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Bild & formgivning,  
design, konst, arkitektur  
– och fotografisk bild! 
Vill du arbeta kreativt och konstnärligt?
Vill du få en högskoleförberedande utbildning inom 
främst de konstnärliga, humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga områdena? Vill du söka vidare 
till högre studier inom t.ex konst, design, grafisk 
design, visuell kommunikation eller arkitektur?

Estetiska programmet Bild och form med inriktning 
konst, design och arkitektur passar dig som är 
intresserad av att arbeta med konstnärliga uttryck 
samtidigt som du får behörighet för vidare studier 
på högskola eller universitet. Inom ramen för det 
obligatoriska individuella valet har du möjlighet att 
lägga till kurser som ger särskild behörighet till en 
mängd olika utbildningar.

Vilken väg du än väljer kommer du att ha nytta av de 
kunskaper och kompetenser som du får på program-
met.

Bild och formgivning
Hos oss kommer du lära känna en mängd olika tekni-
ker och material som akvarell, akryl, olja, kol, blyerts, 
gra!ska tryck, gjutning, lera, gips, blandtekniker, foto-
gra!sk bild – men även digitala program för pixel- och 
vektorgra!k, samt olika typer av bild- och formtekniker 
för att skapa både två- och tredimensionella verk.

Du utvecklar grundläggande färdigheter och arbetar 
i fördjupade konstnärliga processer inom teckning, 
måleri, foto, gra!k, skulptur, keramik, design, arkitek-
tur, digitalt skapande och formgivning.

Genom att utmana och utveckla din kreativitet till-
sammans med andra och utifrån olika perspektiv får 
du möjlighet att hitta ett eget formspråk och stärka 
din identitet som bildskapare.

Vi uppmuntrar ett ny!ket och experimenterande ar-
betssätt där du utvecklar både dina praktiska färdig-
heter, ditt kritiska tänkande och ditt intellekt. Du får 
en inblick i konstens och kulturens kraft och möjlig-
het i våra liv och i vårt samhälle.

Efter gymnasiet
Efter dina tre år hos oss har du en bra bas för fort-
satta studier inom universitet och högskola. Här är 
några exempel på yrken efter avslutade universitet/
högskolestudier; konstnär, lärare, designer, projekt-
ledare, arkitekt, samhällsvetare, skulptör, gra!ker, 
fotograf, kurator, art director, bildlärare, kommunika-
tör, illustratör, socionom, bibliotekarie.

Skolor med högre utbildningar inom ämnesområdet 
är till exempel högskolor för fri konst, arkitektur, hus/
inredning/landskap, textil-/modeutbildningar, lärarutbi-
ldningar, gra!sk design, industridesign, konsthantverk, 
keramik och glas, fotohögskolor, designhögskolor.
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Vill du lära dig att skapa och kom-
municera med ljud och rörlig bild?
Tycker du om att arbeta med kreati-
va projekt i grupp?
Då passar det högskoleförberedande Estetiska  
programmet med inriktning mot Film, TV & Radio 
just dig!

På Film-, tv- och radioproduktion lär du dig arbeta 
med rörlig bild och ljud – från idé och manus till 
färdig produktion. Du får arbeta i olika yrkesroller, 
som till exempel !lmfotograf, ljussättare, program-
ledare, redigerare och manusförfattare. En stor del 
av utbildningen arbetar du med digitala redigerings-
verktyg som Final Cut Pro X, Logic Pro X med "era. 
Vår teknik är av så kallad broadcaststandard. Det 
innebär att vi arbetar på en hög nivå med liknande 
typ av kameror, bildmixer, ljus och ljudbord  – teknik 
som man använder sig av ute i branschen.

Hos oss lär du dig göra TV-produktioner, kort!lm, 
dokumentär!lm, reportage med mera. Du jobbar i 
vår studio, i våra redigeringsrum – men även ute på 
liveinspelningar vid konserter och musikaler – det 
är på riktigt helt enkelt.

Du lär dig också ljudteknik och att producera 
pod- och radioprogram. Du skapar material ute vid 
events, eller i någon av skolans ljudstudios med att 
skapa ljud-, radio-, drama och musikproduktioner. 
Vi sänder egna program direkt från skolan – och vi 
samarbetar självklart även med våra andra inrikt-
ningar som till exempel Digitalt Musikskapande 
och Musik.

Efter dina gymnasiestudier har du möjlighet att  
arbeta på produktionsbolag, med webb-tv, på tv- 
och radiostation – eller på andra mediebolag.

Studier efter gymnasiet
Vidare studier kan till exempel ske inom Film- och 
TV-produktion / Manus för !lm- och TV / Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet. Vid Högskolan Da-
larna, Stockholms dramatiska högskola, Umeå Uni-
versitet, Filmskapande vid Högskolan Gävle eller 
vid JMK Stockholms universitet. Men du är såklart 
fri att studera vidare inom vilket område du vill.

