
SPETS
UNIK RIKSREKRYTERANDE SPETSUTBILDNING 

INOM DET ESTETISKA PROGRAMMET, 

BILD & FORMGIVNING, 

BEVILJAD AV SKOLVERKET

Illustration & 
        Grafisk formgivning



Vadå spets?
Skolverket har beviljat oss att starta denna riksrekryterande 
spetsutbildning - den enda i sitt slag i Sverige!
Bilden som uttrycksmedel får en alltmer dominerande roll 
i samhället, inte minst genom den digitala utvecklingen. 
Därför behövs spetskompetens i självklara bildyrken - som 
illustratör, designer, spelutvecklare etc. - såväl som inom en 
rad andra branscher med informationsbehov.

Hos oss utvecklas du som är kreativ till en driven tecknare 
som kommunicerar med visuella uttryck. Här får du prova 
på hantverket bakom det digitala och analoga bildflödet. 
Till exempel kan du få jobba med:

Illustration - med såväl digitala som analoga tekniker, för-
djupar vi oss inom olika genrer och uttryckssätt. 
Exempel ser du här! Uppdrag: att illustrera kommunens 
sophanteringsbok, vilken tryckts i 30.000 ex.!

Grafisk design - med hjälp av professionella layout- och 
bildbehandlingsprogram formger du annonser, tidningar 
och annat grafiskt material.



Filmprojekt - du jobbar på heltid med filmprojekt i två veckor 
både i åk1 och i åk2.

Måla som de stora mästarna - akvarell och olje-, tempera- och 
akrylmålningar på duk.

Fotografera - både digitalt och analogt. Gå på fotovandring i 
Stockholms innerstad. Porträttfoto i fotostudion. Få bilderna 
att växa fram i vårt fina fotolabb.

Figurteckning/ Kroki - du tecknar modell med grafit, akvarell 
eller kol. I år gjorde eleverna vaxskulpturer med utgångspunkt 
från teckningarna.

Skulptur - till exempel självporträtt i skala 1:1. Du jobbar med 
spegel och lera på kavalett, svårt men kul!

Inredningsprojekt - med utgångspunkt från konsthistoriska 
och moderna idéer utför du ritningar och modeller för att testa 
arkitektyrket.

Du får även kontakt med yrkesverksamma genom gästföreläs-
ningar och studiebesök.
Vår utbildning bedrivs i samarbete med Konstfack och Mä-
lardalens högskola, så du kan räkna med en extra kvalificerad 
gymnasieutbildning.

Du kommer att ha fått kunskaper och träning inom olika bild-
områden, så att du får ett försprång om du beslutar dig för att 
söka högskolor inom detta område, som t.ex. att utbilda dig 
inom information, konst, film, eller för olika typer av formgiv-
ning som webb-, föremåls-, möbel-, mode- och grafisk design.

Du blir självklart förberedd även för andra universitet och hög-
skolor. Vår utbildning liknar Samhällsvetenskapsprogrammet, 
vilket medför att du, med hjälp av dina individuella val, kan söka 
samma högskoleutbildningar som efter det (se följande sidor). 



Kurser/ ämnen som ingår
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1050 P

Engelska 5    100P

Engelska 6    100P

Historia 1b    100P

Historia 2b -kultur   100P

Idrott och hälsa 1   100P

Matematik 1b    100P

Naturkunskap 1b   100P

Religionskunskap 1   100P

Samhällskunskap 1b   100P

Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100P

Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100P

Svenska 3/Svenska som andra språk 3 100P

Skolverkets beskrivning av spetsens olika kurser
BILD OCH FORM 1B 100 poäng 
Kurskod: BILBIL01b
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av 
visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets 
betydelse för tolkningen.
•Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder 
samt färglära.
•Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
•Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med 
bilder.
•Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idépro-
duktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Me-
toder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, 
till exempel portföljmetoden.
•Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild. 
•Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella 
material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, 
färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga 
bilduttrycket.
•Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga 
arbeten.
•Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
•Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser 
om upphovsrätt.



BILD 100 poäng 
Kurskod: BILBIL0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av 
visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete.
•Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus 
och klass, etnicitet och ålder. 
•Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med 
bilder.
•Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för 
idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande före-
bilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna 
arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
•Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna upp-
gifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav 
på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur 
de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika 
betydelser i olika sammanhang.
•Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella mate-
rial och metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga och 
hantverksskicklighet i några tekniker.
•Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och 
tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier 
och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och 
bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren 
tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga 
budskap med tydliga intentioner.
•Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av 
färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflek-
tion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av 
egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete.
•Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser 
om upphovsrätt.

FORM 100 poäng 
Kurskod: BILFOM0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av två- 
och tredimensionell form.
•Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika 
perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
•Diskussioner och värderingsövningar om eget och andras arbete.
•Arbete med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idépro-
duktion. Problemlösning i form. Dokumentation, till exempel med portfölj-
metoden, för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser.



•Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och tradi-
tionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper 
hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruk-
tur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverks-
skicklighet i några tekniker.
•Formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt. 
Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som 
öppnare intentioner.
•Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk form-
givning och värdering av presentationen.
•Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö

BILDTEORI 100 poäng 
Kurskod: BIDBIT0
Undervisningen i kursen ska behandla följan-
de centrala innehåll:
•Kommunikationsprocesser och teorier om 
bildkommunikation.
•Konstteori och konstvetenskap.
•Visuell kultur och perceptionsteori. Färglära 
och färgteori, till exempel färgperception och 
färgsystem. Formlära.
•Bildanalysmodeller och bildtolkningsmodel-
ler samt analys av konstbilder och massbilder.
•Bilden ur olika aspekter, till exempel histo-
riska och nutida aspekter samt genus-, etnicitets-, 
klass- och åldersaspekter.
•Bildproduktion och bildanvändande i olika sammanhang. 
•Bilden som text, bildsemiotik och bilden i relation till annan text.
•Bildens roll i kultur och samhälle samt för individen.

GRAFISK ILLUSTRATION 100 poäng  
Kurskod: GRAGRI0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet.
•Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till 
exempel akvarell, kroki och kalligrafi.
•Skissteknik, skissmaterial, snabbskissning och skisstilar samt skillnaden mel-
lan skissning och illustrering.
•Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp i illustrationssam-
manhang. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till 
exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
•Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram, till exempel digitalkamera 
och skanner, och användning av dessa metoder på original gjorda med manu-
ella illustrationstekniker.
•Illustrationsprogram. Fördelar och nackdelar, skillnader mellan vektor- och 
pixelgrafik, programkännedom och illustrationsstilar.

En illustration till Sopboken: 
”Återanvändning.” ES2b



•Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitaliseringsmetodik. 

GRAFISK ILLUSTRATION I PIXELGRAFIK 100 poäng  
Kurskod: GRAGRP0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Illustrationsteknik i relevanta pixelprogram.
•Skissteknik, både manuell och i pixelgrafikmiljö.
•
Tematiserad fördjupning inom pixelgrafik, till exempel bildbehandling för re-
pro, bildretusch eller bildmanipulation, serieteckning eller karikatyrteckning, 
spelgrafik, collageteknik och mönsterdesign.
•Illustrationsstilar för valt tema.
•Analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. 
•Produktions- och presentationsformer för arbetsprover inom den valda 
tematiserade fördjupningen.
•Relevant fackspråk och grafiska begrepp inom illustrationsteknik och digita-
liseringsteknik, till exempel inom bildretusch. 

GRAFISK KOMMUNIKATION 1, 100 poäng  
Kurskod: GRAGRA01
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. 
Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro 
och prepress.
•Processen kring idéskapande.
•Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, 
snabbskissning samt skisstilar.
•Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika veten-
skapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen 
med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och 
grafisk funktionsanalys.
•Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrek-
turläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia. 
•Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt 
layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och 
praktik.
•Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som 
material och olika papperstypers användningsområden.
•Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare 
och färgskrivare.
•Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och 
utskriftshantering.

BILD OCH FORM — SPECIALISERING 100 poäng 
Kurskod: BILBIL00S
 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättel-
ser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.



•Bilders sätt att avspegla olika perspektiv, till exempel genus och klass, etnici-
tet och ålder hos konstnär och betraktare.
•Planering av bildprojekt och arbete i konstnärliga processer.
•Undersökande arbete, problemlösning i bild, problematisering i bild.
•Strömningar i samtidskonst och populärkultur som inspiration till konstnär-
ligt arbete.
•Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredi-
mensionella bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekni-
ker och medier, med syfte att utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga 
gestaltningar.
•Utställning och presentation av färdiga arbeten. 
Marknadsföringsaspekter och grafisk formgivning.
•Kategorisering, analys, tolkning och värdering av 
egna, andra elevers och professionellas gestaltnings-
arbeten.
•Etiska frågeställningar och metoder för reflektion 
över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och 
resultatet.

FOTOGRAFISK BILD 1, 100 poäng 
Kurskod: FOTFOT01
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Den fotografiska processen från motivval till publicering. 
•Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och 
varför man lagrar data i olika format.
•Programvaror för digital bildbehandling.
•Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och 
för visning.
•Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, 
ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett 
budskap kan omsättas i fotografisk bild.
•De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.
•Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt 
bildspråk.
•Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom områ-
det, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
•Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader 
mellan olika genrer.
•Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i 
relation till fotografiska bilder. 
•Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. 

ESTETISK KOMMUNIKATION 1, 100 poäng 
Kurskod: ESTEST01
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.

