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Inriktningar
Estetik och media

Estetik och media är inriktningen där du utvecklar 
din förmåga att kommunicera med olika digitala 
verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. 
Medieinriktningen på Lindeskolan, Lindesbergs 
gymnasium ger en fördjupning inom fotografisk 
bild. På inriktningen får du arbeta kreativt samt 
möta, använda och skapa digitala produkter.

Musik

Väljer du Musik får du utveckla ditt intresse för 
sång och musik. Du får individuell undervisning i 
ditt huvudinstrument och utvecklar din musikalitet 
i ensemblespel tillsammans med andra inom olika 
musikgenrer. Dessutom får du undervisning i  
ytterligare ett instrument. Vi jobbar även med 
körsång, musikproduktion och teori. Att uppträda 
på scen inför publik och göra inspelningar i skolans 
professionella studio är en del av utbildningen.

Gemensamma projekt
Några gånger per år arbetar hela programmet med 
gemensamma projekt. Som exempel kan nämnas 
konserter, digitala produktioner och sceniska  
projekt. Eleverna åker även på studiebesök till mu-
seer, teatrar eller andra kulturinstitutioner under 
de tre åren på Lindeskolan.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Ingeborg Hjelmberg
 ingeborg.hjelmberg@lindesberg.se

Växel: 0581-810 00

ES är ett studieförberedande program som ger allmän behörighet till utbildningar på högskolor och 
universitet. Efter det estetiska programmet kan du vidareutbilda dig mot yrken såsom exempelvis de-
signer, fotograf, musiker, ljudtekniker, producent eller annat inom kultur- och mediesektor.  
Programmet öppnar även för studier till jurist, lärare, psykolog, sjuksköterska eller socionom för att ta 
några exempel.  Programmet är en chans att förena det bästa ur två världar, att utveckla ditt kreativa 
skapande och samtidigt ge en god grund för vidare studier.

Estetiska programmet

ES



Gymnasiegemensamma  
kurser
Engelska 5  100 p 
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Historia 2 - kultur  100 p 
Idrott och hälsa 1  100 p 
Matematik 1  100 p 
Naturkunskap 1b 100 p 
Religionskunskap 1  50 p 
Samhällskunskap 1b 100 p 
Svenska 1 el. Svenska som andraspråk 1 100 p 
Svenska 2 el. Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3 el. Svenska som andraspråk 3 100 p
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Estetiska programmet

Programgemensamma  
karaktärskurser
Estetisk kommunikation  100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Gymnasiearbete 100 p 
Individuellt val  200 p

Inriktning
Estetik och media

Digitalt skapande 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 100 p

Musik

Ensemble och körsång 200 p
Gehörs- och musiklära 1 100 p
Instrument eller sång 1 100 p

Inriktningarna anordnas under förutsättning av 
tillräckligt antal sökande.

Programfördjupning
Estetik och media

Digitalt skapande 2 100 p
Estetisk kommunikation 2 100 p
Fotografisk bild 1 100 p
Fotografisk bild 2 100 p
Ljudproduktion 1 100 p

Musik

Ensemble 2 100 p
Estetisk kommunikation 2 100 p
Instrument eller sång 2  100 p
Körsång 2 100 p
Musikproduktion 1 100 p

Reservation för ändringar inom programfördjupningen.

För elever som går NIU- eller RIG-utbildning ingår 
programfördjupning i ämnet specialidrott med 200 p.
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