
E-post: hans-olof.holmberg@karlstad.se 

Sundsta-Älvkullegymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Sävegatan 7, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 70 
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KURSER PÅ HUMANISTISKA PROGRAMMET 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 1 150 POÄNG 
Engelska 5  ....................................................................  100 p 
Engelska 6  ....................................................................  100 p 
Historia 1b  ....................................................................  100 p 
Historia 2 – kultur  ........................................................  100 p 
Idrott och hälsa 1  .........................................................  100 p 
Matematik 1  .................................................................  100 p 
Naturkunskap 1b  .........................................................  100 p 
Religionskunskap 1  .......................................................  50 p 
Samhällskunskap 1b  ..................................................  100 p 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 350 POÄNG 
Filosofi 1  ..........................................................................  50 p 
Moderna språk  .............................................................  200 p 
Människans språk 1  ....................................................  100 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 
 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 400 POÄNG 

KULTUR 

Filosofi 2  ..........................................................................  50 p 
Kultur- och idéhistoria  ................................................  100 p 
Samtida konstuttryck  .................................................  100 p 
Psykologi 1  ......................................................................  50 p 
Litteratur  .......................................................................  100 p 
 
Programfördjupning 300 poäng 
Humanistisk och samhällvetenskaplig spec ...........  100 p 
Engelska 7/Matematik 2b/Matematik 3b/ 
Entreprenörskap ...........................................................  100 p 
Retorik ............................................................................  100 p 
 
SPRÅK 

Latin – språk och kultur  .............................................  100 p 
Språk  .............................................................................  300 p 
 
Programfördjupning 300 poäng 
Humanistisk och samhällvetenskaplig spec ...........  100 p 
Engelska 7/Matematik 2b/Matematik 3b/ 
Entreprenörskap ...........................................................  100 p 
Retorik ............................................................................  100 p 
 


