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Design är att skapa. Ibland att uppfinna något nytt, ibland 
att återupptäcka något gammalt. Och sedan börjar vi 
välja. Det vackra, det smarta eller så gör vi valet att helt 
välja bort. Oavsett hur vi går till väga är designmålet alltid 
detsamma – vi vill förbättra.

På Designgymnasiet får du en utbildning som förbereder 
dig för för vidare studier på högskola och universitet samt 
för yrken inom formgivning och design.

Välkommmen att besöka oss på Kungsholmen och i Sickla!
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INREDNINGSDESIGN

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Historia 2b - kultur 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap 1b 100

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Gymnasiearbete 100

Programgemensamma ämnen Poäng
Estetisk kommunikation 100

Konstarterna och samhället 50

Inriktningsämnen
Bild och Form 1b 100

Bild 100

Form 100

Bildteori 100

Programfördjupning
Arkitektur 100

Design 1 100

Digitalt skapande 100

Formgivning 1 100

Formgivning 2 100

Individuellt val
Individuellt val 200

TOTALT SUMMA 2500

Design är att skapa. Ibland att uppfinna något nytt, ibland 
att återupptäcka något gammalt. Och sedan börjar vi 
välja. Det vackra, det smarta eller så gör vi valet att helt 
välja bort. Oavsett hur vi går till väga är designmålet alltid 
detsamma – vi vill förbättra.

På Designgymnasiet får du en utbildning som förbereder 
dig för för vidare studier på högskola och universitet samt 
för yrken inom formgivning och design.

Välkommmen att besöka oss på Kungsholmen och i Sickla!

Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning

KUNGSHOLMEN •  SICKLA www.designgymnasiet.se
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