
ESTETISKA PROGRAMMET MEDIA
Vill du lära dig att fota och filma professionellt? Kanske skapa ett intres-
sant TV-program, designa en affisch, göra en animerad reklambanner, en 
podd eller producera en tidning? På Estetik och Media får du chansen att 
utveckla dig själv och dina idéer men även arbeta med skarpa medieupp-
drag. Allt från att filma en konsert, delta i en filmfestival till att formge 
en logotyp till ett företag. Välkommen till ett program som präglas av 
kreativitet och nyfikenhet!

– Nya kreativa medieyrken växer ständigt fram.  
Väljer du media får du ett högskoleförberedande 
program med många praktiska inslag, som ger dig 
goda möjligheter att studera vidare.

VILL DU UTVECKLA ETT 
KONSTNÄRLIGT OCH KULTURELLT 
SYNSÄTT?
Under årskurs ett läser du kurser som 
Medieproduktion och Digitalt skapande 
för att lära dig grunderna i att fotografera, 
skriva, filma, redigera och illustrera. 

I årskurs två får du fördjupa dig i mer 
specifika medieämnen som ger dig en bra 
bredd som medieproducent.

FILM- OCH TV-PRODUKTION
Här får du kunskap om professionell film- 
och TV-produktion med modern teknik. 
Du lär dig dramaturgi, bildberättande och 
redigering med digital teknik. Vi arbetar 
med olika typer av produktion: reklam, 
reportage, kortfilm, dokumentär och TV-
program som vi gör i vår egen TV-studio. 
Du får lära dig ljudlägga, mixa och skapa 
ljudeffekter till dina filmer.
 Vi jobbar även med olika liveproduktioner 
som konserter, föreställningar och 
sportevenemang. Vi använder Adobe 
Premiere, After Effects och Auditions.

GRAFISK KOMMUNIKATION
Här får du utveckla ditt formspråk och 
din kreativitet när vi designar grafiska 
produkter för tryckta och digitala medier. 
Den färdiga produkten kan vara en tidning, 
en affisch, en förpackning eller en grafisk 
företagsprofil med logotyp, visitkort, 
reklamtryck mm. Du får också lära dig hur 
man bygger upp bra fotografier och hur 
man nyttjar systemkamerans alla fördelar 
på ett kreativt sätt. Vi fotograferar olika 
typer av bilder i olika miljöer och jobbar 
även med ljussättning och porträttfoto 
i studio. Vi använder Adobe Photoshop, 
Illustrator och InDesign. Du har också 
möjlighet att använda ritplatta.

Estetik och media är ett studieförberedande 
program som ger dig behörighet att studera 
vidare på högskola och universitet. Inom 
det individuella valet kan du dessutom 
välja att utöka din behörighet ytterligare. 
Stora möjligheter finns för dig som vill läsa 
vidare, till exempel Grafisk design, Digital 
medieproduktion, Filmproduktion och Medie- 
och kommunikationsvetenskap, runtom i 
landet eller utomlands.

Följ oss gärna på Instagram 
@strombackamedia

– En värld av  – En värld av  
möjlighetermöjligheter

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 

Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka



ESTETISKA PROGRAMMET MEDIA 2023-2026

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
150 poäng

Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället 50 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
1150 poäng

Engelska 5 100 p 
Engelska 6             100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b - kultur              100 p
Idrott och hälsa 1           100 p
Matematik 1b           100 p
Naturkunskap 1b           100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b           100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
eller :
Svenska som andraspråk 1  100 p
Svenska som andraspråk 2 100 p 
Svenska som andraspråk 3 100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 poäng

Eleverna väljer kurser
från skolans utbud

INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA, ESTETISKA PROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN  400 poäng

Digitalt skapande 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2                  100 p 
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNING 500 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

Entreprenörskap eller Matematik 2b 100 p
Grafisk kommunikation 1 100 p
Grafisk kommunikation 2 100 p
Grafisk illustration 100 p
Fotografisk bild 1 100 p

GRAFISK KOMMUNIKATION

Entreprenörskap eller Matematik 2b 100 p
Film- och TV-produktion 1 100 p
Film- och TV-produktion 2 100 p
Filmproduktion 100 p
TV-produktion 100 p

FILM OCH TV-PRODUKTION

Med reservation 
för ev. ändringar
2022-10-13




