
 

 

ESBIL 

ESTETISKA PROGRAMMET 

BILD OCH FORMGIVNING 
ANIMATION/ILLUSTRATION 

 

På estetiska programmet får du en hög- 
skoleförberedande examen och samtidigt 
utvecklar du ditt intresse för bild och form. 
 
Inom inriktningskurserna kommer du att  
möta traditionell bild- och formgivning, men 
också design och skapande med digitala verktyg. 

Dessutom innehåller kurserna bildteoretiska 
delar där du lär dig om bildkommunikation  
och analys. 

På bildinriktningen får du använda  
modern teknik för animation, grafisk design  
och bildskapande 

Du kommer ibland att få jobba i större projekt 
både inom och utanför skolans väggar. Vi sam-
arbetar också med de andra inriktningarna på 
Estetiska programmet. 

För att ytterligare förbereda dig inför högskola 
och universitet erbjuder vi moderna språk steg  
3 i årskurs 1 och matematik 2b i årskurs 2 som 
valbara alternativ. 
 

ANTAGNING 
Alla som söker bild och formgivning kommer  
att inbjudas till ett antagningsprov som består  
av ett praktiskt arbete i grupp och enskilt. Då  
du kommer att ägna många timmar åt bild och 
form är det viktigt att komma till provtillfället  
då det ger dig en inblick i utbildningen. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 
 
 
 
 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS   
Pär Wahlund, studie- och yrkesvägledare 
Tel: 054-540 16 58 
E-post: par.wahlund@karlstad.se 

Sundsta-Älvkullegymnasiet, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Sävegatan 7, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 70 
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KURSER PÅ ESTETISKA PROGRAMMET BILD OCH FORM 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 1 150 POÄNG 
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 
KARAKTÄRSÄMNEN 150 POÄNG 
Estetisk kommunikation 1  .........................................  100 p 
Konstarterna och samhället  ........................................  50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 

INRIKTNING OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 400 POÄNG 

BILD OCH FORMGIVNING 

Bild och form 1b  ...........................................................  100 p 
Bild  ..................................................................................  100 p 
Form  ...............................................................................  100 p 
Bildteori  .........................................................................  100 p 
 
Programfördjupningar 500 poäng 
Programfördjupningen ger dig en breddning  
och fördjupning inom ditt karaktärsområde. 
Kurserna kommer att förbereda dig för vidare 
studier på universitet eller högskola – både 
allmänt och inom det estetiska och konstnärliga 
området. 

Inom programfördjupningen på bild och 
form, ingår kurserna bild och form specialisering  
och digitalt skapande 1. Du har möjlighet att 
fördjupa dig i karaktären genom att välja kurser 
som animation 1 och 2 eller digitalt skapande 2 
och grafisk illustration samt engelska 7. 


