
MARCUSPLATSEN 5 A 
131 54 NACKA
SICKLA@DESIGNGYMNASIET.SE
085-536 63 50

STRANDBERGSGATAN 16 B
112 51 STOCKHOLM
KUNGSHOLMEN@DESIGNGYMNASIET.SE
010-142 11 27

SICKLA MALMÖ GÖTEBORGKUNGSHOLMEN

NOVEMBER 

18.00 – 20.00

DECEMBER 

18.00 – 20.00

JANUARI 

18.00 – 20.00

APRIL 

16.00 – 20.00 
DESIGN DAY

APRIL 

14.00 – 17.00 
DESIGN DAY

30
08
25
2121

ÖPPET HUS

NOVEMBER 

18.00 – 20.00

DECEMBER 

18.00 – 20.00

JANUARI 

18.00 – 20.00

APRIL 

13.00 – 15.00

 29
07
24
22

ÖPPET HUS

BERGSGATAN 20
214 22 MALMÖ
MALMO@DESIGNGYMNASIET.SE
0722-04 53 06

SÖDRA HAMNGATAN 19–21
411 14 GÖTEBORG
GOTEBORG@DESIGNGYMNASIET.SE
0761-19 45 58

VILL DU VETA MER 
OM VAD SOM HÄNDER 
PÅ DESIGNGYMNASIET?  
SKANNA QR-KODEN.

VILL DU VETA MER 
OM VAD SOM HÄNDER 
PÅ DESIGNGYMNASIET?  
SKANNA QR-KODEN.

VILL DU VETA MER 
OM VAD SOM HÄNDER 
PÅ DESIGNGYMNASIET?  
SKANNA QR-KODEN.

VILL DU VETA MER 
OM VAD SOM HÄNDER 
PÅ DESIGNGYMNASIET?  
SKANNA QR-KODEN.

NOVEMBER 

17.00 – 19.00

DECEMBER 

17.00 – 19.00

JANUARI 

17.00 – 19.00

29
07
24

ÖPPET HUS

NOVEMBER 

18.00 – 20.00

DECEMBER 

18.00 – 20.00

JANUARI 

18.00 – 20.00

23
06
24

ÖPPET HUS DESIGNDRÖMMAR?   
ARKITEKTUR OCH DESIGN
Teknikprogrammet

GRAFISK DESIGN
Estetiska programmet

UTSTÄLLNINGSDESIGN
Försäljnings- och serviceprogrammet 
INREDNINGSDESIGN
Estetiska programmet 
MODEDESIGN
Estetiska programmet 
PRODUKTDESIGN
Teknikprogrammet  
TEXTILDESIGN
Hantverksprogrammet



NYFIKENHET, KREATIVITET OCH ETT STORT INTRESSE FÖR 

DESIGN FÖRENAR VÅRA ELEVER OCH LÄRARE.” ”

    DESIGN ÄR ATT SKAPA
Ibland uppfinna något nytt, ibland återupptäcka något gammalt. 
Här börjar processen av att välja. Det vackra, det smarta eller så 
gör vi valet att helt välja bort och istället tänka om, oavsett hur  
vi går till väga är designmålet alltid det samma – vi vill förbättra.

På Designgymnasiet får du en utbildning som förbereder dig för 
vidare studier på högskola och universitet samt för yrken inom 
formgivning, entreprenörskap och design. Välkommen att besöka 
oss på Kungsholmen, Sickla, Malmö och Göteborg! GRAFISK DESIGN 

ESTETISKA PROGRAMMET

UTSTÄLLNINGSDESIGN 

FÖRSÄLJNINGS- OCH 
SERVICEPROGRAMMET 

14

ARKITEKTUR     DESIGN 

TEKNIKPROGRAMMET

MODEDESIGN 

ESTETISKA PROGRAMMET

08
10

INREDNINGSDESIGN 

ESTETISKA PROGRAMMET

12

16

&

PRODUKTDESIGN 

TEKNIKPROGRAMMET

TEXTILDESIGN 

HANTVERKSPROGRAMMET

06
04
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SVERIGES BÄSTA DESIGNSKOLOR 
PÅ GYMNASIENIVÅ

K S ickla välkomnar dig med sitt  
mysiga läge 10 minuter från 
Slussen, mitt i Sicklas köpkvarter. 

