
ESTETISKA 
PROGRAMMET.
Vill du utveckla dina kreativa talanger och arbeta inom konst närliga, humanistiska 
och samhällsvetenskapliga områden? Estetiska programmet ger dig en bred grund 
för fortsatta studier på högskolan.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du 
får friheten att hitta ditt eget uttryck och utveckla ditt skapande. Du 
får arbeta med ut ställningar, konserter och festivaler och har stor 
frihet att skapa egna projekt. 

VÅRA INRIKTNINGAR:

FOTO/MEDIA 
I foto/media arbetar vi främst med fotografi och film men även  
media i ett större perspektiv. Vi gör riktiga fotojobb, utställningar 
och egna projekt. 

MUSIK
På musikinriktningen får du hjälp att utveckla dina musialiska för-
mågor och att hitta ditt sätt att uttrycka dig genom sång, instrument, 
ensemblespel, musikproduktion och scen framträdanden. I årskurs 
tre skapas en större scenisk produktion, exempelvis en musikal, 
som visas för skola och allmänhet. Foto/media visar dessutom sin 
examensutställning på Rydals museum. Under utbildningen gör vi 
flertalet studieresor exempelvis till Göteborgs operan, reklambyråer 
och filmstudios. 

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasium.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 
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/ Sv som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Sv som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Sv som andraspråk 3  100 p

PROGRAMGEMENSAMMA  
KARAKTÄRSÄMNEN 
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället    50 p

INRIKTNING FOTO/MEDIA 
Fotografisk bild 1 100 p 
Medieproduktion 1  100 p
Medieproduktion 2 100 p
Medier samhälle och  
kommunikation 100 p

Programfördjupning foto/media
Fotografisk bild 2 100 p
Fotografisk bild 3 100 p
Fotografisk bild 4 100 p
Digitalt skapande 1 100 p
Estetisk kommunikation 2 100 p

INRIKTNING MUSIK 
Ensemble och körsång  200p
Gehörs och musiklära 1 100p
Instrument eller sång 1       100p

Programfördjupning musik
Bruksspel och ackompanjemang  100 p
Ensemble 2  100 p
Estetisk kommunikation 2  100 p
Musikproduktion 1  100 p
Musikproduktion 2  100 p 
 
Individuellt val  200 p
Gymnasiearbete  100 p

Poängplanen är prliminär och kan komma att ändras..

Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
estetiskaprogrammet@mark.se


