
Estetiska programmet är ett hög-
skoleförberedande program för 
dig som vill uttrycka dig konstnär-
ligt och är intresserad av kultur 
och människans roll i samhället. 

Du får, både individuellt och i grupp, 
skapa, uppleva och tolka konst och 
kultur. Våra tre inriktningar, Bild och 
form, Estetik och media samt Musik, 
samarbetar över inriktningsgrän-
serna. Vi arbetar också inriktnings-
vis över årskurserna i spännande 
och kreativa projekt.

På estetiska programmet läser 
du dina “vanliga” ämnen parallellt 
med dina inriktningsämnen (musik, 

 media, bild). I årskurs 2 och 3 kan du 
välja till många olika kurser. Det kan 
vara kurser knutna till programmet, 
exempelvis: Musikal,  Musikproduk-
tion, Formgivning, Ljud och Ljus, 
Foto och Film- och tv-produktion 
men även kurser som Matematik 2, 
Engelska 7 eller Naturkunskap 2.

På estetiska programmet satsar vi 
på entreprenörskap. Sommaren ef-
ter årskurs ett erbjuds du sommar-
jobb inom vårt projekt ”Sommar-
toppen” där du får prova på att 
arbeta inom ditt eget valda område. 
I årskurs tre gör alla elever sitt gym-
nasiearbete i form av ett UF- företag 
då du verkligen får lov att prova 
dina egna idéer.

Efter gymnasiet 
Estetiska programmet förbereder 
dig inför högskolestudier inom 
främst de konstnärliga, humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga 
områdena. Hos oss förbereds du 
på att arbeta både individuellt och i 
grupp med större projekt och tydli-
ga deadlines.
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“På ES har jag varit med om många roliga 

saker, bland annat konserter, kulturnatt 

och musikaler! ES är för dig som gillar att 

utmana dig, samarbeta och ha roligt! Lyss-

na inte på vad dina kompisar ska välja, välj 

din egen väg!”

Amanda Ingemansson

Kontakt ES 
Programsamordnare 
David Åkesson 
david.akesson@utb.karlshamn.se 
vaggagymnasieskola.se/program/ES

Inriktningar ES
-> Bild och formgivning
Är inriktningen för dig som vill 
få kunskap om två- och tredi-
mensionella bildframställnings-
tekniker, exempelvis teckning, 
måleri, skulptur och digitalt 
skapande. Du får lära dig mer 
om visuell kommunikation samt 
möjlighet att hitta din egen stil 
och utvecklas som människa 
och konstnär.

-> Estetik och media
Här står budskapet i fokus. Vi 
arbetar med foto, film och de-
sign, från idé till färdig produkt. 
Ljussättning, greenscreen och 
digital redigering är exempel på 
saker du får lära dig. Du kom-
mer att få vara med och produ-
cera fotoutställningar, kortfilm 
och radiopoddar.

-> Musik
Du får möjlighet att utveckla 
ditt  musikutövande, konstnärli-
ga skapande samt din förmåga 
att uppleva och tolka musik. Du 
får enskild undervisning på ditt 
instrument samt gruppunder-
visning i teori, gehör, ensemble 
och kör och vi gör många kon-
serter under året.
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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) 
Exempel på fördjupningskurser för Bild och formgivning
Fotografisk bild 1 (100p) (obl.)

Inriktning Estetik och media; ESEST, 400p

Digitalt skapande (100p) 
Medieproduktion 1 (100p) 
Medieproduktion 2 (100p) 
Medier, samhälle och kommunikation (100p) 
Exempel på fördjupningskurser för Estetik och media
Fotografisk bild 1 (100p) (obl.)
Film- och TVproduktion (100p) (obl.)

Inriktning Musik; ESMUS, 400p

Ensemble med körsång (200p) 
Instrument/Sång 1 (100p) 
Exempel på fördjupningskurser för Musik
Ensemble 2 (100p) (obl.)
Gehörs- och musiklära 1 (100p) 

Programfördjupningar, 500p. Exempel:

Exempel på fördjupningskurser för alla inriktningarna
Engelska 7 (100p)
Matematik 2b (100p)
Naturkunskap 2 (100p)
Gymnasiearbete (100p)
Individuellt val (200p)

190812Kurser och inriktningar startar endast om erforderliga beslut fattas.