I ljusa helt nyrenoverade lokaler och 
med välutrustade verkstäder utmanar 
vi din kreativitet, samtidigt som vi  
förbereder dig inför yrkeslivet och fort- 
satta studier. Vi vill att du ska kunna 
arbeta med design, oavsett om det 
är arkitektur, produkt-, inrednings- grafisk- 
eller modedesign. Därför arbetar vi med 
hela processen, från idé till färdigt resultat. 

Vi har lärare med stor erfarenhet från  
designbranschen som också fungerar 
som mentorer genom hela din utbild-
ning. Här omges du av andra elever med 
liknande intressen och dina klasskamrater 
bidrar till en stor del av din utveckling. Ni  
jobbar ofta ihop i projekt och grupp- 
arbeten där ni tillsammans utvecklas och 
lyfter varandra.

ungsholmen är en av Design-
gymnasiets skolor i Stockholm. Du 
hittar oss i nyrenoverade, mysiga 

lokaler i Stadshagen på Kungsholmen, 
en stadsdel som utvecklas och växer i 
snabb takt. 

Skolan har ungefär 330 elever och präglas 
av en familjär, kreativ och stimulerande 
miljö med härlig atmosfär och enga-
gerade lärare. Här bryr vi oss om varan-
dra. Våra kunniga lärare brinner för sina  
ämnen och har erfarenhet av branschen.

Design är den röda tråd som går ge-
nom våra utbildningar, oavsett om du 
väljer teknikprogrammet, estetiska pro-
grammet eller försäljnings- och service-
programmet. Du får möjlighet att välja 
mellan inriktningar som grafisk design, 
arkitektur och design, inredningsdesign, 
produktdesign och utställningsdesign.

almö! Designgymnasiet slog upp 
portarna höstterminen 2021. Vi 
är en del av det gymnasiecam-

pus som växer fram i Malmös sjudande  
kulturkvarter. Vi finns i kreativa lokaler 
på Bergsgatan 20, i tidningen Arbetets  
gamla redaktionslokaler. 

Hos oss finns alla förutsättningar med  
designmetropolen Köpenhamn som 
granne och många av Sveriges tyngsta 
och mest innovativa tryckerier, design- 
byråer, arkitekter och mässarrangörer  
representerade i staden.

Vi förbereder dig för framtida jobb inom 
modedesign, inredning, grafisk design, 
arkitektur eller produktdesign, samt för 
vidare studier på högskola eller univer-
sitet. Under gymnasietiden får du jobba 
med hela designprocessen, från idé till 
färdig produkt.

G

LÄS MER PÅ  designgymnasiet.se

02Designgymnasiet är några av Sveriges 
bästa designskolor på gymnasienivå. 
Vi finns idag på fyra orter, då vi precis 
startat upp en ny skola i Göteborg som 
slog upp dörrarna från och med hös-

ten 2022. Nyfikenhet, kreativitet och ett 
stort intresse för design förenar elever och  
lärare då vi utbildar framtidens designers. 
Elever och lärare har olika bakgrund men 
ett stort intresse för skapande och design 
utgör den gemensamma nämnaren. Som 
elev hos oss ingår du i en grupp individer 
som på ett nyfiket och kreativt sätt följer 
och förverkligar sina drömmar.

öteborg – äntligen är vi igång! 
Designgymnasiet Göteborg tog 
emot sina första designelever hös-

ten 2022, och ja, klasserna fylldes direkt. 
Vi finns centralt i kreativa, ljusa och frä-
scha lokaler på Södra Hamngatan 19-21. I 
Göteborg bubblar det av innovation och 
kultur och här finns både företag, museer, 
högskolor och universitet, som vi samar-
betar med för att ge eleverna en bra och 
relevant utbildning.

