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Är du intresserad av historia, språk och kultur 
ska du naturligtvis välja det humanistiska pro- 
grammet på Spyken. På Spyken finns många 
kulturaktiviteter och bra historie- och språk-
undervisning. 

Och så en fin gemenskap med stor öppenhet,  
så klart!

Humanistiska programmet är ett utpräglat högskoleförberedande 
program. Du får kunskaper som ger ökad förståelse för egna och andras 
kultur, historia och språk. Utbildningen förbereder dig för fortsatta 
studier på högskolan inom t ex språk och litteraturvetenskap, tolk- 
och översättarutbildning, arkeologi, antropologi, genusvetenskap och 
journalistik. Programmet ger även högskolebehörighet till många andra 
utbildningar exempelvis jurist, lärare och studie- och yrkesvägledare.

INRIKTNING KULTUR
På kulturinriktningen läser du spännande kurser inom historia, filosofi, 
samtida kulturuttryck och litteratur. Du får lära dig hur kultur och 
samhällsutveckling speglat varandra genom historien och hur människans 
idéer om sin roll i världen tar sig uttryck i det hon skapar. Besök på teater, 
muséer och deltagande i kulturaktiviteter i Lund med omnejd är en 
integrerad del i utbildningen. 

INRIKTNING SPRÅK
Går du språkinriktningen får du fördjupad kunskap i moderna språk. Du 
fortsätter med ditt huvudspråk franska, tyska eller spanska och väljer 
ytterligare ett språk från årskurs 1 eller 2. På språkinriktningen läser du 
även kursen latin, språk och kultur. 

ENGELSK PROFIL
För dig som har ett stort intresse för engelska och önskar att läsa mera 
engelska redan från årskurs 1, finns möjlighet att välja engelsk profil (se 
separat informationsblad).

EXTRA SPRÅK
Är du väldigt språkintresserad finns möjlighet att redan i årskurs 1 läsa två 
språk. Det väljer du på gymnasievalswebben.
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Poängplan 2023/24

Poängplan – Humanistiska programmet 2023/24

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p Poäng Åk 1 Åk 2 Åk3

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Historia 2b - Kultur 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Samhällskunskap 1b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Programgemensamma
karaktärsämnen – 350 p
Filosofi 1 50

Moderna Språk 1, 3 100

Moderna Språk 2, 4 100

Människans språk 100

Inriktningskurser Kultur – 400 p

Filosofi 2 50

Kultur- och idéhistoria 100

Litteratur 100

Psykologi 1 50

Samtida kulturuttryck 100

Inriktningskurser Språk – 400 p

Latin - språk och kultur 100

Språk 300

Programfördjupningar – 300 p 

Individuellt val – 200 p 

Gymnasiearbete 100
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