Det !nns även utbildningar som TV-produktions-
utbildning vid Gamleby folkhögskola (ett populärt 
och bra val för att komma in i den svenska tv-bran-
schen), Fotolinjen eller Film & TV-produktion vid 
Gotlands folkhögskola, Kalix folkhögskola, Filmlin-
jen eller skådespelare vid Molkolms folkhögskola 
– och många andra.

Flera av våra studenter har även studerat vidare vid 
Sydney Film School, New York Film Academy, South 
Seas Film & Television Nya Zeeland, Arts University 
Bournmouth, England – eller vid andra !lm- och 
tvutbildningar som !nns runt om i världen.
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Gillar du att spela, sjunga  
eller producera musik?
Då är vår högskoleförberedande musikinriktning det 
rätta valet för dig!

Mycket mer musik!
Du som väljer inriktningen musik får en utbildning 
som genomsyras av musikskapande i olika former. 
Vi ger dig; enskild undervisning i instrument och/
eller sång av professionella lärare, speciellt utbil-
dade på sitt instrument. Du kan också ha Digitalt 
musikskapande som ditt instrument – alltså att 
göra, producera och skapa din egen musik digitalt. 
Vidare kan du komplettera med det individuella 
valet Musikal med sång, dans och teater!

Du får spela/sjunga tillsammans med andra mu-
siker i !era olika ensembleformer. Undervisningen 
sker i mindre grupper i ämnen som musikteori, 
ensemble, arrangering och komposition samt 
musikproduktion. Du får också delta i vår omfat-
tande konsertverksamhet på scener som Uppsala 
Konsert & Kongress, Reginateatern, Nannaskolan 
och Grand.

Musikämnen du kan fördjupa dig i är till exempel:  
Musikproduktion, Ensembleledning och Estetisk 
kommunikation genom vår årliga musikal. 

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbil-
dar inom musik ger vi dig mest undervisningstid av 
alla i ämnet. Vi ger dig individuella lektioner minst 
50 minuter varje vecka under hela din studietid – 
tiden fördelas på ditt 1:a och 2:a instrument/sång.

Vår miljö är kreativ där vi har samarbeten och 
gemen samma projekt med en eller !era av skolans 
andra inriktningar, till exempel bild & form, "lm tv- & 
radioproduktion.

Efter gymnasiet
Utbildningen ger dig grundläggande behörighet 
för vidare högskolestudier och lägger grunden för 
fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjud-
er vi många kurser så att du även kan få särskild 
behörighet om du vill studera vidare till exempelvis 
lärare, socionom, sjuksköterska, fysioterapeut.

Du kan se fram emot en rolig och utvecklande tid 
som förbereder dig för en kreativ framtid. 

Vidare musik- och ljudstudier "nner du bland annat 
hos Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Musik-
högskolorna i Malmö, Göteborg, Piteå, Ingesund 
och Örebro. Vidare "nns Mälardalens högskola, 
Universiteten i Uppsala, Kalmar & Växjö, Malmö, 
Göteborg och Lund. Även folkhögskolorna i landet 
erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar inom 
området, som vid Wiks- eller Ölands fhs.

Våra elever söker sig gärna även utomlands efter 
gymnasiet och studerar vid skolor i andra delar av 
världen.
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Vill du skapa och  
producera musik?
Då passar vår högskoleförberedande musik- 
inriktning med pro!lering Digitalt musikskapande 
just dig!

Hos oss får du som studerar Digitalt musikskapan-
de lära dig att producera och spela in i våra studios 
och skapa din egna musik digitalt i professionella 
ledande mjukvaror – med program så som bland 
annat Ableton, Apple Logic Pro, FL Studio, ProTools 
och Native instruments.

Du får gedigna kunskaper i mixning, mastrings-
teknik, ljuddesign – och mycket annat som hör till 
modernt musikskapande. 

Utbildningen genomsyras av både individuella och 
gemensamma musikprojekt i olika former. Ämnen 
du kan fördjupa dig vidare inom är till exempel: Mu-
sikproduktion 2, Ljud & ljus, Ensembleledning – och 
Estetisk kommunikation genom vår årliga musikal. 

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbil-
dar inom musik ger vi dig mest undervisningstid av 
alla i ämnet.

Hos oss på Uppsala estetiska kan du se fram 
emot en rolig och utvecklande tid som förbereder 
dig för en kreativ framtid med inriktning mot musik-
skapande och musikproduktion!

Efter gymnasiet
Utbildningen ger dig din grundläggande behörighet 
för vidare högskolestudier och lägger grunden för 
fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjuder 
vi många kurser så att du även kan få särskild  
behörighet om du vill studera vidare till exempelvis 
lärare, socionom, sjuksköterska fysioterapeut  
– med mera.

