Språk är nyckeln till
världen
ODENPLAN STHLM

humanist
humanistiska programmet
Humanistiska programmet ger dig möjlighet att studera vidare inom
framförallt humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor runt om i världen. Detta är programmet för dig som är
intresserad av människan och vårt språk, litteratur, konst, filosofi och
historia. Studierna kommer fördjupa dig i hur kultur och språk har format
människan och samhället, både lokalt och globalt. Genom studiebesök på
museer, teatrar och utställningar berikas din utbildning och du får ta del
av Stockholms rika kulturutbud. Det tematiska arbetssättet vi använder
skapar en helhetssyn och kunskap om språk och olika kulturer som är
mycket användbara i ett internationellt arbetsliv.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

200

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott & hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 /
Svenska som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 350 p
Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Människans språk 1

100

– Inriktning Kultur 400 p
Filosofi 2

50

Kultur- och idéhistoria

100

Inriktning kultur

Samtida kulturuttryck

100

Inriktning kultur passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom
idéhistoria, filosofi, litteraturvetenskap, konst och arkitektur. Därmed får
du lära dig att analysera vår kultur och samhällsuppbyggnad. Du får även
fördjupade kunskaper om sambanden mellan människans kultur och
samhälle.

Psykologi 1

Inriktning språk
Inriktningen passar dig som vill utveckla dina språkkunskaper i såväl
engelska som moderna språk. Dessutom studerar du latin vilket kommer
att ge dig ett bredare ordförråd och en fördjupad förståelse av vårt kulturarv. Vi är en av de skolor i Sverige som erbjuder störst utbud av moderna
språk – franska, italienska, japanska, koreanska, spanska och tyska.

Litteratur

50
100

– Programfördjupning* 300 p
Engelska 7

100

Retorik

100

Skrivande

100

– Inriktning Språk 400 p
Latin - Språk & kultur 1

100

Moderna språk

300

– Programfördjupning* 300 p
Filosofi 2

50

Religion 2

50

Sociologi

100

Engelska 7

100

Övrigt 300 p

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