En illustration till Sopboken: Christine Chan



•Utforskande av kreativa möjligheter och av kom-
munikation med estetiska uttrycksmedel.
•Gruppdynamik i skapande arbete. 
•Aktiv samverkan mellan olika konstformer för 
framställning av ett verk.
•Grundläggande konstnärlig produktionsprocess 
från idé till färdig gestaltning.
•Presentation av färdig gestaltning.
•Möte med publik eller betraktare.
•Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankest-
römningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen 
och reclaim the streets.
•Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i 
konstnärlig produktion.

KONSTARTERNA OCH SAMHÄLLET 50 poäng 
Kurskod: KOSKOS0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
•Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konst-
former och populärkultur.
•Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i 
nutiden och med historiska tillbakablickar.
•Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som 
rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjlig-
heter att presentera konstnärligt skapande.
•Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet 
och vad som kännetecknar kreativa miljöer.
•Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga 
uttryck.
•Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och 
teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.

GYMNASIEARBETE 100 P
Som gymnasiearbete i ÅK3 arbetar du med att producera en egen bok för att 
visa vad du lärt dig under gymnasietiden. Du arbetar fram en idé, skriver tex-
ten och fotograferar eller illustrerar bokens alla bilder. Layouten och illustra-
tionerna gör du i professionella program för att få ett tryckfärdigt original.

INDIVIDUELLT VAL 200 P
Om du väljer att läsa språk, gör du det från åk1, i annat fall börjar du med 
dina IV-val i åk2. 
Du kan också alltid välja Ma2 och/ eller NK2 för att kunna öka din behörig-
het ännu mer. Se exempel på nästa uppslag!

En illustration till Sopboken: Bo Paulsén



Ljusdesigner

Maskör

Modedesigner

Museichef

Museiintentent

Museipedagog

Möbeldesigner

Polis

Scenograf

Serietecknare

Silversmed

Stylist

SYV

Teolog

Trädgårdsarkitekt

Utställningstekniker

Ämneslärare högstadiet 

åk7 - åk9

Ämneslärare gymnasiet 

åk1 - åk3 .... m.fl.

... sen då?
Efter du fått din gymnasieexamen i årskurs 3 är du behörig att söka till 
universitet, högskolor och många andra utbildningar.

VÄLJ VILKA INDIVIDUELLA VAL SOM HELST 
OCH FÅ BEHÖRIGHET TILL (YRKES-) UTBILDNING SOM T.EX.:

Animatör

Arkeolog

Art Director

Bildredaktör

Bildterapeut

Curator

Datorspelsutvecklare 

Datorspelsdesigner

Dekoratör

Filmare

Florist

Fotograf

Formgivare

Fritidspedagog

Förskollärare

Förpackningsform-

givare

Gallerist

Grafisk designer

Guldsmed

Grundskolelärare - 

fritidshem

Illustratör

Industridesigner

Informatör

Intendent

Inredningsarkitekt

Jurist

Keramiker

Kommunikatör

Konstnär

Konsthantverkare

Konsthistoriker

Konstpedagog

Konservator

Kostymör

Kulturchef

Kulturminister

Kultursekreterare

Kulturvetare

VÄLJ MA2 OCH ETT VALFRITT INDIVIDUELLT VAL OCH FÅ BEHÖRIGHET 
TILL (YRKES-) UTBILDNING SOM T.EX.:

Grundskolelärare åk1 - åk6

Psykolog

Socionom ... m.fl.

VÄLJ MA2 OCH NK2 SOM INDIVIDUELLT VAL OCH DU FÅR BEHÖRIGHET 
TILL (YRKES-) UTBILDNING SOM T.EX.:

Arbetsterapeut

Arkitekt

Civilekonom

Dietist

Fysioterapeut

Landskapsingengör

Logoped

Sjuksköterska

Tandtekniker ... m.fl.



Ansökan?
Du söker till oss genom Gymnasieantagning-
en.se.

Efter en tid får du en inbjudan att komma till 
oss en för- eller eftermiddag för att visa fem 
bilder (valfri teknik) som du har gjort under 
de två senaste åren. Du visar oss dina bilder 
och vi försöker tillsammans se om detta är en 
utbildning för dig. 
Vi visar dig också våra lokaler och du får träffa 
våra lärare och elever.

Du måste inte vara jätteduktig redan när du 
börjar här - betyget C i Bild räcker -  för un-
der dina tre år här kommer du att utvecklas 
enormt!

 Välkommen!



www.jarfallagymnasium.se

Välkommen till oss!
Kontakta oss gärna om du undrar över något, eller vill komma 
och hälsa på en vanlig dag!

Linda,  Gunnar och Mia

Ring 0739 - 70 74 78
eller maila oss:

Linda  - linda.svanberg@jarfalla.se
Gunnar - gunnar.magnusson@jarfalla.se

Mia  - annamaria.forsberg@jarfalla.se


