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ESTETISKA
PROGRAMMET

Lugnetgymnasiet

Vi jobbar just nu med utveckling 
av programmet, vill du veta hur?  
Kontakta SYV!

Tycker du om musik, konst, foto, film, dans eller teater? Vill du få chans att vara kreativ på skoltid 
och samtidigt kunna läsa vidare på högskola eller universitet? Välj Estetiska programmet. 

Här får du en bred gymnasieutbildning med fokus på samhällsvetenskapliga och kreativa ämnen. 
Det du lär dig här kommer du att ha nytta av, oavsett vilken väg du väljer efter studenten. 

Välj mellan fem olika inriktningar:

INRIKTNING: BILD OCH FORMGIVNING
Här får du bland annat teckna, måla och skulptera. Du 
lär dig olika tekniker och får prova många olika mate-
rial. Bildteori och digitalt bildskapande ingår också. 
Om du väljer den här inriktningen kommer du att ha alla 
dina bild- och formlektioner i Gruvstugan, strax ovanför 
Falu gruva.

INRIKTNING: DANS
Inriktningen ger dig kunskaper om dans både som 
konstform och som träningsämne. Den omfattar 
modern dans, jazz och balett. Här får du tekniska 
kunskaper för att söka högre utbildningar i Sverige eller 
utomlands, till exempel Balettakademien, DOCH, Laban 
och Modern Contemporary School.

INRIKTNING: ESTETIK OCH MEDIA
Den här inriktningen vänder sig till dig som är intres-
serad av digitalt skapande. Här läser du till exempel 
film- och tv-produktion, ljussättning, fotografisk bild, 

kommunikation och bild- och videoredigering. Du kan 
också välja att lära dig mer om exempelvis konstfilm och 
3D-modellering.

INRIKTNING: MUSIK
Här får du chans att utvecklas som instrumentalist och
sångare, både enskilt och tillsammans med andra och 
du medverkar i konserter och större produktioner. 
Du får även grundläggande kunskaper inom musikpro-
duktion där vi jobbar med studioinspelning och mo-
dernt musikskapande. Du jobbar med alla olika genrer, 
allt från pop till metal och jazz, och du får möjligheten 
att bredda dig som musiker och instrumentalist.

INRIKTNING: TEATER 
Inriktningen ger dig möjlighet att agera, improvisera – i 
teater och film. Förutom att lära dig skådespeleri kom-
mer du att få kunskaper i scenografi, ljus, ljud, textana-
lys och regi. Våra elever brukar också bli väldigt bra på 
att kommunicera, till exempel stå framför en grupp och 
tala.
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Högskoleförberedande

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1150 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

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  150 P

Estetisk kommunikation 1 100 p 
Konstarterna och samhället 50 p

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

INRIKTNING   400 P

BILD OCH FORMGIVNING  
Bild 100 p
Bild och form 1b 100 p
Form 100 p
Bildteori 100 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 1 100 p
Dansteknik 1 100 p
Dansteknik 2 100 p
Dansteori 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 
Digitalt skapande 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 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

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

MUSIK 
Musikproduktion 1  100 p   
Ensemble 2 (Huvudinstrument)  100 p
Ensemble 2 (Slutproduktion)  100 p
** Valbar kurs 100 p
*** Valbar kurs 100 p

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

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

VAD KAN DU LÄSA VIDARE TILL?
� Arkitekt � Fotograf � Konstnär � Regissör
� Dansare � Grafisk designer � Koreograf � Spelutvecklare
� Designer � Illustratör � Musiker � ..och många andra yrken.
� Filmare � Journalist � Musikproducent
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