
Estetiska programmet 
Nio profiler: Artist & Musiker, Dans, Film, Foto, Musikal, 

Musikproduktion, Konst & Design, Singer/songwriter, Teater

Naturvetenskapsprogrammet 
Tre särskilda varianter: Bild, Dans, Musik

Kulturama Gymnasium



Det här är två meningar som 
jag ofta får höra när våra elever 
beskriver skolan, och det är vi 
stolta över. Att trivas under sin 
gymnasietid handlar både om att 
välja rätt program och att känna 
att man har hittat rätt miljö. Det 
är även viktiga förutsättningar för 
att man tillsammans med kun-
niga lärare och övrig personal på 
skolan ska kunna nå så långt man 
kan i sitt lärande. Gymnasieåren 
är en unik tid i livet där man som 
elev går från att vara ungdom 
till vuxen och att få utveckla sina 
intressen kan vara avgörande 
oavsett vad man väljer att göra 
senare. Varje läsår har vi flera 
elever som flyttar till Stockholm 
för att gå hos oss. Det tar vi som 
ett högt betyg. På skolan arbetar 
vi hårt för att våra elever ska få 
tre lärorika och givande år.

Efter att ha gått Estetiska program-
met eller Naturvetenskapspro-
grammet hos oss ska du känna dig 
väl förberedd att möta en förän-
derlig framtid med hjälp av kreativ 
förmåga. Kom gärna på våra 
öppna hus och infokvällar för att ta 
del av Kulturamas unika miljö! 

Varmt välkommen att söka till 
Kulturama, om du precis som vi, 
har ett starkt intresse för estetiska 
uttryck och kreativitet!

Fredrik Engström, Rektor

Vi reserverar oss för tryckfel och ev ändringar.

Det är något unikt med Kulturama!  
Här får man vara sig själv.
  
 Kulturama

Gymnasium 
Infokvällar
Tisdag 26/11, kl. 18-20 

Tisdag 4/2 kl. 18-20  
 

Öppet hus
Lördag 25/1, kl. 11-15  
Lördag 24/4 kl. 12-14  

 
För program, se hemsidan



För många är Kulturama det första steget att utveckla sitt konstnärliga utövande under profes-
sionell ledning. Du kommer till en unik miljö där alla elever delar gemensamt intresse för este-
tiska uttryck. Kombinationen av teoretiska och estetiska studier bidrar till att du får en lustfylld, 
omväxlande och utmanande gymnasietid.

Eleverna på skolan kommer från cirka 65 kommuner runt om i landet men majoriteten är från 
Stockholm. Tillsammans med Kulturamas Konstnärliga Utbildningar och Kulturama Grundskola 
genomför vi hundratals estetiska produktioner i våra egna och externa lokaler varje år. Detta 
skapar en härlig atmosfär.

Högskoleförbere-
dande program
Kulturama erbjuder två högskole-
förberedande program – Estetiska 
programmet (ES) och Naturveten-
skapsprogrammet (NA) med sär-
skilda varianter inom estetiska ut-
tryck. Båda programmen ger direkt 
behörighet till högre studier efter 
gymnasiet. Vi har lång erfarenhet 
som gymnasieskola och ser att 
flera av våra tidigare studenter går 
vidare, inte bara till högre konst-
närliga studier, utan många gånger 
till studier inom humaniora, juridik, 
hälsa och sjukvård, samhälls- och 
beteendevetenskap, pedagogik, 
socialt arbete och arkitektur. 

Våra lärare 
På Kulturama har vi en unik bredd 
av kompetenser och arbetslivser-
farenheter som vi tar med oss in i 
klassrummen och pedagogiken. Vi 
har en mycket hög andel behöriga 
lärare, långt över rikssnittet (2018). 
Många av våra estetiska lärare 
undervisar även på Kulturamas 
eftergymnasiala estetiska hel-
tidsutbildningar och är dessutom 
yrkesverksamma inom sina este-
tiska uttryck. Det ger dig som elev 
tillgång till specialkompetens och 
en nära förankring till det konstnär-
liga yrkesutövandet. Tillsammans 
skapar det här en god grund för 
vidare utbildning oavsett om det 
gäller teoretiska eller konstnärliga 
studier.   

Professionella 
produktioner
Våra elever och studerande inom 
Kulturamas skolor arbetar regel-
bundet med sceniska produktioner, 
utställningar och visningar av olika 
slag under sin studietid. Varje år 
genomför Kulturama ca 300 even-
emang på våra fem egna scener 
men även externa. Våra elevers 
alster visas på utställningar i olika 
konsthallar, biosalonger m.m. runt 
om i Stockholm. 

Varmt välkommen! 

 
Evenemangen hittar du på:  
kulturama.se/evenemang 

En unik miljö!
Det är något unikt med Kulturama!  
Här får man vara sig själv.
  
 



Ändamålsenliga lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 
kvm specialanpassade lektionssalar 
för våra olika utbildningar som finns 
samlade under samma tak. Klass-
rummen är fyllda med teknik och 
utrustade för modern pedagogik. 