Hos oss får du chansen att vara med på 
resan mot Göteborgs bästa designskola. 
Här får du arbeta och utveckla din ska-
parförmåga tillsammans med andra som 
delar ditt intresse. Du får gå från idé till 
färdig produkt, kollektion, ritning och 
koncept.



GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

INRIKTNINGSÄMNEN
Bild
Bild och form 1b
Bildteori
Form

PROGRAMFÖRDJUPNING
Design 1
Digitalt skapande 1
Grafisk Kommunikation 1
Grafisk Kommunikation 2
Grafisk Illustration
INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

1250 P
100
100
100
100
100
100
100
50

100
100
100
100
100

150 P
100
50

400 P
100
100
100
100

500 P
100
100
100
100
100

200 P

Om du vill fördjupa ditt intresse för illustration, design och digital bildkonst så är  
grafisk design rätt för dig. Inriktningen vänder sig till dig som vill ha möjligheten att 
studera vidare och har intresse för design, bild- och formgivningsbranschen.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet och 
stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning. Du lär dig bland 
annat arbeta i Adobe CC och skapa allt från layouts och logotyper till illustrationer 
och grafik.

Under skoltiden får du möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika  
verktyg och metoder för bildframställning – från penna till dator. Detta kombinerat med 
design- och formgivningskurser gör att du får utveckla din känsla för grafisk design.

EFTER EXAMEN
Efter tre år är du väl förberedd för vidare studier inom grafisk design. Det finns mängder 
av vidareutbildningar och specialiseringar inom branschen för dig som vill fortsätta. Du 
får också behörighet till studier på högskola och universitet mot en mängd andra yrken.

YRKEN INOM BRANSCHEN

Grafisk formgivare, originalare, art director och illustratör.

Grafisk design
BILD OCH FORMGIVNING

KUNGSHOLMEN, SICKLA, 
MALMÖ, GÖTEBORG

DESIGNGYMNASIET.SE

ESTETISKA PROGRAMMETSÖKKOD: ESBIL

Skanna koden för att  
se våra programfilmer
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GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

INRIKTNINGSÄMNEN
Bild och form 1a
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1

PROGRAMFÖRDJUPNING
Design 2
Designmodeller  
Produktutveckling 1
Produktutveckling 2

INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

1200 P
100
100
50

100
100
100
100
50

100
100
100
100
100

400 P
150
100 
150

300 P
50
50

100
100

400 P
100
100
100
100

200 P

Om du vill jobba med teknisk design av produkter och vara redo för en högskole- 
utbildning så är produktdesign ett bra val för dig. Design och produktutveckling passar 
dig som t.ex. satsar på en framtid som arkitekt, industridesigner eller formgivare.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Med datorn och handen som främsta redskap jobbar du med digital och traditionell 
formgivning samtidigt som du pluggar matematik, fysik, kemi och teknik. Du kom-
binerar ditt tekniska och logiska sinne med ditt intresse för design och konstruktion.

Här får du lära dig hur du går från idé till färdig modell och hur du på förhand kan  
beräkna produktens funktionalitet och hållbarhet. Du får även lära dig att marknads-
föra produkten och sälja din idé. Dina främsta verktyg kommer att vara dator, CAD 
och 3D-printer.

EFTER EXAMEN
Här får du en utbildning med många möjligheter till fortsatta studier inom produkt-
design på t.ex. KTH, Chalmers, HDK eller Designhögskolan. Du får bred behörighet och 
har även chansen att studera vidare mot en mängd andra yrken.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Produktdesigner, produktarkitekt och ingenjör.

