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BILD & FORM GER DIG KÄNSLA FÖR 
KREATIVA TANKAR OCH IDÉER

Du får arbeta med bl a målning, skulptur, 
grafik, digitalt bildskapande och foto. Med 
datorn och mer traditionella tekniker får du 
lära dig att gestalta olika uttryck genom att 
fotografera och använda olika bildbehand-
lingsprogram. Du hämtar inspiration från 
såväl historiska händelser som dagens konst 
och populärkultur och arbetar även mot 
ett hållbart framtida samhälle. Genom ett 
ständigt pågående samtal utvecklar du en för-
ståelse för hur bilder kommunicerar och övar 
din förmåga att arbeta i kreativa processer.

I olika projekt får du personlig handledning 
i att undersöka, lära och använda dina egna 
erfarenheter och färdigheter. Du väljer så 

Bild & Forminriktningen vänder sig till dig som söker en bred grundläggande 
konstnärlig utbildning. Programmet är studieförberedande och ger en god 
grund för vidare studier.

småningom teknik och material för att skapa 
ett personligt uttryck. Du lär dig att visa upp 
och presentera dina arbeten på webben och i 
olika utställningar. 

Du möter professionella och kunniga lärare 
som med stort engagemang vill stödja och 
utveckla dig i ditt skapande.

Utbildningen ger dig en god grund för 
vidare studier på högskolenivå framförallt 
inom konst, hantverk, foto, design och arki-
tektur. Utbildningen kan leda dig vidare till 
yrken som illustratör, serietecknare, fotograf, 
bildlärare, konstnär, skulptör, designer, inred-
ningsarkitekt eller andra yrken där kreativitet 
är viktigt och räknas.

ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING BILD OCH FORM

Bild & form

Eget skapande

Måleri
Teckning

Digitala bilder
Design

Bildanalys
Konsthistoria

Skulptur

Lärarröst
Lena Tidblom, lärare i Bild och 
Formämnen.  
Viktigt att mina elever får verktyg 
att skapa och förmedla tankar 
och idéer som speglar deras verk-
lighet. Det är roligt och lärorikt 
att samarbeta med konstnärer i 
projekt och workshops. Resor till 
Louisiana i Danmark och Nord-
iska akvarellmuséet i Skärhamn 
ger mig och eleverna inspiration!

KURSPLAN FÖR BILD & FORM
Gymnasiegemensamma ämnen 
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 1-3 300
eller 
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktning 
Bild och formgivning 400 p
Bild och form 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100

Programfördjupning 500 p
Bild och form specialisering 100
Design 1 100
Fotografisk grund 1 100
Grafisk kommunikation1 100
Valbar kurs*                                100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
På ditt individuella val kan du välja Ma 2 och 3, 
samt Na 2 som kan ge särskild behörighet. Se 
hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Jag får utlopp 
för min kreativi
tet samtidigt 
som jag lär mig 
nya tekniker.

”

Viggo Åsgården