Förutom lektionssalar finns matsal, 
café, bibliotek, multihall/idrottshall 
och fem scener av olika storlekar, 
kompletta med professionell ljus- 
och ljudutrustning. Vi har en lång 
rad specialanpassade lokaler för 

dans, film, foto, sång, musik, teater 
samt konst och design som vi delar 
med Kulturamas eftergymnasiala 
utbildningar.   
Läs mer på:  
kulturama.se/om-kulturama/lokaler

Estetiska programmet  (ES) med fem olika inriktningar
På Kulturamas högskoleförbere-
dande estetiska program får du 
en bra kombination av teoretiska 
studier och möjligheten att utveck-
la din estetiska sida under gymnasi-
etiden – en kombination som ofta 
upplevs lustfylld, spännande och 
utmanande. 

Kulturama Gymnasium erbjuder alla 
fem inriktningar inom det estetiska 
programmet och så många som nio 
olika profiler. Efter din gymnasietid 
har du goda möjligheter att studera 

vidare inom såväl teoretiska som 
estetiska områden i och med att 
programmet är högskoleförbere-
dande. Av dem som fortsätter stu-
dera ser vi att många av våra elever 
går vidare till utbildningar både i 
Sverige och utomlands.

När det gäller behörighet till högre 
studier ligger Estetiska program-
met nära både Samhällsprogram-
met (SA), Ekonomiprogrammet (EK) 
och det Humanistiska programmet 
(HU). Det beror på̊ att behörighet till 

högre studier ofta handlar om olika 
kurser/nivåer i matematik. På Kul-
turama garanterar vi alla våra elever 
möjlighet att läsa kurserna Matema-
tik 2b och 3b inom individuella valet 
eller som utökat program. 

Meritvärdet som används vid an-
sökan till högre studier bygger på 
ett genomsnitt av samtliga kurser 
som ingår i gymnasieprogrammet, 
vilket betyder att även goda betyg i 
estetiska kurser bidrar till ett högre 
totalt meritvärde. 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktning Samhälle  
I Naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning samhälle ingår kurser 
som ger särskild behörighet vilket 
passar dig som är intresserad av vi-
dare studier inom ett brett fält. För 
den som vill finns även möjlighet 
att läsa in full behörighet för NA – 
det vill säga Matematik 4 och Fysik 
2, Kemi 2 och Biologi 2. Det möjlig-
görs genom att man väljer Kemi 2 
och Fysik 2 som individuellt val och 
utökat program med 100 p med 
kursen Matematik 4. Under hela 
studietiden kommer du samtidigt 

läsa ditt estetiska uttryck med 100 
p under alla dina tre år. Att skapa 
och göra saker tillsammans kan 
stärka både dig som individ och 
gruppen. Det ger goda möjligheter 
att hålla sig studiemotiverad under 
gymnasietiden och flera av våra 
elever brukar beskriva just det.

Kulturama Gymnasium erbjuder 
Naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning samhälle och tre särskilda 
varianter: Bild, Dans eller Musik. 
Det passar dig som främst vill 

fokusera på naturvetenskapliga äm-
nen utan att välja bort utveckling i 
ditt estetiska uttryck.

Du söker på betyg samt behörighets-
givande antagningsprov till särskild 
variant Bild, Dans eller Musik.

För vidare information om vilka 
kurser som krävs för behörighet till 
olika högre studier rekommenderar 
vi Universitets- och högskolerådets 
webbplats: studera.nu 

Välkommen till 
Kulturamahuset!
Kulturamahuset inrymmer 12 000 
kvm specialanpassade lektionssalar 
för våra olika utbildningar som finns 
samlade under samma tak. Klass-
rummen är fyllda med teknik och 
utrustade för modern pedagogik. 
Förutom lektionssalar finns matsal, 
café, bibliotek, multihall/idrottshall, 
reception och fem scener av olika 
storlekar, kompletta med profes-
sionell ljus- och ljudutrustning. Vi 
har en lång rad specialanpassade 
lokaler för dans, film, foto, sång, 
musik, teater samt konst och de-
sign som vi delar med Kulturamas 
eftergymnasiala utbildningar.   

Läs mer på:  
kulturama.se/om-kulturama/lokaler

Estetiska 
programmet (ES) 
med fem olika 
inriktningar
På Kulturamas högskoleförbere-
dande estetiska program får du 
en god kombination av teoretiska 
studier och möjligheten att ut-

veckla din estetiska sida under 
gymnasietiden. Vi erbjuder alla fem 
inriktningar inom det estetiska pro-
grammet och nio olika profiler. 

Efter gymnasiet har du goda möj-
ligheter att studera vidare inom 
såväl teoretiska som estetiska 
områden i och med att program-
met är högskoleförberedande. Av 
dem som fortsätter studera ser vi 
att många av våra elever går vidare 
till utbildningar både i Sverige och 
utomlands.

När det gäller behörighet till högre 
studier ligger Estetiska program-
met nära både Samhällsprogram-
met (SA), Ekonomiprogrammet (EK) 
och det Humanistiska programmet 
(HU). Det beror på̊ att behörighet till 
högre studier ofta handlar om olika 
kurser/nivåer i matematik. På Kul-
turama garanterar vi alla våra elever 
möjlighet att läsa kurserna Matema-
tik 2b och 3b inom individuella valet 
eller som utökat program.  

Meritvärdet som används vid an-
sökan till högre studier bygger på 
ett genomsnitt av samtliga kurser 
som ingår i gymnasieprogrammet, 
vilket betyder att även goda betyg i 
estetiska kurser bidrar till ett högre 
totalt meritvärde. 