Produktdesign
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

KUNGSHOLMEN, SICKLA, 
MALMÖ, GÖTEBORG

DESIGNGYMNASIET.SE

TEKNIKPROGRAMMETSÖKKOD: TEDES

Skanna koden för att  
se våra programfilmer
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GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1

INRIKTNINGSÄMNEN
Arkitektur – hus
Byggnadsverk 
Hållbart samhällsbyggande

PROGRAMFÖRDJUPNING
Arkitektur – rum 
Bild & form 1a
CAD 1
Design 1
Designmodeller

INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

1200 P
100
100
50

100
100
100
100
50

100
100
100
100
100

400 P
150
100 
150

300 P
100
100
100

400 P
100
50 
50

100
100

200 P

Om du är intresserad av design, arkitektur och tekniska processer, hela vägen från 
idé till färdig produktion är inriktningen arkitektur och design för dig. Utbildningen 
öppnar upp dörrar till att i framtiden arbeta som t.ex. arkitekt, miljötekniker, ingenjör, 
samhällsplanerare eller stadsplanerare.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Under din utbildning lär du dig grunderna inom arkitektur, hållbart byggande, stads-
planering och design.

Du får utveckla dina kunskaper om både mjuk- och hårdvara samtidigt som en stor 
del av utbildningen innehåller matematik, fysik, kemi och teknik.

Du tränar på hur man ritar och konstruerar byggnader och stadsmiljöer från kreativ 
skiss till ritning med hjälp av teori, matematik och 3D-modellering.

EFTER EXAMEN
Här får du en utbildning med många möjligheter till fortsatta studier inom teknik, 
industridesign eller arkitektur på t.ex. KTH eller Chalmers. Du får bred behörighet och 
har även chansen att studera vidare mot en mängd andra yrken.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Arkitekt, ingenjör, inredningsarkitekt och möbeldesigner.

Arkitektur och design
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ

KUNGSHOLMEN, MALMÖ, 
GÖTEBORG, SICKLA

DESIGNGYMNASIET.SE

TEKNIKPROGRAMMETSÖKKOD: TESAM

Skanna koden för att  
se våra programfilmer
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1000 P
100
100
50

100
100
50
50
50

100
100
100
100

400 P
100
200 
100

500 P
100
200
200

700 P
100
100
200
200

50
50

200 P

GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Entreprenörskap
Hantverk – introduktion
Tradition och utveckling

INRIKTNINGSÄMNEN
Material och miljö  
Textildesign 1
Textildesign 2

PROGRAMFÖRDJUPNING
Mönsterkonstruktion 1
Mönsterkonstruktion 2 
Textildesign 3
Textildesign 4
Textildesign 4 – specialisering
Textildesign 5 – specialisering
 
INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

Om du vill jobba med färg, form och mönster i textil- och modebranschen så är  
textildesign något för dig! Här får du konstruera mönster och designa egna kollektioner 
som du också tillverkar. Dessa fungerar som arbetsprov som du kan använda när du 
söker jobb eller utbildningar på designskolor.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Hela den industriella tillverkningsprocessen är viktig. Därför jobbar vi med hela design-
processen, från första idé via skisser för hand till färdigställning i datorn och slutligen 
drapering och tillverkning.

Under dina tre år hos oss kommer du att göra 15 veckors praktik (APL) under årskurs 2 
och 3. Under praktiken får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i sömnad, mönster- 
konstruktion, kundbemötande med mera.

EFTER EXAMEN
Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig för arbete direkt efter 
examen. Från och med hösten 2023 är programmet även högskoleförberedande 
och ger dig möjlighet att studera vidare. Exempel på vidare studier inom textil är 
Textilhögskolan i Borås och Beckmans designhögskola.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Textildesigner, skräddare, kostymör och kostymtecknare.

