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ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA

LÄR DIG SKAPA MED FOTO, FILM 
OCH GRAFISK DESIGN
På estetik media får du jobba mycket med 
fotografi och utveckla ditt berättande i ljud, 
film och grafik. En spännande blandning av 
ny teknik och personligt skapande.

Här kommer du att fördjupa ditt stora intresse för 
fotografi, filmande och grafisk design och samtidigt få 
behörighet till högskolestudier. Du får tid och möjlighe-
ter att odla din personliga och konstnärliga prägel under 
utbildningen och studera de stora mästarna inom fälten 
film, foto och grafik.

Du lär dig om film och tekniken bakom filmning, 
redigering och att berätta en historia. Under dina tre år 
på Hulebäck kommer du att träffa verksamma fotografer 
och filmare som föreläser och håller i workshops. Estetik 
och media sätter din konstnärlighet i fokus.

Ditt skapande kommer att kunna ge avtryck i många 
olika sammanhang redan under gymnasietiden. Det kan 
handla om kampanjer på nätet, utställningar, filmfes-
tivaler eller andra samarbeten utanför skolan. Vi är 
duktiga på att nå ut och vi vill att utbildningen är en del 
av verkligheten.

Många i mediebranchen är egenföretagare och du 
kommer även att få grundläggande kunskaper om att 
driva företag och vara kreativ tillsammans med dina 
klasskompisar.

Fotografi: 
Du lär dig allt om fotografins magiska värld och 
arbetar konstnärligt och personligt med berät-
tande och kreativa bilder för olika ändamål.

Film: 
Film kan vara så mycket. Lär dig filmens berät-
tande och lär dig tekniken bakom filmning, 
redigering och att berätta en historia. Konst-
närligt och nyskapande.

Ljud och radio: 
I ämnet medieproduktion lär du dig att skapa 
med ljud. Det handlar om allt ifrån små poddar 
till direktsänd radio i glasbur med livemusik i 
skolans stora samarbete med Musikhjälpen i 
P3 - den så kallade Hulehjälpen.  
 
 
Grafisk design: 
I dagens mediebrus är det viktigt att kunna 
uttrycka sig på ett snyggt och tydligt sätt via 
text och form. Detta övar du på i ämnet Gra-
fisk kommunikation.

KURSPLAN FÖR EST. MEDIA
Gymnasiegemensamma ämnen
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 1-3 300
eller
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktn. Estetik o Media 400 p
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och komm. 100

Profil Estetik o Media 500 p 
Fotografisk bild 1 100                                 
Fotografisk bild 2 100                
Grafisk kommunikation 1 100
Entreprenörskap 100
Valbar kurs* 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Estetik & Media

Eget skapande

Fotografi grund

Ljudproduktion

Digitala bilder

Bildanalys

Kreativitet

Fotografi fördjupning

Grafisk design

Filmproduktion

Jag gick tidigare 
på en friskola 
men nu känns 
det som jag har 
kommit hem. 
En riktig skola 
liksom. Bra 
seriösa lärare 
och en kreativ 
mediemiljö.

”

Erik Vikström