Naturvetenskaps-
programmet (NA) 
med inriktning 
Samhälle  
Kulturama Gymnasium erbjuder 
Naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning samhälle och tre särskilda 
varianter: Bild, Dans eller Musik. 
Det passar dig som främst vill 
fokusera på naturvetenskapliga äm-
nen utan att välja bort utveckling i 
ditt estetiska uttryck. 

I Naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning samhälle ingår kurser 
som ger särskild behörighet vilket 
passar dig som är intresserad av 
vidare studier inom ett brett fält. 
För den som vill finns även möj-
lighet att läsa in full behörighet för 
NA – det vill säga Matematik 4 och 
Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2. Det 
möjliggörs genom att man väljer 
Kemi 2 och Fysik 2 som individuellt 
val och utökat program med 100 p 
med kursen Matematik 4. 

Under alla dina tre år kommer du 
samtidigt läsa ditt estetiska uttryck 
med 100 p. Att skapa och göra 
saker tillsammans stärker både dig 
som individ och gruppen. Det ger 
goda möjligheter att hålla sig studie-
motiverad under gymnasietiden.

Du söker på betyg samt behörighets-
givande antagningsprov till särskild 
variant Bild, Dans eller Musik.

 
För vidare info kring högre studier, 
rekommenderar vi Universitets- 
och högskolerådets webbplats: 
studera.nu



Estetiska
programmet

Poängplan
Inom ramen för det estetiska programmet läser
elever följande kurser.

Estetiska programmet
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete ES 100
Gymnasiegemensamma kurser 1 150
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, alt Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2, alt Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3, alt Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärskurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktning* 400
Programfördjupning för profil** 500
Individuellt val 200
Summa 2  500

För att se innehåll på kurserna inom inriktning* och 
 programfördjupning** se respektive profil.

Fem inriktningar och nio profiler

Ett program för dig som inte vill missa möjligheten 
att utveckla din estetiska sida under gymnasietiden.

 



Vill du ta ditt musicerande till nästa 
nivå? Profilen Artist & Musiker är en 
heltäckande utbildning med fokus 
på din utveckling och med en tydlig 
pedagogisk idé uppbyggd kring 
huvudinstrument och ensemblespel. 

Du söker in på önskat huvudinstru-
ment och kommer under utbildnin-
gen att arbeta med din personliga 
utveckling, både konstnärligt och 
tekniskt. Ensemblespel, huvudin-
strumentundervisning, gehörs- och 
musiklära, musikproduktion, impro-
visation, m.m. ingår i utbildningen. 

Det är i ensemblespelet som sångare 
och musiker möts med respektive 
huvudinstrument och spelar ihop. 
Tillsammans gör ni konserter vilket 
ökar din förmåga att vara lyhörd och 
bli medveten om din musikaliska roll i 
gruppen. Vi spelar genrer som Rock, 
Pop, Soul, Jazz och RnB. Utbildnin-
gens delar ger en helhet som får dig 
att växa både som artist och musiker. 

Du kan söka med följande instru-
ment: sång, trummor, bas, gitarr, 
piano/ keyboard och blåsinstrument. 

INRIKTNING MUSIK (ES)

Poängplan
Profil Artist & Musiker
Poängplan inriktning Musik 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 2 100

Programfördjupning för profil 500

Gehörs- och musiklära 2 100

Ensemble 2 100

Musikimprovisation 100

Musikproduktion 1 100

Instrument eller sång 3 100

ARTIST & MUSIKER



Brukar du sjunga och komponera 
egna låtar? Vill du ta dem till 
nästa nivå? Med profilen Singer/
songwriter kommer du att ha ett 
tydligt fokus på din utveckling som 
sångare och låtskrivare. Du övar 
dig i att komponera, skriva texter 
och fördjupa dig inom olika genrer 
samtidigt som du arbetar med att 
utveckla din sångröst, både konst-
närligt och tekniskt. 

Arrangering och komposition, en-
semblespel, gehörs- och musiklära, 
musikproduktion m.m. är en del av 
utbildningen. Ensemblespelet för 
Singer/songwriter ger en bredd 
som utvecklar ditt musicerande 

tillsammans med andra musiker. 
Utbildningens alla delar bildar en 
helhet som får dig att växa som 
Singer/songwriter. Du kommer 
också få vana och erfarenhet av 
att framföra dina egna och klas-
sens låtar på scen vid uppspel och 
konserter. 

Som Singer/songwriter har du har 
även möjlighet att välja ett biinstru-
ment inom Individuellt val. Singer/
songwriter-eleverna har tät kontakt 
med profilerna Musikproduktion 
och Artist & Musiker vilket ger 
goda möjligheter till samarbete.

INRIKTNING MUSIK (ES)

Poängplan
Profil Singer/songwriter
Poängplan inriktning Musik 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 2 100

Programfördjupning för profil 500

Gehörs- och musikteori 2 100

Ensemble 2 100

Instrument eller sång 3 100

Musikproduktion 1 100

Arrangering och komposition 1 100

SINGER/SONGWRITER



DANS

Vill du ta ditt intresse för dans till 
nästa nivå? På profilen Dans kom-
mer du att utveckla din dansteknik 
och sceniska förmåga under pro-
fessionell ledning. Vårt lärarteam 
består av erfarna, engagerade och 
skickliga danspedagoger som själva 
är eller har varit yrkesverksamma 
som dansare och koreografer. Uti-
från dina personliga förutsättningar 
kommer de att utmana dig och se 
till att du utvecklas som dansare, 
både individuellt och i ensemble.

