ESTETISKA PROGRAMMET
inriktning Bild och form 2021/22

Efter examen från det
Estetiska programmet är
du väl förberedd för
högskolestudier inom
konstnärliga,
samhällsvetenskapliga
och humanistiska
högskoleutbildningar.

Bitr. rektor Set Rooke
Tel 046-359 78 04
set.rooke@lund.se

Syv Helene Hogan
Tel 046-359 78 09
helene.hogan@lund.se

På ES-programmet med inriktningen Bild och formgivning kommer du
att få möjlighet att utveckla din kreativa förmåga att uttrycka dig inom
bildområdet.
Du kommer att få prova på att arbeta med många olika tekniker såsom
teckning, måleri, skulptur, keramik, foto, film, design, arkitektur och digitalt skapande. Utbildningen ger dig verktyg för att omsätta teorier,
kunskaper och idéer till verklighet, vilket du har nytta av i många olika
yrken idag.
Utbildningen är högskoleförberedande och ger dig möjlighet till att
söka dig vidare till högskola och universitetsstudier inom humaniora
och samhällsvetenskap, men även till annan utbildningsform som t ex
folkhögskola.

Inom ramen för inriktningen kan du välja till programfördjupningskurser som t ex, digitalt skapande 1, digitalt skapande 2, visuell kommunikation, film- och tv-produktion 1 och fotografisk bild 1. Det är aven
möjligt att välja till teoretiska kurser för att bredda behörigheten ytterligare mot eftergymnasiala studier som t ex universitet/högskola.
Vi erbjuder bl a Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2 samt, Moderna
språk och Engelska 7.

Poängplan ES Bild och form 2021/22 på Spyken
Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1b

100

Engelska 6

Historia 2b - Kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b

Samhällskunskap 1b
Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

100
100
100
100
100
100
50

Svenska 1

100

Svenska 3

100

Svenska 2

100

Programgemensamma
karaktärsämnen - 150 p
Estetisk kommunikation 1

Konstarterna och samhället

100
50

Inriktningskurser ES Bild och form 400 p
Bild och form 1

100

Form

100

Bild

Bildteori

100
100

Programförjupning - 500 p
Bild och form specialisering

200

Valbara programfördjupningskurser

200

Formgivning 1

Individuellt val
Gymnasiearbete

100
200
100

Åk 1

Åk 2

Åk3

