
Framtida yrken för mediaelever kan vara fotograf, medialärare, 

filmare, AD, grafisk designer, ljudtekniker och projektledare.

Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509

Jesper Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETIK 
& MEDIA



FÖR DIG SOM
VILL SKAPA

OCH BERÄTTA
Det Estetiska programmet - Estetik & 

Media är för dig som tycker om att filma, 

fotografera, formge och skapa visuellt tillta-

lande produkter och trycksaker.

Hos oss får du bred kunskap inom film-, 

ljud-, foto- och bildredigering med möjlighet 

till fördjupning och specialisering. Tillsam-

mans med engagerade lärare handleds du 

genom idéarbete, skisser, digitala verktyg 

och branschrelaterade programvaror.

Du får arbeta i Adobe Premiere, 

Photoshop, InDesign och Illustrator och 

printar både foton och designarbeten på 

vår storformatskrivare. Du har dessutom 

tillgång till foto- och ljudstudio. Med tonvikt 

på att utveckla den kreativa förmågan arbe-

tar du med skarpa projekt mot näringslivet 

som visas upp i form av t.ex. utställningar, 

förpackningar, grafiska koncept, reklamma-

terial eller filmer på sociala medier.

FÖRSTA ÅRET
Det första året fokuserar eleverna på sina 

kärnämnen och har media en dag i veckan. 

I kursen mediaproduktion jobbar du i olika 

projekt med bilder, audio och video. Du gör 

en del tematiska fotoexkursioner.

ANDRA ÅRET
Under ditt andra år har du media två dagar 

i veckan och får möjlighet att fördjupa dig 

i en eller flera medieformer. Det kan t.ex. 

vara foto, digitalt skapande och film- och 

tv-produktion. I tvåan får du även chansen 

att jobba med ett eget UF-företag (Ung 

Företagsamhet) där ni analyserar behov, 

utvecklar en idé, designar, konstruerar, 

producerar, använder och säljer en tjänst 

eller produkt.

TREDJE ÅRET
Sista året läser du fördjupningskurser 

under tre mediedagar i veckan. Du jobbar 

i skarpa lägen och projekt med att planera 

och producera t.ex. filmer och fotoutställ-

ningar. Vi besöker också fotomässan i 

Stockholm och du gör ditt 

gymnasiearbete.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b + 2b kultur, 200 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b, 100 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 150 P

Estetisk kommunikation, 100 p

Konstarterna och samhället, 

50 p

INRIKTNINGAR 400 P

ESTETIK OCH MEDIA 

Digitalt skapande 1, 100 p

Medieproduktion 1 och 2, 

200 p

Medier, samhälle och 

kommunikation 1, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

500 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!

ESTETIK 
& MEDIA