Vi dansar jazzdans, modern dans, 
klassisk balett och hiphop. Parallellt 
kommer du arbeta med din fysiska 

styrka, rörelsepotential, gestalt-
ningsförmåga och stilkänsla. Du 
kommer att bredda din kompetens, 
insikt och medvetenhet om dans 
och dess olika genrer vilket ger 
goda förutsättningar inför eventu-
ella vidare studier inom dans.

Varje läsår får du stå på scen 
och öva på din scenvana i olika 
föreställningar. Kulturama har flera 
stora och ljusa danssalar samt flera 
scener för uppträdanden. Det du 
ger på lektionerna får du tillbaka 
genom att du utvecklas mot att bli 
en mångsidig dansare. 

INRIKTNING DANS (ES)

Poängplan
Profil Dans
Poängplan inriktning 400

Dansgestaltning 1 100

Dansteknik 1 100

Dansteknik 2 (1) 100

Dansteori 100

Programfördjupning för profil 500

Dansteknik 2 (2) 100

Dansteknik 3 100

Dansträning 100

Koreografi 100

Dansorientering 100



FILM

Vill du fördjupa dig i film och jobba 
med ditt filmiska berättande? På 
profilen Film får du ta del av Kul-
turamas långa erfarenhet av profes-
sionell filmutbildning! Här kommer 
du att utveckla ditt filmiska berät-
tande samtidigt som du förbättrar 
din förmåga inom regi, manus, 
kamera, ljud och redigering. 

Film är ditt huvudämne men du får 
även utbildning i medieteknik, foto, 
konstnärlig bildgestaltning, grafisk 
kommunikation och webbdesign. 
Utbildningens fokus är att du ska få 
arbeta med ditt filmiska berättande 
och nå en hög teknisk mognad. Du 

kommer att prova på att göra film i 
olika format, som t.ex. berättande 
kortfilmer, reklamfilm och doku-
mentär.  Efterbearbetning sker i 
Premiere Pro i Mac-miljö.

Elever på Film har tillgång till sex 
redigeringsrum som är utrustade 
med Retina iMacs konfigurerade 
med kapacitet att arbeta med de 
tyngre filformaten. Våra generösa 
öppettider ger dig möjlighet att 
både filma och redigera utanför 
ordinarie skoltid. Under din skoltid 
på Kulturama Gymnasium får du 
dessutom en egen bärbar Mac med 
Adobe CC.

INRIKTNING ESTETIK & MEDIA (ES)

Poängplan
Profil Film
Poängplan inriktning Estetik & Media 400

Digitalt skapande 1 100

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Medier, samhälle och kommunikation 1 100

Programfördjupning för profil 500

Animation 1 100

Filmproduktion 100

Film- och TV-produktion 1 100

Film- och TV-produktion 2 100

Film- och TV-kunskap 100

UTNÄMND TILL 
”BÄSTA FILMSKOLA” 
Kulturama Filmgymnasium i 

Stockholm har blivit utnämnd 
till ”Bästa Filmskola” av 
Sveriges Kortfilmsfestival

2013, 2014, 2016 och 2017



INRIKTNING ESTETIK & MEDIA (ES)

Har du ett intresse för foto? På profilen 
Foto får du ta del av Kulturamas 25 år långa 
erfarenhet inom professionell fotoutbild-
ning! Här utvecklar du din bildskicklighet 
inom olika genrer och lär dig hela tiden mer 
om fototeknik. 

Profilen ger dig en bred fotoutbildning med 
fördjupning inom digital bildbearbetning, 
bildkomposition och ljussättning i studio. Du 
får fotografera inom olika genrer, t ex doku-
mentär/reportage, porträtt, reklam och konst-
närligt foto. Foto är ditt huvudämne men du får 
även utbildning i medieteknik, film, konstnärlig 
bildgestaltning, grafisk kommunikation och 
webbdesign. Du arbetar både enskilt och i min-
dre grupper och har mycket kunniga lärare med 
yrkeserfarenhet som fotografer och egen firma.

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm special-
anpassade lektionssalar för de olika konstnärliga 
inriktningar som här finns samlade under samma 
tak. Elever på Foto har tillgång till fyra studios varav 
en med dagsljus, analogt fotolabb, digital rediger-
ingssal med färgkalibrerade skärmar och välutrustat 
förråd med digital och analog fotoutrustning. Våra 
generösa öppettider ger dig möjlighet att både fota 
och redigera utanför ordinarie skoltid. Under din 
skoltid på Kulturama Gymnasium får du dessutom en 
egen bärbar Mac med Adobe CC sviten. 

Poängplan
Profil Foto
Inriktning Estetik & Media* 400

Digitalt skapande 100

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Medier, samhälle och produktion 100

Programfördjupning** 500

Fotografisk bild 1 100

Fotografisk bild 2 100

Fotografisk bild 3 100

Fotografisk bild 4 100

Grafisk kommunikation 1 100

Estetiska programmet + 
inriktning och programfördjupning 2 500

Poängplan
Profil Foto
Inriktning Estetik & Media* 400

Digitalt skapande 100

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Medier, samhälle och produktion 100

Programfördjupning** 500

Fotografisk bild 1 100

Fotografisk bild 2 100

Fotografisk bild 3 100

Fotografisk bild 4 100

Grafisk kommunikation 1 100

FOTO

Har du ett intresse för foto? På 
profilen Foto får du ta del av 
Kulturamas 25 år långa erfarenhet 
inom professionell fotoutbildning! 
Här utvecklar du din bildskicklighet 
inom olika genrer och lär dig hela 
tiden mer om fototeknik. 

