
Estetiska programmet med inriktning Bild Form Design
Nytt för läsåret 17/18. Inför åk 3 väljer du mellan profilerna:
• Bild Form Design - Konst
• Bild Form Design - Design
Innehåll
På Bild Form Design får du en fördjupad kunskap i konstnärligt
arbete och en ökad förståelse för bilden som uttrycksmedel.
Ditt eget skapande står i centrum. Du får lära dig använda
grundläggande klassiska tekniker samt digitala och
kommunikativa verktyg. Dagens samhälle är det mest bildrika
någonsin. Kunskap i bildskapande och visuell kommunikation
krävs i många yrken idag och kommer att behövas i framtiden.
Du möter engagerade och välutbildade lärare varav några är
yrkesverksamma inom konst och grafisk form. Vi samarbetar
med Konstfack. Vi bjuder regelbundet in gästlärare som
föreläser eller ger workshops inom konst, animation,
serieteckning, illustration, design/formgivning, grafisk
formgivning, speldesign, konceptdesign, arkitektur och mode.

Vem är du?
Är du intresserad av att utveckla ditt bildskapande?
Vill du arbeta i kreativa processer och i projekt som också
sträcker sig utanför skolan?
Vill du ha grundläggande behörighet till högskolan genom att
gå ett studieförberedande program som ger dig möjlighet till
många olika studie- och yrkesval?
Vill du efter tre år eventuellt studera vidare mot ett yrke där
kunskap i visuella uttryck efterfrågas?

Så här jobbar vi
Det första året - Grunder för bildframställning.
Du arbetar med teckning, målning, skulptur/form,
komposition, färglära, grafisk design, bildteori, samt grunder i
foto och film. Du lär dig digitala verktyg som Photoshop,
Illustrator och Indesign. Du blir van att presentera dina arbeten, 
att
reflektera över din arbetsprocess och att arbeta i grupp.

Det andra året - Utveckla dina uttryck.
Du arbetar i fördjupade konstnärliga projekt och hittar dina
egna uttryck. Du arbetar med hantverksmässig formgivning till
exempel drejning och screentryck. Du utvecklar ditt
bildkunnande i olika digitala kanaler som animation, film, gör
en egen hemsida och kommunicerar via digitala plattformar.

Det tredje året - Självständighet och projekt
Du väljer en av dessa två profiler:
Bild Form Design - Konst
Du fördjupar din uttrycksförmåga och hantverksskicklighet. Du
kan välja att arbeta både med traditionella material och nya
medier. Du blir bekant med samtidens konst och den breda
visuella kulturen. Du driver egna och gemensamma
konstprojekt och deltar i en offentlig utställning i samarbete

Wendela Hebbegymnasiet är Södertäljes gymnasieskola för bild, foto, film, musik, dans, teater och media, design och 
teknik. Skolan finns i fräscha lokaler med klassrum, verkstäder, ateljéer, dans- och musiksalar samt café.

Södertälje kommuns gymnasieskolor



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   100 p
Svenska 2   100 p
Svenska 3   100 p
eller
Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska som andraspråk 3 100 p
Individuellt val   200 p
Gymnasiearbete  100 p

Högskolebehörighet
Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger
således grundläggande behörighet till fortsatta studier inom
främst konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga
områden. Du har även möjlighet att utöka din behörighet
genom individuella val som ger ytterligare meritpoäng till
högskola, som Naturkunskap 2, Engelska 7, Matematik 2 och
Moderna språk.

Programgemensamma
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället  50 p

Inriktning bild och formgivning
Bild och form  100 p
Bild   100 p
Form   100 p
Bildteori   100 p

Programfördjupningar
Grafisk kommunikation 1 100 p
Digitalt skapande 1  100 p
Formgivning 1   100 p

Profil Konst
Bild och form specialisering 200 p

Profil Design
Design 1   100 p
Digitalt skapande 2  100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Naturkunskap 2 
Moderna språk 
Idrott & hälsa 2
Formgivning 1  
Mode & design
Hantverk/Keramik  
Fotografisk bild 1, 2   
Animation 1  
Design 1    
Cad 1   
Engelska 7  
Matematik 2b, 3b  
Psykologi 1, 2a
Entreprenörskap och företagande UF
Idrott och hälsa 2

Programstruktur

med en konstnär. Du arbetar med grafik i Södertälje
grafikverkstad.

Bild Form Design - Design
Du arbetar med egna och gemensamma designprojekt som
omfattar hela designprocessen. Du kommer att möta design av:
produkter, mode, hantverk, grafisk form, koncept, tjänster,
idéer, upplevelser.
Du arbetar med gästlärare. Du kommunicerar dina idéer via
digitala plattformar och använder olika kanaler för spridning
och marknadsföring av idéer och projekt.

Gymnasiearbete
Under tredje året gör du också ditt gymnasiearbete, du arbetar
självständigt, ofta utanför skolan och under bihandledning av
en student på Konstfack.

Lokaler och utrustning 
 I Wendela Hebbegymnasiets lokaler har du tillgång till
bildsalar, skulptursal, ateljé, keramikverkstad, datorsal och
animationstudio. Vi arbetar i Mac-miljö med egen dator. 
Skolan är känd för sin trivsamma miljö, med caféet som husets 
hjärta.

Efter utbildningen
Bild Form Design på Wendela Hebbegymnasiet ger dig en
bred bas av kunskaper som gör att du kan söka vidare till
konstnärliga högskolor och olika kreativa utbildningar
inom yrken som inredningsarkitekt, grafisk formgivare,
illustratör, reklamtecknare, art director, bildlärare, konst- och
mediepedagog, designer, utställningsproducent, fotograf,
filmare, animatör, konsthantverkare, konstnär, scenograf,
serietecknare, webbdesigner, spelutvecklare, konceptdesigner,
ljusdesigner med mera.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Wendela Hebbegymnasiet
Tel: 08-523 015 25
www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.se

Kontaktpersoner
• Karin Bernerstedt, bildlärare, inriktningsansvarig,  
tel 08-523 039 73
karin.bernerstedt@sodertalje.se
• Halima Poljo, studievägledare, tel 08-523 014 75
halima.poljo@sodertalje.se 

Wendela Hebbegymnasiet 
erbjuder dessa program:
• Estetiska programmet med fem olika inriktningar: bild och 
formgivning • musik • dans • teater • estetik och media
• Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media
• Teknikprogrammet med tre inriktningar: design och 
produktutveckling  • samhällsbyggande och miljö - arkitektur • 
informations- och medieteknik
• Introduktionsprogrammet - språkintroduktion 
• Introduktionsprogrammet individuellt alternativ


