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Det här är programmet 

Estetiska programmet är valet för dig som tycker om att skapa och 

arbeta med konst i någon av alla dess former. Här får du lära dig 

att uttrycka dig genom ditt estetiska uttryckssätt som bild, musik, 

dans eller teater. Du kommer att få utveckla dina kunskaper om 

estetiska uttrycksformer och lära dig om den kreativa 

skapandeprocessen, från idé till färdig produkt. Du får arbeta med 

att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. 

 

Du kommer också att läsa samhällsvetenskap och humanistiska 

ämnen. Du får lära dig om människan i samtiden, historien och 

världen utifrån olika perspektiv. 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. 

Genom att planera dina studier i god tid kan du satsa på de kurser 

du behöver för att ta dig vidare. Ta gärna hjälp av din studie- och 

yrkesvägledare för att få koll på vilket meritvärde och vilka kurser 

som krävs för att komma in på yrkeshögskola, högskola och 

universitet. 
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Programstruktur 
 

Gymnasiegemensamma kurser  

Engelska 5 100 p 

Engelska 6 100 p 

Historia 100 p 

Idrott och hälsa 1 100 p 

Matematik 1b 100 p 

Historia 2b 100p 

Naturkunskap 1b 100 p 

Samhällskunskap 1b 100 p 

Religionskunskap 50 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p 

Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p 
 

Inriktning bild och formgivning 
 

Bild och form 1b 100 p 

Bild 100 p 

Form 100 p 
Bildteori 100 p 

Individuellt val 200 p 
Valfri kurs utifrån ett utbud som gymnasiet presenterar, 

läser i åk 2 och åk 3 

 

Programgemensamma kurser 

 

Estetisk kommunikation 1 100 p 

Konstart och samhället 100 p 
 

Programfördjupningar 

 

Grafisk kommunikation 100 p 

Digitalt skapande 1 100 p 

Formgivning 1 100 p 

Bild och form specialisering 100 p 

Bild och form specialisering 100 p 
 

Gymnasiearbete 
 

100 p 
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Mer information och kontakt 

Kontaktperson: 
Lena Strand 

lena.strand@skolasoderta

lje.se 08-523 041 77 
 

SYV: 
Miriam Janzon 

miriam.janzon@skolasoderta

lje.se 08-523 036 39 
 

E-postadress: 
torekallgymnasiet@sodertalje.se 

 

Hemsida: 
www.sodertalje.se/torekallgymnasiet 
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