Profilen ger dig en bred fotoutbild-
ning med fördjupning inom digital 
bildbearbetning, bildkomposition 
och ljussättning i studio. Du får foto-
grafera inom olika genrer, t ex doku-
mentär/reportage, porträtt, reklam 
och konstnärligt foto. Foto är ditt 
huvudämne men du får även utbild-
ning i medieteknik, film, konstnärlig 
bildgestaltning, grafisk kommunika-

tion och webbdesign. Du arbetar 
både enskilt och i mindre grupper 
och har mycket kunniga lärare med 
yrkeserfarenhet som fotografer och 
egen firma.

Elever på Foto har tillgång till fyra 
studios varav en med dagsljus, 
analogt fotolabb, digital rediger-
ingssal med färgkalibrerade skär-
mar och välutrustat förråd med 
digital och analog fotoutrustning. 
Våra generösa öppettider ger dig 
möjlighet att både fota och redig-
era utanför ordinarie skoltid. Under 
din skoltid på Kulturama Gym-
nasium får du dessutom en egen 
bärbar Mac med Adobe CC sviten. 

INRIKTNING ESTETIK & MEDIA (ES)



INRIKTNING BILD OCH FORM (ES)

Vill du utveckla dina estetiska förmågor inom bild och 
form? Här får du utveckla goda kunskaper inom det kon-
stnärliga fältet då du utmanar din kreativitet och kon-
stnärlighet. Målsättningen med utbildningen är att du 
skall finna ditt personliga bilduttryck och din kreativitet.

På profilen Konst & Design kommer du att kunna välja 
mellan två olika spår: ett traditionellt inriktat och ett 
framtidsfokuserat spår. På det traditionella spåret får 
du fördjupade kunskaper i olika traditionella konst-
närliga praktiker såsom teckning, måleri, skulptur, 
fotografi och design. Det andra spåret kallar vi Fu-
ture, där du utvecklar konstnärliga strategier för en 
värld i förändring. Konstnärliga och kreativa proces-
ser för en hållbar framtid, speldesign, mode och 
artificiella världar. En framtidsorienterad konstut-
bildning där de olika konstuttrycken samspelar i 
en högre grad.

På Kulturama arbetar vi aktivt med externa konst-
närliga projekt och många av våra tidigare elever 
är numera etablerade inom ett brett fält, t ex 
inom fri konst, reklam, mode, scenografi, arki-
tektur och speldesign.  

Poängplan
Profil Konst & Design
Inriktning Bild & Formgivning* 400

Bildteori 100

Bild 100

Bild och form 1b 100

Form 100

Programfördjupning** 500

Bild och form – Specialisering 1 100

Bild och form – Specialisering 2 100

Design 1 100

Fotografisk bild 1 100

Grafisk kommunikation 1 100

Estetiska programmet + 
inriktning och programfördjupning 2 500

KONST & DESIGN

Vill du utveckla dina estetiska 
förmågor inom bild och form? Här 
får du utveckla goda kunskaper 
inom det konstnärliga fältet då du 
utmanar din kreativitet och konst-
närlighet. Målsättningen med 
utbildningen är att du skall finna 
ditt personliga bilduttryck och din 
kreativitet.

På profilen Konst & Design kommer 
du att kunna välja mellan två olika 
spår: ett traditionellt inriktat och ett 
framtidsfokuserat spår. På det tradi-
tionella spåret får du fördjupade 
kunskaper i olika traditionella konst-
närliga praktiker såsom teckning, 
måleri, skulptur, fotografi och de-

sign. Det andra spåret kallar vi Fu-
ture, där du utvecklar konstnärliga 
strategier för en värld i förändring. 
Konstnärliga och kreativa processer 
för en hållbar framtid, speldesign, 
mode och artificiella världar. En 
framtidsorienterad konstutbildning 
där de olika konstuttrycken sam-
spelar i högre grad.

På Kulturama arbetar vi aktivt med 
externa konstnärliga projekt och 
många av våra tidigare elever är 
numera etablerade inom ett brett 
fält, t ex fri konst, reklam, mode, 
scenografi, arkitektur och spelde-
sign.  

INRIKTNING ESTETIK & MEDIA (ES)

Poängplan
Profil Konst & Design
Poängplan inriktning Bild &
Formgivning

400

Bildteori 100

Bild 100

Bild och form 1b 100

Form 100

Programfördjupning för profil 500

Bild och form – Specialisering 1 100

Bild och form – Specialisering 2 100

Design 1 100

Fotografisk bild 1 100

Grafisk kommunikation 1 100



MUSIKAL

Vill du få en omfattande utbild-
ning inom sång, dans och teater? 
På profilen Musikal kommer du 
att få arbeta både i grupp och 
individuellt tillsammans med våra 
lärare som är eller har varit yrkes-
verksamma som musikalartister, 
sångare, dansare, koreografer och 
skådespelare.

