
Estetiska programmet 
bild och formgivning
Estet – Bild är gymnasieutbildningen för dig som älskar att teckna och måla och brinner för 
foto. Hos oss får du utveckla dina kunskaper och arbeta med teckning, måleri, skulptur, design 
och foto. Du får träna din kreativitet genom att skapa, uppleva och tolka konst. Efter tre år på 
Estet – Bild har du inte bara behörighet till högskolan, du har också tränat din självinsikt, dina 
konstnärliga tekniker och att uppfatta samhälle och människor genom konsten.

VILL DU UTVECKLA ETT KONSTNÄRLIGT OCH 
KULTURELLT SYNSÄTT?
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program 
som ger dig många möjligheter till framtida studier. Det 
centrala för utbildningen är att du övar upp din kreativitet 
genom att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om estetiska uttryck 
för människan i samtiden, historien och omvärlden utifrån 
konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Din 
examen ger dig kunskaper för fortsatta konstnärliga och 
vetenskapliga högskolestudier främst riktade mot estetiska, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

VILL DU SKAPA INOM BILD, FORM OCH DESIGN?
Du arbetar ihop med andra eller enskilt för att lösa olika 
problemställningar i skapandet. Vi besöker utställningar, bjuder 
in verksamma och professionella föreläsare och deltar i 
konstnärliga uppdrag och utställningar.

Tillsammans verkar vi för att du utvecklas så långt det är 
möjligt utifrån dina personliga förutsättningar inom olika 
estetiska områden.

Välkommen till oss och en kreativ framtid.

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 

Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

”Har du svårt att låta bli att skissa och rita när du 
har en penna i handen? Vill du upptäcka världen 
genom en kameralins? Har du många idéer inom 
dig som du vill se gjorda i 3D?”  En värld av 

möjligheter

Följ oss gärna på instagram:  
@strombackabild



ESTETISKA PROGRAMMET BILD OCH FORMGIVNING 2022-2025

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
150 poäng

Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället 50 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
1150 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                            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 poäng

Eleverna väljer kurser 
från skolans utbud

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING, ESTETISKA PROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN  400 poäng

Bild och form 1b          100 p
Bild                   100 p
Form                     100 p
Bildteori          100 p

Programfördjupning 500 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

Med reservation för ev. ändringar
2021-10-08

Bild och form - specialisering Måleri 100 p
Bild och form - specialisering Design 100 p
Bild och form - specialisering Skulptur 100 p 
Entreprenörskap eller Matematik 2b 100 p 
Fotografisk bild 1          100 p