Vidare musik- och ljudstudier !nner du bland annat 
hos Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Musik-
högskolorna i Malmö, Göteborg, Piteå, Ingesund 
och Örebro. Vidare !nns Mälardalens högskola, 
Universiteten i Uppsala, Kalmar & Växjö, Malmö, 
Göteborg och Lund. 

Även folkhögskolorna i landet erbjuder ett brett 
utbud av vidareutbildningar inom området. 

Våra elever söker sig gärna även utomlands efter 
gymnasiet och studerar vidare vid skolor exempel-
vis i andra delar av Europa. Populärt är även vidare 
studier i Australien och Nya Zeeland vid skolor som 
Sydney Film School, JMC Academy, University of 
Auckland – med "era.
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Gillar du att illustrera?
Är du konstnärligt intresserad?
Vill du lära dig berätta i bilder?
Då är vår pro!l inom det högskoleför- 
beredande Estetiska programmet, Serieteck-
ning & illustration, något för dig!

Massor av serieteckning och illustration
Serieteckning är idag en etablerad och respek-
terad konstform. Inriktningen Serieteckning och 
illustration är en konstnärlig utbildning där bild 
och bildberättande är i fokus i en kreativ och 
inspirerande miljö.

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig 
mer om serier, bild och bildberättande samt 
utveckla din förmåga att illustrera. Vår utbildning 
ger dig breda kunskaper inom området.

Här får du utveckla din kreativitet och ny!kenhet. 
Du kommer att arbeta både traditionellt och di-
gitalt. Stor vikt kommer att ligga på bildberättan-
det från idé till färdig produkt, men även fokus 
på illustration utifrån olika manér och media.

Hos oss använder du både traditionella tekniker 
och digitala verktyg för illustration och anima-
tion – med program så som Adobe Photoshop, 
Illustrator, InDesign och Unity3D.

Under din skolgång, med handledning, kommer 
du att arbeta med arbetsformer som efterliknar 
de som används av professionella yrkesutövare. 
Arbetet kommer att ske både individuellt och i 
projektform.

Efter gymnasiet
Efter dina tre år hos oss har du en bra bas för 
fortsatta studier. Det !nns många utbildnings-
vägar för vidare studier inom valt ämne på uni-
versitet/högskola. Du kan också söka dig vidare 
till andra typer av högskoleutbildningar.

Möjliga yrken efter avslutade högskolestudier är 
serietecknare, illustratör, animatör, gra!sk formgi-
vare, bibliotekarie, socionom, lärare – med mera.
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Vill du lära dig att skapa spel?
Har du en utvecklad fantasi 
och skaparförmåga?
Då är vår särskilda variant Speldesign inom 
det högskoleförberedande Estetiska program-
met rätta valet för dig.

Lär dig speldesign!
Dataspelsbranschen är den största och även 
snabbast växande branschen inom den kreativa 
nöjesindustrin. Idag !nns det en stor efterfrå-
gan på personer med specialkompetens inom 
speldesign, ljuddesign, programmering, gra!sk 
formgivning med mera. Kunskaperna inom spel-
utveckling används också inom andra områden 
så som inom !lm och tv, pedagogik, marknadsfö-
ring, forskning och visualisering. 

Vår pro!l Speldesign är utformad för att ge dig  
verktyg för att kunna förstå och arbeta med 
spelet som medium. Du lär dig bland annat att 
utveckla dataspel, intressant spelmekanik –  
och att skapa minnesvärda spelmoment.

Svensk spelutveckling står för några av världens 
mest köpta och spelade titlar. Det !nns tidigare 
elever från skolan som idag jobbar vid några av 
de största spelföretagen, driver egna spelstudios 
eller arbetar med indieutveckling.

Hos oss får du breda kunskaper inom spelut-
veckling med tonvikt mot en av de största spel-
motorerna i branschen; Unity3D. 

Under din tid på Uppsala estetiska gymnasium  
bygger du en stabil grund för vidare studier på  
universitet/högskola och yrkesliv. Kunskapsni-
vån du får hos oss uppskattas mycket vid de 
högre lärosätena i landet. Vi samarbetar också 
med Speldesign vid Campus Gotland.

Efter gymnasiet  
Vidare studier !nns bland annat vid just 
Uppsala Universitet Campus Gotland genom 
Speldesign; gra!k, programmering samt pro-
jektledning – utbildningar våra tidigare studen-
ter gärna söker sig till.

Det !nns även högre utbildningar bland annat vid 
högskolorna i Skövde, Malmö, Södertörn och 
Växjö. Flera av folkhögskolorna erbjuder också 
vidare utbildningar inom området.

Framtida tänkbara yrken är exempelvis, gräns-
snittsdesigner, programmerare, projektledare, 
spelutvecklare, 2D- och 3D-gra!ker, lärare,  
illustratör, animatör eller producent.
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