
HUMANISTISKA 
 PROGRAMMET

Som humanist lär du dig inte bara att förstå världen, utan också att påverka den.  
Att vara humanist innebär framförallt att våga tänka själv, och du blir vass på att argumentera  

och att stå upp för det du tror på. Utbildningen öppnar många vägar framåt.



HUMANISTISKA 
PROGRAMMET
Det humanistiska programmet är en bred högskoleförberedande utbildning. Pro
grammets fokus är på historia, kultur, svenska, språk, psykologi och filosofi. Genom  
kurser i historia, kulturhistoria och latin får du upptäcka spännande historiska och 
kulturella samband. Du förstår på så sätt varför vi tänker och lever som vi gör idag.

Du blir skicklig på att förstå människor, även de som levt i andra tider 
och de som kommer från andra kulturer. Att kunna ta in många olika 
perspektiv gör dig inte bara allmänbildad, utan också väl förberedd 
att lösa svåra uppgifter i framtiden. 

Det humanistiska programmet ger dig en mycket bred bas inför 
fortsatta studier på universitet och högskola. För att bli behörig till  

vissa universitetsutbildningar behöver du välja till Matematik 2b  
och eventuellt 3b samt Naturkunskap 2, vilket du alltid kan göra  
på Katedralskolan. 

Vi reser till Rom i kursen Latin 2, en kurs som alla humanister kan välja. 
Inom de andra språken erbjuder vi också flera intressanta språkresor.

» Jag har alltid haft ett språkintresse och var även 
intresserad av japanska. Dessutom har 
jag alltid velat resa utomlands. Därför 
var Katedralskolan och Humanistiska 
programmet det perfekta valet för 
mig. Mitt framtida jobb kan vara 
många saker så länge det handlar  
om språk och resor.« Sabine Raninger

» När jag läste om vad kurserna på Hum erbjöd  
så kände jag direkt att det var något för  
mig. Mitt intryck så här långt är att alla  
är så engagerade. Lärarna är bra och  
det känns otroligt motiverande.  
Katedralskolan är helt enkelt en  
underbar skola.«

Olivia Lövgren



Inom det humanistiska programmet på 
Katedralskolan kan du välja till många spän
nande ämnen som individuellt val. Inför år 2 
väljer du också mellan två olika inriktningar: 
Kultur eller Språk.

Kultur
På den här inriktningen står historia, kultur och människan i 
centrum. Du lär dig att förstå hur konst, tänkande, litteratur, film, 
teater, filosofi, psykologi och samhälle hänger ihop – både idag 
och historiskt. Det humanistiska programmets kulturinriktning är 
det nationella program som erbjuder de bästa möjligheterna till  
en bred utbildning i historia.

Språk
Ingen annan gymnasieutbildning ger dig så goda möjligheter att 
studera språk som det humanistiska programmets språkgren. 
På Katedralskolan erbjuder vi fler språkkurser än de flesta andra 
gymnasieskolor i Sverige. Förutom de vanliga moderna språken 
kan du hos oss läsa bland annat japanska, italienska, teckenspråk 
och latin. Breda språkkunskaper öppnar dörrar till spännande 
karriärer, oavsett yrke.

Valfrihet
Det humanistiska programmet på Katedralskolan kännetecknas av 
en hög grad av valfrihet genom ett mycket stort utbud av olika till
valskurser. Dessutom är du inte bunden av ditt inriktningsval; har 
du exempelvis valt inriktningen språk kan du välja till kurser från 
kulturinriktningen. Detta betyder att programmet i stor utsträckning 
kan skräddarsys efter dina egna intressen.

Studera vidare

Det humanistiska programmet är särskilt intressant för 
dig som senare vill läsa till exempelvis jurist, journalist, 
statsvetare, psykolog, bibliotekarie, historiker, arkeolog, 
polis, tolk, lärare, kommunikatör, sjuksköterska, språk
vetare, samhällsplanerare eller medievetare.

Förutom att välja inriktning till år 2 kan du 
redan när du söker till Katedralskolan välja 
Humanistiska programmet med musikprofil.

Musikprofil

Oavsett om du är sångfågeln som gått musikklass, 
garagegitarristen, blåsorkestertubaisten eller folk
musikern så är du välkommen till vår musikprofil.

Utbildningen inom våra musikprofiler bygger på ensemblespel, 
med inslag av musikteori. Med spel menas både sång och spel på 
instrument. I utbildningen arbetar vi genrebrett och framför sedan 
denna musik för andra, till exempel vid avslutningar eller andra 
evenemang på skolan.

Musikprofilen innebär att du reserverar 100 poäng av det indi
viduella valet till musik. Du ingår i HESmusikprofil (Humanstisk/
Ekonomisk/Samhällsvetenskaplig) tillsammans med dina musik
profilkamrater i HUklassen.

Givetvis kan du som elev även välja fler kurser inom ditt individuella 
val tillsammans med musikprofilen.

Språkresor

Katedralskolan har en lång tradition av utbytes och 
studieresor. Läs mer om våra språkresor i språkfoldern!

Ämnen

Vilka ämnen som ingår i programmet, och hur många 
poäng du läser i varje ämne, ser du i programstrukturen 
på baksidan av denna folder.


