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Examensmål för humanistiska programmet 

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom 

samhällsvetenskap. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras 

människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, 

nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i 

centrum samt behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som 

kulturbärare. Den ska också behandla frågor om demokrati, jämställdhet och vad som främjar 

hållbar utveckling utifrån ett kulturellt perspektiv samt belysa relationen mellan människa, natur 

och samhälle under olika tider. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, 

kulturhistoria och filosofi. 

Språk och text intar en särställning och en språklig medvetenhet ska prägla utbildningen. Därför 

ska utbildningen utveckla elevernas språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras 

förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. 

Utbildningen ska ge eleverna redskap för att analysera och tolka olika typer av texter och talat 

språk på svenska och engelska inom programmets olika kunskapsområden. 

Utbildningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. I detta 

ingår olika sätt att formulera och besvara frågeställningar inom humaniora samt färdigheter i att 

urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i olika typer av källor. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina 

ställningstaganden. Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att använda digitala verktyg och 

medier för informationssökning, kommunikation och presentation samt i att med källkritisk 

medvetenhet söka, sovra och bearbeta information från olika typer av material. 

Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för humaniora. Genom utbildningens 

betoning på människans tänkande och skapande ska eleverna ges förutsättningar att reflektera 

över etiska och filosofiska frågeställningar samt att utveckla humanistisk bildning och kunskaper 

som är betydelsefulla inom andra områden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att 

ur olika perspektiv beskriva och tolka mänskligt handlande liksom att sätta sig in i och belysa 

olika sätt att tänka och uttrycka sig. På så sätt ska utbildningen utveckla elevernas idérikedom 

och förmåga att kunna agera ansvarsfullt samt demokratiskt och etiskt medvetet gentemot sig 

själva, andra och världen. 

Utbildningen ska öka elevernas medvetenhet om humanioras roll i samhället och dess 

möjligheter. Utbildningens innehåll och arbetsformer ska även utveckla elevernas förmåga att 

samarbeta med andra och ge eleverna möjlighet att omsätta kunskaper i humaniora i handling 

genom möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment. 

Inriktningar 

Humanistiska programmet har två inriktningar. 
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Inriktningen kultur ska ge kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och 

psykologi samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. 

Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika 

kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. 

Inriktningen språk ska ge kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och 

samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt 

perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur 

språkkunskaper förstärker varandra. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 

humanistiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning 

samt självständigt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala 

kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska visa att eleven har förmåga att 

värdera och dra slutsatser av resultaten samt kritiskt värdera valet av källor. Gymnasiearbetet ska 

redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt 

språk. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra 

gymnasiearbeten. 


