
Estetiska programmet
BILD OCH FORMGIVNING • DANS • ESTETIK OCH MEDIA • MUSIK • TEATER

Vill du gå en kreativ och högskoleförberedande utbildning? Då är Estetiska programmet något 
för dig. Här får du fördjupa dig i dina intressen, samtidigt som du utvecklar många andra förmå-
gor och kunskaper. Efter utbildningen kan du plugga vidare inom flera olika områden. 

Under dina år på Estetprogrammet utvecklas du i en 
positiv, kreativ och lustfylld studiemiljö med en stor ge-
menskap mellan elever och engagerade lärare. Vi håller 
till i ett nyrenoverat estethus med toppmoderna lokaler.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av 
människans sinnen. Därför är det viktigt att våra elever 
får möta publik inom sina olika konstformer Kreativi-
tet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, förmåga till 
eget skapande och framförande samt att uppleva och 
tolka olika konstformer är centrala delar i utbildningen.

Redan i årskurs 9 väljer du inriktning och i samband 
med valet gör du även ett antagningsprov.

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om bildskapan-
de i olika material och tekniker samt arbete med både 
två- och tredimensionella bilder. Du får arbeta med 
teckning, måleri och skulptur. Arbetet sker både analogt 
och digitalt.

INRIKTNING DANS
Inriktningen ger fördjupade kunskaper i dans som 
konstform och träningsämne. Du utvecklar dina 
danstekniska kunskaper och förmågor i gestaltningsar-
bete, improvisation och komposition. Vi arbetar med 
tekniker inom modern dans, jazz och balett.

På inriktning Dans får du tekniska kunskaper 
för att söka högre utbildningar, både i Sverige och 
utomlands, såsom Balettakademien, DOCH, Laban, 
Modern Contemporary School med flera. 

INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA
Inom inriktningen läser du film- och tv-produktion, 
fotografisk bild, digitalt skapande och ljudproduktion. 

Du lär dig bland annat bildredigering, olika tekni-
ker och former av fotografering, bild- och videoredi-
gering, 3D-modellering, ljussättning, dramaturgi, att 
göra konstfilm och musikvideor, producera innehåll för 
smartphones och plattor, efterbearbetning av video och 
mycket annat.

INRIKTNING MUSIK
Inriktningen ger fördjupade kunskaper i musik från 
olika tider och kulturer. Vi arbetar mycket med att spela 
och sjunga tillsammans och att musicera enskilt. Du får 
möjlighet att utvecklas som sångare och instrumentalist. 

Som musikelev på får du många tillfällen att upp-
träda inför publik i skolans konserter och kaba-
réer samt i andra offentliga sammanhang.

INRIKTNING TEATER
Inriktningen ger dig möjlighet att 
agera, improvisera och delta i olika 
uppsättningar. Du kommer att få 
fördjupade kunskaper inom teater 
ur olika perspektiv och utveckla 
din scenförmåga.

Förutom att lära dig skådespeleri 
kommer du att få kunskaper i sceno-
grafi, ljus, ljud, textanalys och regi.

EN OMVÄXLANDE 
UTBILDNING MED HÖG 

KVALITET, SOM GÖR ATT DU 
KAN HITTA ETT PERSONLIGT 

UTTRYCKSSÄTT.
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Estetisk kommunikation 1 100 p 
Konstarterna och samhället 50 p  

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

BILD OCH FORMGIVNING 
Bild 100 p
Bild och form 1b 100 p
Form 100 p
Bildteori 100 p

DANS 
Dansgestaltning 1 100 p
Dansteknik 1 100 p
Dansteknik 2 100 p
Dansteori 100 p

ESTETIK OCH MEDIA 
Digitalt skapande 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 100 p

INRIKTNING  400 P

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b - kultur 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 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

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 150 P

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 P

BILD OCH FORMGIVNING   
Bild och form specialisering 100 p
Formgivning 1 100 p
Formgivning 2 100 p
Formgivning 3 100 p
* Valbar kurs 100 p

DANS 
Dansgestaltning 2 100 p
Dansteknik 3 100 p
Dansimprovisation och komposition 100 p
Scenisk gestaltning 1 100 p
* Valbar kurs 100 p

ESTETIK OCH MEDIA 
Film- och TV-produktion 1 100 p
Ljudproduktion 1 100 p
Fotografisk bild 1 100 p
Film- och TV-produktion 2/ Fotografisk bild 2 100 p
* Valbar kurs 100 p

* Ma2b eller Estetisk kommunikation 2  ** Ma2b eller Instrument eller sång
*** Gehör- och musiklära 2 eller Estetisk kommunikation 2

MUSIK 
Instrument och sång 1 100 p
Ensemble med körsång 200 p
Gehör och musiklära 1 100 p

TEATER 
Scenisk gestaltning 1 100 p
Scenisk gestaltning 2 100 p
Scenisk gestaltning 3 100 p
Teaterteori 100 p

MUSIK 
Ensemble 2 (Kulturskolan) 100 p
Ensemble 2 (Slutproduktion) 100 p
Ensemble 2 (Afroamerikansk och ledning) 100 p
** Valbar kurs 100 p
*** Valbar kurs 100 p

TEATER 
Röst 100 p
Sceniskt karaktärsarbete - text 100 p
Sceniskt karaktärsarbete 100 p
Scenografi, mask och kostym 100 p
* Valbar kurs 100 p

 � Arkitekt
 � Dansare
 � Designer
 � Filmare

 � Fotograf
 � Grafisk designer
 � Illustratör
 � Journalist

 � Konstnär
 � Koreograf
 � Musiker
 � Musikproducent

 � Regissör
 � Spelutvecklare
 � ..och mycket mer.

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL? 