Textildesign
TEXTILDESIGN

SICKLADESIGNGYMNASIET.SE

HANTVERKSPROGRAMMETSÖKKOD: HVTEX

Skanna koden för att  
se våra programfilmer

12



GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

INRIKTNINGSÄMNEN
Bild
Bild och form 1b
Bildteori
Form

PROGRAMFÖRDJUPNING
Arkitektur – rum
Design 1
Digitalt skapande 1 
Formgivning 1 
Formgivning 2

INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

1250 P
100
100
100
100
100
100
100
50

100
100
100
100
100

150 P
100
50

400 P
100
100
100
100

500 P
100
100
100
100
100

200 P

Vill du fördjupa ditt intresse för design och formgivning så är inriktningen inrednings-
design ett bra val. Utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom bild- och 
formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Med design- och formgivningskurser utvecklar du din känsla för inredningsdesign. Du 
får under skoltiden möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg 
och metoder för bildframställning – från penna till dator.

Dina främsta verktyg under utbildningen är dator, 3D-program, modeller, färger,  
penna, färgprover, NCS-skalor, moodboard och framförallt din passion för design och 
inredning.

EFTER EXAMEN
Programmet är högskoleförberedande och gör dig redo för designrelaterade högre 
utbildningar på designhögskolor som Beckmans, Textilhögskolan i Borås och HDK. 
Behörigheten ger också möjligheten till att studera vidare på högskolor och universitet 
mot en mängd andra branscher.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Inredningsdesigner, inredningsstylist och inredningskonsult.

inredningsdesign
BILD OCH FORMGIVNING

KUNGSHOLMEN, SICKLA, 
MALMÖ, GÖTEBORG

DESIGNGYMNASIET.SE

ESTETISKA PROGRAMMETSÖKKOD: ESBIL

Skanna koden för att  
se våra programfilmer
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GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Entreprenörskap
Personlig försäljning 1
Servicekunskap 1
Praktisk marknadsföring 1
Affärsutveckling och ledarskap
Branschkunskap inom handel
Handel och hållbar utveckling
Information och kommunikation 1
Inköp 1

PROGRAMFÖRDJUPNING
Grafisk kommunikation 1
Webbutveckling 1
Utställningsdesign 1
Utställningsdesign 2
Utställningsdesign 3
Praktisk marknadsföring 2
Medier, samhälle och  
kommunikation 1

INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

1000 P
100
100
50

100
100
50
50
50

100
100
100
100

900 P
100
100
100
100
100
100
100
100
100

700 P
100
100
100
100
100
100
100

200 P

Utställningsdesign är en spännande yrkesutbildning för dig som är intresserad av  
design, försäljning, service och entreprenörskap. Utbildningen ger dig kunskaper i allt 
från ledarskap och marknadsföring till grafisk kommunikation och inköp. Många tar 
steget att bli entreprenörer efter utbildningen.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Som ett av de få kvalitetscertifierade försäljnings- och serviceprogrammet i Sverige 
erbjuder utbildningen dig kunskaper inom butiksförsäljning, service och handel till-
sammans med den kreativa fördjupningen mot utställningsdesign, gestaltning och 
skyltning.

Du får läsa entreprenörskap där du startar, driver och avvecklar ett UF-företag under läsåret.  
Under din utbildning har du även 15 veckors praktik (APL) som du får möjlighet att göra  
i Sverige eller utomlands.

EFTER EXAMEN
Försäljnings- och serviceprogrammet är yrkesförberedande och gör dig redo för att 
börja arbeta direkt efter gymnasiet. Från och med hösten 2023 är programmet även 
högskoleförberedande och ger dig möjlighet att studera vidare på universitet och 
högskola.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Utställningsdesigner: butik, galleria, museum & mässor, visual merchandiser, säljare, 
eventpersonal och egenföretagare.

