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Allmänt
Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller studera inom 
områdena humaniora och samhällsvetenskap. Kulturestetisk 
linje ger formell behörighet att söka vidare till studier på högsk-
olenivå.

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om innehållet i be-
greppen kultur, medier och estetik. Vi reflekterar över hur vi alla 
tillsammans formar kulturen, bland annat genom eget skapande 
i ord, bild och form. Vi undersöker begrepp som finkultur, 
populärkultur, ungdomskultur och mångkultur. En del av arbetet 
består av studiebesök och egna undersökningar av kulturella 
och samhälleliga fenomen. Vi går på teater, utställningar och 
ser på film.

Vi tränar på att använda estetisk gestaltning och kommunika-
tion och att reflektera över såväl eget individuellt lärande som 
lärande i grupp. Studierna bedrivs ämnesövergripande i olika 
teman. Vi studerar konst och kultur i teori och praktik. Vi bekan-
tar oss med olika epoker och studerar konstens, litteraturens 
och dramats betydelse för samhällsutvecklingen.

Övergripande mål
• Få kunskap i olika synsätt på människan och kulturen och

ökad kännedom om vad dessa har och har haft för kon-
sekvenser på samhället.

• Få kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetis-
ka uttrycksformer och kunna analysera, tolka och använda
estetiska uttryck för kommunikation och påverkan.

• Ha kännedom om historiska och kulturella förhållanden i
Sverige.

• Kritiskt kunna granska värderingar och attityder i mediernas
budskap samt problematisera förhållandet mellan människor,
medier och samhälle.

• Utveckla förmågan till analys, reflektion och presentation av
det man studerar.

• Att prova på olika gestaltningsformer, t ex måleri, teckning, 
foto, kreativt skrivande och drama mm. för att förmedla det du
har lärt dig.

År 1 och 2
Kursen kan ge behörighet i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 
och 1a2 samt Naturkunskap 1a1. Dessutom påbörjas be-
hörighet i Historia 1a1 och Estetisk kommunikation. Utöver te-
mastudier ingår studier i Matematik 1b och 2b samt i Engelska 
5 och 6. År 1 till 3 på kulturestetisk linje ger formell behörighet 
att söka till vidare studier på högskolenivå.

År 3 
Kursen kan ge behörighet i Svenska 2 och 3, Samhällskunskap 
2, Historia 1a1, Religionskunskap 1, Estetisk kommunikation 
samt . Utöver temastudier ingår studier i Matematik 1b och 
2b samt i Engelska 5 och 6. Kulturestetisk linje ger formell 
behörighet att söka till vidare studier på högskolenivå.

Kultur samhälle – allmän kurs
År 1-3

Exempel på tematiska studier under året
Färg

Vi lär oss grundläggande färglära och skaffar oss en inblick 
i färgers betydelse under olika historiska perioder och i olika 
kulturer. 

Kulturen i människan – människan i kulturen

Vi tittar på hur och varför människan under historien har använt 
sig av olika kulturella uttryckssätt. Vi undersöker sambandet 
mellan samhällsförändringar och kultur och fördjupar oss i olika 
tidsepokers litteratur, konst och drama. 

Media och makt

Genom att undersöka media utifrån olika perspektiv får vi 
förståelse för dess påverkan i samhället. Vi granskar värderingar 
och attityder i mediernas budskap och problematisera förhållan-
det mellan människor, medier och samhälle. 

Människan tror och tänker – världsreligioner och livsåskådningar

Vi fördjupar oss i olika religioner och livsåskådningar för att öka 
kunskapen om och förståelsen för dem. Vi besöker olika helge-
domar för att bättre lära känna religioners traditioner och seder 
i vardagen och i livets olika skeenden. Vi undersöker likheter 
och skillnader mellan olika religioner för att öka förståelsen för 
människors olika trosuppfattningar.

Behörighet till högskola
Grundläggande behörighet år 1 och 2

• Engelska 5
• Historia 1a1
• Matematik 1 (a b c)
• Naturkunskap 1a1
• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
• Samhällskunskap 1a1

Särskilda behörigheter

• Naturkunskap 1a2
• Samhällskunskap 1a2
Möjlighet att läsa Engelska, Matematik och Svenska på grund-
nivå. Möjlighet till högre behörighet i Engelska  och Matematik.

Grundläggande behörighet år 3

• Engelska 6
• Matematik 1 (a b c)
• Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
• Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
• Religionskunskap 1

Särskilda behörigheter

• Estetisk kommunikation 1
• Historia 1a2
• Kultur- och idéhistoria
• Samhällskunskap 2
Möjlighet till högre behörighet i Engelska och Matematik.


