
På Estetiska programmet är 
 entreprenörskap ett viktigt 
 område som ger möjlighet att 
utveckla nyfikenhet, kreativitet, 
 nyskapande och lust. Det är det 
som är programmets kärna till-
sammans med det egna skapan-
det och framförandet.

Estetiska programmet förbereder 
elever för högskolestudier, i för
sta hand inom de  konstnärliga, 
humanistiska och samhälls
vetenskapliga områdena. 

VI ERBJUDER FÖLJANDE  
INRIKTNINGAR PÅ ES:

Bild och formgivning
Ger dig kunskaper i två och 
tredimensionella bildframställ
ningstekniker och visuell kom
munikation. Du får möjlighet att 
hitta din egen stil och att utveck
las som människa och konstnär. 

Estetik och media
Denna inriktning ger kunskaper 
i digitala medier ur ett estetiskt 
perspektiv. Du får också möj
lighet att utveckla din förmåga 
att kommunicera med digitala 
verktyg. Du får uppleva och tol
ka olika uttryck, använda och 
skapa digitala produkter. Den 

digitala tekniken ger nya möj
ligheter till kombinationer av 
fotografisk bild, film, målning, 
teckning, datorgenererad gra
fik och rörliga animationer. 

Musik
Här får du kunskaper i musik 
från olika tider och kulturer. Du 
får också möjlighet att utveckla 
ditt musikutövande, konstnärli
ga skapande samt din förmåga 

att uppleva och tolka musik. Vi 
erbjuder enskild undervisning 
på instrument, gruppundervis
ning i teori, gehör, ensemble 
och kör. 

ÄR DU NYFIKEN OCH KREATIV?
Hos oss får du använda dig av 
både nyfikenhet och kreativitet 
såväl till eget skapande som 
gemensamma framföranden. 
Du får möjlighet att tillägna dig 
kunskaper för både konstnär
liga och andra vetenskapliga 
högskolestudier. 
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“Jag gillar att gå på ES för här kan 
jag blanda mina intressen med de 
andra vanliga ämnena, samt träffa 
andra med samma intressen som 
mig”
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ES POÄNGPLAN 2019

ESTETISKA PROGRAMMET
Kursnamn, Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150p

Engelska 5-6 (200p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Matematik 1b (100p)

Samhällskunskap 1b (100p)

Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 (300p)

Historia 1b-2b (200p)

Naturkunskap 1b (100p)

Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma karaktärsämnen, 150p

Estetisk kommunikation (100p)

Konstarterna och samhället (50p)

Inriktningskurser

Inriktning Bild och formgivning; ESBIL, 400p

Bild (100p) 

Bild och form (100p) 

Form (100p) 

Bildteori (100p) 

Inriktning Estetik och media; ESEST, 400p

Digitalt skapande (100p) 

Medieproduktion 1 (100p) 

Medieproduktion 2 (100p) 

Medier, samhälle och kommunikation (100p) 

Inriktning Musik; ESMUS, 400p

Ensemble med körsång (200p) 

Instrument/Sång 1 (100p) 

Gehörs- och musiklära 1 (100p) 

Programfördjupningar, 500p. Exempel:

Engelska 7 (100p)

Ensemble 2 (100p) (ESMUS obl.)

Film- och TVproduktion (100p) (ESEST obl.)

Fotografisk bild 1 (100p) (ESEST och ESBIL obl.)

Matematik 2b (100p)

Naturkunskap 2 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)
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