Utställningssdesign
FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

KUNGSHOLMENDESIGNGYMNASIET.SE

FÖRSÄLJNINGS- OCH
SERVICEPRORAMMET

SÖKKOD: FSFOR

Skanna koden för att  
se våra programfilmer
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GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / som andraspråk 1
Svenska 2 / som andraspråk 2
Svenska 3 / som andraspråk 3
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället

INRIKTNINGSÄMNEN
Bild
Bild och form 1b
Bildteori
Form

PROGRAMFÖRDJUPNING
Design 1
Digitalt skapande 1
Fackteckning och design
Formgivning 1
Textil färg och form

INDIVIDUELLT VAL
För kursutbud kontakta skola

1250 P
100
100
100
100
100
100
100
50

100
100
100
100
100

150 P
100
50

400 P
100
100
100
100

500 P
100
100
100
100
100

200 P

Modedesign vänder sig till dig som vill studera vidare och arbeta inom design- och 
formgivningsbranschen. Utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom 
bild- och formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och 
gestaltning.

VAD DU FÅR LÄRA DIG
Du får under skoltiden möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg, 
material och metoder. Detta, kombinerat med design- och formgivningskurser, gör att 
du får utveckla din känsla för modedesign.

Här får du lära dig modeteckning samtidigt som du experimenterar med material och 
bygger moodboards över hela kollektioner och lineups. Självklart tar du som mode- 
designer fram och syr fysiska plagg men lämnar finsömnaden åt textildesigner och 
fabrik. 

EFTER EXAMEN
Utbildningen ger högskolebehörighet och förbereder dig för designrelaterade högre 
utbildningar på designhögskolor som Beckmans, Textilhögskolan i Borås och HDK. 
Behörigheten ger också möjligheten till att studera vidare på högskolor och universitet 
mot en mängd andra branscher.

YRKEN INOM BRANSCHEN
Modedesigner, kläddesigner och kostymör.

Modedesign
BILD OCH FORMGIVNING

SICKLA, MALMÖ, GÖTEBORGDESIGNGYMNASIET.SE

ESTETISKA PROGRAMMETSÖKKOD: ESBIL

Skanna koden för att  
se våra programfilmer
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KAN DU BERÄTTA OM VAD DESIGN DAY ÄR FÖR DEN SOM ALDRIG 
UPPLEVT DET?
– Det är en dag där man får se vad alla klasser och linjer jobbat 
med. Från treorna får man se större projekt, som gymnasiearbetet. 
Det är en kul dag där alla är välkomna, både elever och föräldrar.

VILKA PROJEKT ÄR DET NI VISAR UPP HÄR?
– Det är allt möjligt, från teknik är det mer digitalt, digitala 3D- 
modeller med AutoCAD  och SketchUp. 

Estetarna visar upp mer konst, bild och måleri och handelselev- 
erna ger en inblick i hur deras utlandspraktik var. Design Day blir 
en blandning av fysiska saker man kan ta på och digitala saker. 

VAD VISAR DU UPP?
– Jag visar upp mitt gymnasiearbete. Där har jag utvecklat en 
smart lösning för digitala kvitton. Idén uppkom då jag märkte 
hur man alltid slänger fysiska kvitton.

När jag tittade på en lösning tänkte jag på en app. Så jag har 
designat en app där jag tittat på UX och hur man kan koppla 
det till butiker. Syftet är att få till en hållbar och smart hantering 
av kvitton.

BERÄTTA OM VAD DU VISADE UPP PÅ DESIGN DAY? 
– Jag visade upp min kollektion på fem outfits, 8 plagg och  
3 accessoarer. Det är en kollektion som är en kombination av 
punkigt och glammigt.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DESIGN DAY? 
– Det bästa med Design Day är att få visa upp det man kämpat 
för under året och se det man skapar komma till verklighet när 
modellerna går med kläderna på modevisningen. Det var också 
så skönt att få komplimanger och äntligen få visa upp för vänner 
och familj. Jag tyckte också om att planera inför Design Day med 
alla förberedelser. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DESIGNGYMNASIET?
– Det bästa är att man verkligen får uttrycka sin kreativitet och 
att lärarna är hjälpsamma. Skolan är mysig, det är fin inredning 
och härlig miljö.