I ämnet sång lägger vi stor vikt 
vid sångteknik och ditt sceniska 
uttryck. I dansundervisningen 
fokuserar vi på stilkänsla, rytmisk 
förståelse och teknik. Vi dansar 
främst jazzdans och klassisk balett 
men du kommer även kunna 
välja fler dansgenrer som indivi-
duellt val. Du stärker din känsla 
för rörelse, sceniskt uttryck och 

förmåga att vara aktiv i skapande 
processer. I ämnet scenisk ge-
staltning får du lära dig att bygga 
en rollkaraktär, tolka och analy-
sera pjäser samt arbeta med din 
sceniska närvaro. Tidigt sätter vi 
ihop ämnena till en helhet och du 
får scenvana genom att medverka 
regelbundet i föreställningar på 
Kulturamas egna scener. 

Efter avslutad utbildning finns 
många alternativ för vidare studier 
och yrkesval. Bland dem som 
fortsätter inom estetiska utbildnin-
gar och yrken ser vi att många av 
våra elever går vidare både som 
sångare, dansare, skådespelare 
och musikalartister.

INRIKTNING MUSIK (ES)

Poängplan
Profil Musikal
Poängplan inriktning Musik 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 2 100

Programfördjupning för profil 500

Dansgestaltning 1 100

Dansteknik 1 100

Estetisk kommunikation 2 100

Dansgestaltning 2 100

Scenisk gestaltning 1 100



MUSIKPRODUKTION

Vill du lära dig att producera din 
egen och andras musik? På pro-
filen Musikproduktion fokuserar du 
på din individuella utveckling som 
musikproducent. Du får lära dig 
program inom musik- och medie-
produktion samt utveckla dina 
kunskaper inom ensemblespel, 
instrument/sång och musikteori. 
Profilen består av tre program-
fördjupningar; Musikproduktion, 
Arrangering och komposition 
samt Medieproduktion. Under-
visningen i musikproduktion och 
medieproduktion blandar teori 
med praktiska övningar med fokus 
på kreativa processer mot medier 

som t.ex. TV, radio, datorspel, 
reklam- och musikbranschen. I 
arrangering och komposition ges 
du möjlighet att fördjupa dig i dina 
låtar och produktioner genom att 
analysera och bearbeta olika beats 
och genrer.

Som elev på musikproduktions-
linjen kommer du att ges möjlighet 
att framföra dina låtar på någon av 
skolans alla scener. Musikproduk-
tion har tät kontakt med profilerna 
Singer/songwriter och Artist & 
Musiker vilket ger goda möjlighet-
er till samarbete.

INRIKTNING MUSIK (ES)

Poängplan
Profil Musikproduktion
Poängplan inriktning Musik 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 1 100

Programfördjupning för profil 500

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Arrangering och komposition 1 100

Musikproduktion 1 100

Musikproduktion 2 100



INRIKTNING TEATER (ES)

Vill du agera och uttrycka dig på scen? På 
profilen Teater står din personliga utveckling 
alltid i fokus och du kommer att lära dig att 
möta och beröra människor i en publik. 

Du kommer att arbeta med flera olika 
ämnen inom teater såsom scenframställning, 
röst, scenografi, fysisk teater och regi. Tack 
vare detta kommer du att få en bred grund att 
stå på och en uppfattning om i vilken genre du 
trivs bäst. 

Vi utgår från det moderna skådespeleriets 
grundare Stanislavskijs teatermetod och du får 
fördjupa dina kunskaper inom scenkonstens olika 
uttrycksmöjligheter. Målet är att stimulera dig till 
att bli dynamisk och kreativ i ditt skådespeleri. 

Med hjälp av teaterns grundelement övar du dig 
på att varje år sätta upp och genomföra produk-
tioner samt möta publik. 

Poängplan
Profil Teater
Poängplan inriktning Teater 400

Scenisk gestaltning 1 100

Scenisk gestaltning 2 200

Scenisk gestaltning 3 100

Teaterteori 100

Programfördjupning för profil 500

Estetisk kommunikation 2 100

Fysisk teater 100

Röst 100

Sceniskt karaktärsarbete 100

Regi 100

TEATER
INRIKTNING TEATER (ES)

Vill du agera och uttrycka dig på 
scen? På profilen Teater står din 
personliga utveckling alltid i fokus 
och du kommer att lära dig att möta 
och beröra människor i en publik. 

Du kommer att arbeta med flera 
olika ämnen inom teater såsom 
scenframställning, röst, scenografi, 
fysisk teater och regi. Tack vare 
detta kommer du att få en bred 
grund att stå på och en uppfattning 
om i vilken genre du trivs bäst. 

Vi utgår från det moderna 
skådespeleriets grundare Stanis-
lavskijs teatermetod och du får 
fördjupa dina kunskaper inom 
scenkonstens olika uttrycksmöj-
ligheter. Målet är att stimulera dig 
till att bli dynamisk och kreativ i ditt 
skådespeleri. 

Med hjälp av teaterns grundele-
ment övar du dig på att varje år 
sätta upp och genomföra produk-
tioner samt möta publik. 



Naturvetenskaps-
programmet

Poängplan
Inom ramen för naturvetenskapsprogrammmet läser 
alla elever följande gymnasiegemensamma kurser.

Naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete NA 100
Gymnasiegemensamma kurser 1 150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, alt Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2, alt Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3, alt Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärskurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning 300
Biologi 2 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupning för särskild variant 300
Individuellt val 200
Summa 2  500

För att se innehåll på kurserna inom program-
fördjupning* se respektive särskild variant.

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning sam-
hälle med särskild variant innebär tonvikt på de 
vetenskapliga studierna. På skolan finns en nybyggd 
labbsal från 2018 som används av naturvetenskaps-
programmet. Tillsammans med dina kunniga lärare 
får du en bred bas att stå på för framtida studier. 
Våra elever talar ofta om det estetiska uttrycket 
inom ramen för den särskilda varianten som en posi-
tiv syretillsättning till de vetenskapliga studierna i 
naturvetenskapsprogrammet.

Tre särskilda varianter



BILD

Vill du kombinera dina naturveten-
skapliga studier med att fördjupa 
dig i bild och form? Naturveten-
skapsprogrammet med särskild 
variant Bild är perfekt för dig som 
är intresserad av konstnärliga ut-
tryck, design och dig som funderar 
på att bli exempelvis arkitekt, eller 
bara vill ge utrymme för din kreativ-
itet i vardagen. 

Parallellt med naturvetenskapspro-
grammets kurser får du studier i 
konst, kroki, skulptur, illustration 
och mycket mer. Här kommer du 
att utveckla ditt sinne för bild och 
form samtidigt som du får en natur-
vetenskaplig grund.

I Naturvetenskapliga program-
met med särskild variant Bild ingår 
kurser som ger särskild behörighet 
vilket framför allt passar dig som 
är intresserad av vidare studier 
inom naturvetenskap, teknik och 
medicin. Programmet ger dig även 
möjlighet att söka vidare till både 
samhällsvetenskapliga, humanistis-
ka samt konstnärliga utbildningar. 
Dessutom har du som elev fått ut-
veckla din kreativa sida vilket efter-
frågas inom de flesta branscher!

SÄRSKILD VARIANT BILD (NA)

Poängplan
Bild
Programfördjupning för särskild variant 300

Bild och form 1b 100

Bild 100

Form 100



DANS

Vill du dansa parallellt med dina 
naturvetenskapliga studier? På 
Naturvetenskapsprogrammet med 
särskild variant Dans kommer du 
att utveckla din kompetens i dans 
samtidigt som du får ett natur-
vetenskapligt djup. Här kommer 
du att förbättra både din teknik 
och sceniska förmåga i flera olika 
genrer och dansstilar. Du kommer 
även att få komponera och skapa 
dans själv samt stå på scen i mindre 
och större sammanhang. 

Vårt lärarteam består av erfarna, 
engagerade och skickliga danslära-
re som själva är yrkesverksamma 
som dansare och koreografer vid 

sidan av sin undervisning. Under ut-
bildningen har du danslektioner två 
gånger i veckan under alla tre år.

I Naturvetenskapliga programmet 
med särskild variant Dans ingår 
kurser som ger särskild behörighet 
vilket framför allt passar dig som 
är intresserad av vidare studier 
inom naturvetenskap, teknik och 
medicin. Programmet ger dig även 
möjlighet att söka vidare till både 
samhällsvetenskapliga, humanistis-
ka samt konstnärliga utbildningar. 
Dessutom har du som elev fått ut-
veckla din kreativa sida vilket efter-
frågas inom de flesta branscher!

SÄRSKILD VARIANT DANS (NA)

Poängplan
Dans
Programfördjupning för särskild variant 300

Dansgestaltning 1 100

Dansteknik 1 100

Dansimprovisation & komposition 100



Vill du kombinera dina naturveten-
skapliga studier med att fördjupa 
dig i musik? På Naturvetenskaps-
programmet med särskild variant 
Musik får du varje vecka ägna dig 
åt musik under hela din studietid 
på gymnasiet.  

Parallellt med Naturvetenskapspro-
grammets kurser kommer du ha 
lektioner i musik med fokus på en-
sembleundervisning. Med ensem-
blespel som grund, kommer du få 
möjlighet att samarbeta i grupp som 
musiker och sångare. Här får du en 
musikalisk och teknisk kunskap inom 
genrer som Rock, Pop, Soul, Jazz 

och RnB som kommer att utveckla 
ditt musicerande.

I Naturvetenskapliga programmet 
med särskild variant Musik ingår 
kurser som ger särskild behörighet 
vilket framför allt passar dig som 
är intresserad av vidare studier 
inom naturvetenskap, teknik och 
medicin. Programmet ger dig även 
möjlighet att söka vidare till både 
samhällsvetenskapliga, humanis-
tiska samt konstnärliga utbildnin-
gar. Dessutom har du som elev fått 
utveckla din kreativa sida vilket eft-
erfrågas inom de flesta branscher!

SÄRSKILD VARIANT MUSIK (NA)

Poängplan
Musik
Programfördjupning för särskild variant 300

Ensemble med körsång 200

Ensemble 2 100

MUSIK



Skola och elever i samverkan 
Vi arbetar löpande med kvalitetsarbete och 
driver skolutvecklingen på individ-, ämnes-, 
profil- och skolövergripande nivå. Tillsam-
mans med våra elever och en stark, engager-
ad elevkår verkar vi för att hela tiden utveckla 
vår skola. Som elev har du en mentor knuten 
till dig under hela din studietid.