Design Day
ÄR DAGEN DÅ DU KAN KOMMA TILL VÅRA SKOLOR FÖR ATT SE ELEVARBETEN, 
GYMNASIEARBETEN OCH I SICKLA ÄVEN MODEVISNING MED CATWALK. 
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VARFÖR VALDE DU DESIGNGYMNASIET?
– Jag är intresserad av konst och design och har alltid varit så jag 
passade på när det hade arkitektur och design. Perfekt tillfälle till 
att få den utbildning jag behöver för framtiden.

HUR ÄR GEMENSKAPEN PÅ SKOLAN?
– Det är bra gemenskap, alla accepterar varandra, det är en trevlig 
stämning och man trivs här. Man känner sig alltid välkommen hit, 
som ett hem. Det känns som ens egna skola, man hör hemma här. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED SKOLAN?
– Lärarna är fantastiska. Eleverna är roliga att prata med och det 
är alltid någonting intressant som pågår. 

Jag gillar också mitt program väldigt mycket. Samt att vi också får 
påverka våra egna klassrum. Vi på arkitektur har fått måla om vårt 
eget klassrum, det blev en grönaktig ljus färg. 

VEM PASSAR UTBILDNINGEN?
– Någon som är intresserad av arkitektur och vill veta mer om vad 
yrket har att erbjuda. Någon som gillar att vara kreativ men som 
samtidigt också tycker om de teoretiska ämnena, som matte, 
fysik osv.

VAD VISADE DU UPP PÅ DESIGN DAY?
– Jag visar upp mitt gymnasiearbete som är ett attefallshus jag 
jobbat med under året.

HAR DU NÅGOT DRÖMPROJEKT FÖR FRAMTIDEN?
– Jag skulle vilja arbeta med hållbar arkitektur. Jag skulle vilja 
jobba med ett stort projekt som syftar till att Sverige skulle bli 
mer hållbart och mer tryggt, där skulle jag gärna vilja hjälpa till 
med arkitektur.

LINNEA SANDELIN 
ARKITEKTUR OCH DESIGN, ÅK 3

DESIGNGYMNASIET KUNGSHOLMEN

ESTETISKA PROGRAMMET
Estetiska programmet ger grundläggande högskolebehörighet 
och möjliggör studier på universitet och högskola mot en mängd 
olika yrken. Det går även att lägga till kurser i bland annat mate-
matik, natur och språk för att få särskild behörighet, vilket öppnar 
ännu fler eftergymnasiala dörrar.

TEKNIKPROGRAMMET
Teknikprogrammet ger särskild behörighet. Däremot kan du be-
höva lägga till Matematik 4 och Fysik 2 som individuellt val för 
att få behörighet till vissa utbildningar. Programmet ger dig en 
bred grund att stå på för eftergymnasiala studier på universitet 
och högskola. HAR DU FRÅGOR OM BEHÖRIGHET?

Kontakta gärna våra studie- och yrkesvägledare:

Stockholm: simon.saw@designgymnasiet.se

Malmö: marie.yngbrant@academedia.se

Göteborg: marie.yngbrant@academedia.se

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN
Hantverksprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet 
är från och med höstterminen 2023 både yrkes- och högskoleför-
beredande. Det innebär att du antingen kan börja jobba direkt 
efter examen eller studera vidare på högskola och universitet. Du 
har däremot möjlighet att välja bort högskolebehörigheten om 
du vill satsa helt på att bli yrkesförberedd eller studera vidare på 
yrkeshögskolan.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Vilka kurser du behöver beror på vad du vill studera efter gymna-
siet och om utbildningen kräver särskild behörighet eller endast 
grundläggande behörighet. Det är därför en god idé att prata med 
din studie- och yrkesvägledare om vilka kurser du bör välja i de  
individuella valen. Vilka kurser som krävs för särskild behörighet kan 
även skilja sig mellan olika högskolor och universitet.

GRUNDLÄGGANDE OCH  
SÄRSKILD BEHÖRIGHET