Skollunch och café
Vi har egen skolmatsal för våra elever och 
vi har också vår egen personal då vi vill 
att personalen i matsal och café ska känna 
samhörighet med verksamheten i skolan. På 
skolan finns även ett café samt en foajé där 
det ofta sker utställningar och konserter.  

Dator under studietiden
Du har en bärbar Mac under studietiden, 
som vanligtvis går att köpa ut när du avslutar 
årskurs 3.

Skolans IT-system  
Vi använder oss av följande program:
• Schoolsoft för information, närvaro, kurs-

planering, bedömning och betygsättning. 
• Office365 och Teams för samarbetsytor, 

mejl, pågående arbeten och lagring.
• Time Edit: schemaprogram där du hittar 

ditt aktuella schema och gör bokningar. 
• Inläsningstjänst: alla elever har access till 

denna tjänst som ger tillgång till inläst 
facklitteratur.

• ne.se: alla elever har tillgång till den digi-
tala plattformen för Nationalencyklopedin 
med material, filmer etc.

Antagningsprov
Information om antagningsprov till de olika 
profilerna inom estetiska programmet samt 
de särskilda varianterna på naturvetenskaps-
programmet hittar du på www.kulturama.se. 

Till naturvetenskapsprogrammet är det viktigt 
att känna till att godkänt antagningsprov 
krävs då det är behörighetsgivande tillsam-
mans med slutbetyg från grundskolan. 

Elevhälsoteam (EHT)
Kulturama har ett väl utbyggt elevhälsoteam 
bestående av skolsköterska, skolkurator, spe-
cialpedagoger, resurspedagog och studie- 
och yrkesvägledare (SYV). Hela Elevhälso-
teamet träffas varje vecka. Vi har regelbundet 
skolläkare på plats och skolpsykolog knuten 
till verksamheten. Vi arbetar löpande hälso-
främjande, förebyggande och åtgärdande 
tillsammans med pedagogisk personal. 

Studie- & yrkesvägledning 
Kulturama har studie- och yrkesvägledare (SYV) 
så att elevens rätt till studie- och yrkesvägledning 
tillgodoses. Våra elever har goda möjligheter 
att ta kontakt med SYV under hela sin studietid 
och möter SYV vid flertalet tillfällen. Redan 
vid uppstarten i årskurs 1 går SYV t ex igenom 
skillnaden mellan grundskola och gymnasium. 
Samma information ges även vid föräldramötet 
i årskurs 1. Detta ger en god förståelse för gym-
nasiestudierna och dess upplägg.

Vår skolpeng stannar i skolan   
Kulturama har bedrivit estetiska heltidsutbild-
ningar och kurser sedan 1976. Huvudman för 
Kulturama Gymnasium är studieförbundet 
Medborgarskolan som har lång tradition som 
folkbildare och utbildningsanordnare. 

All vår verksamhet bygger på en humanistisk 
värdegrund. I vår skolverksamhet utgår vi 
från varje elevs behov av bildning, utbild-
ning och personlig utveckling. Vi skapar 
positiva lärmiljöer där lärare och elever 
känner sig stimulerade, trygga och delaktiga. 
Inom Medborgarskolan har kunskapen ett 
egenvärde och för oss är varje elev unik i sina 
behov och intressen. 

Vi är en ideell organisation och återinvesterar 
allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. 
Det gör Medborgarskolan till en trygg och 
stabil huvudman. 

Besöksadress & kontaktuppgifter 
Kulturama Gymnasium & 
Kulturama Gymnasium Natur 
Besöksadress: Virkesvägen 21 i Hammarby 
Sjöstad, 120 30 Stockholm
Postadress: Box 19193, 104 32 Stockholm 
Tfn: 010-157 61 00

Följ oss bakom kulisserna på 
 kulturama   kulturama

Vi reserverar oss för tryckfel och ev ändringar.



Infokväll med multishow
Tisdag 26/11, kl. 18-20.  För program, se hemsidan

Tisdag 4/2 kl. 18-20. För program, se hemsidan 

Öppet hus 
Lördag 25/1, kl. 11-15 Lördag 24/4 kl. 12-14

Spana in morgondagens stjärnor redan idag! 

Våra elever och studerande inom Kulturama arbetar regelbundet med 
produktioner under sin studietid. Efter intensiva repetitionsperioder 
längtar de efter att få möta en publik – det vill säga dig! 

Varje år genomför vi ca 300 evenemang på Kulturama, allt från föreställ-
ningar och konserter till vernissager och filmvisningar. Vi har fem egna 
scener på skolan och uppträder även på scener, ställer ut i olika konst-
hallar samt syns i biosalonger m.m. runt om i Stockholm.

Kommande evenemang hittar du på: kulturama.se/evenemang  
Information uppdateras löpande under året.

Varmt välkommen! 

Kulturama  
Evenemang

kulturama.se
Nordens största skola för estetiska utbildningar

Kulturama
Gymnasium 
Infokvällar
Tisdag 26/11, kl. 18-20 

Tisdag 4/2 kl. 18-20  
 

Öppet hus
Lördag 25/1, kl. 11-15  
Lördag 24/4 kl. 12-14  

 
För program, se hemsidan

Studerande på Kulturamas Konst- & Kulturutbildningar uppförde musikalen “Made in Dagenham” 
Foto: Johan Schildt


