
Estetiska programmet 
med inriktning Estetik och media
Profil: Foto, Film & Grafisk design 

Innehåll
Wendela Hebbegymnasiets profil Foto, Film & Grafisk design är 

inriktningen för dig som tycker om att uttrycka dig med bilder. 

Inriktningen ger dig goda kunskaper och möjligheter i att arbeta med 

media. Under dina tre år kommer du att lära dig hur man designar 

produkter, arbeta i studiomiljö inom foto, film- och Tv-inspelningar. 

Du kommer att göra poddradio, göra modeller i 3D som du sedan kan 

använda i dina egna filmproduktioner. 

Vi arbetar i gränslandet mellan konst och teknik, där vi utgår från din 

kreativitet och vilja att uttrycka dig. Under dina tre år utvecklar du din 

förmåga att arbeta självständigt. Uppgifterna är ofta utformade som 

professionella uppdrag som tränar dig för yrkeslivet. Det händer också 

att vi får skarpa uppdrag från externa kunder. För att du ska känna dig 

förberedd inför fortsatta studier och i arbetslivet kommer du även att få 

kunskaper i entreprenörskap. Detta innebär bland annat att du lär dig 

att göra allt från ide till färdig produkt samt grunderna i hur man startar 

och driver ett produktionsbolag. Du utarbetar en plattform/webbsida 

där du samlar dina foton, filmer och ditt cv.

Vem är du?
• Du tycker om att uttrycka dig med bilder i form av foto, film eller 

grafisk design. 

• Du vill ha en bred utbildning som ger dig behörighet till fortsatta 

högskolestudier. 

• Du vill få möjlighet att praktisera och utveckla din kreativitet inom 

media.

• Du är beredd att arbeta i projekt och utveckla din förmåga till 

samarbete. 

• Du vill ta ansvar för dina studier och är därför inställd på en hög 

studietakt.

Så här jobbar vi
Innan du börjar hos oss kommer du att bli kallad till en antagningsdag, 

här får du möjlighet att träffa lärare, elever och dina blivande 

klasskamrater. I brevet som vi skickar hem kommer du få all 

information kring hur du förbereder dig. Inriktningskurserna är till 

övervägande del upplagda som praktiska övningar varvat med 

teoretiska genomgångar. De praktiska kurserna hålls i mindre grupper 

med en lugn och kreativ atmosfär. Vi bjuder in gästföreläsare och gör 

regelbundet studiebesök. Vi samverkar mellan inriktningarna där tex 

musikeleverna gör filmmusik och teatereleverna agerar i produktioner. 

Hos oss arbetar elever och personal nära varandra med allt som har 

med utbildningen att göra. Vi strävar efter att du ska bli delaktig och 

känna motivation och glädje i dina studier. 

Foto innebär att du lär du dig hur man tar personligt uttrycksfulla 

bilder både med naturligt ljus och i studiomiljö. Vi börjar analogt med 

film och mörkrumsteknik men arbetar sedan övervägande digitalt i 

Photoshop och Lightroom. Vi fotograferar utifrån olika genrer så som 

Wendela Hebbegymnasiet är Södertäljes gymnasieskola för bild, foto, film, musik, dans, teater och media, design och 
teknik. Skolan finns i fräscha lokaler med klassrum, verkstäder, ateljéer, dans- och musiksalar samt café.



Gymnasiegemensamma ämnen
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 p
Gymnasiearbete  100 p

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Wendela Hebbegymnasiet
www.sodertalje.se/wendelahebbegymnasiet

Kontaktpersoner
• George Bonnet, tel 073-647 18 37
george.bonnet@sodertalje.se
• Miriam Janzon, studievägledare
tel 08-523 036 39
miriam.janzon@sodertalje.se 

Wendela Hebbegymnasiet 
erbjuder dessa program:
• Estetiska programmet med fem olika inriktningar: bild och 
formgivning • musik • dans • teater • estetik och media
• Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media
• Teknikprogrammet med tre inriktningar: design och 
produktutveckling  • samhällsbyggande och miljö - arkitektur • 
informations- och medieteknik

Programgemensamma
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället   50 p

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

Programfördjupningar
Fotografisk bild 1  100 p
Fotografisk bild 2  100 p
Film- och tv-produktion 1 100 p
Grafisk kommunikation   100 p
Grafisk illustration  100 p 
eller Film- och tv-prod. 2 100 p
eller Fotografisk bild 3 100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Naturkunskap 2
Matematik 2b, 3b
Engelska 7
Film- och tv-kunskap
Animation
Idrott & hälsa 2
Psykologi 1, 2a
Entreprenörskap och företagande UF
Internationella relationer
Musikal 

Programstruktur

porträtt, naturfoto produktfotografering mm.  Inom fotografi läser du 

kurserna Fotografisk bild 1 och 2

Film ger dig grunderna inom filmskapande, filmljud, ljus, dramaturgi, 

manus och regi i egna och gemensamma produktioner och större 

filmprojekt.. Du lär dig att kombinerar dessa kunskaper med 3D och 

visuella effekter i program som After effects, Premiere Pro och Final cut.

Inom film läser du kurserna Film- och tv-produktion 1 och 2 samt 

Medieproduktion 1 och 2. 

Grafisk design innebär att du lär du dig att tillverka hemsidor, designa 

föremål samt skapa en grafisk profil för ett eget varumärke. Du lär dig 

att arbeta i både 2D- och 3D-miljö i program som Photoshop och Maya. 

Concept art med karaktärsdesign och storyboarding. Du får en bra 

grund inom reklam, konst och kommunikation. 

Inom grafisk design läser du kurserna Digitalt skapande och Grafisk 

illustration. 

I åk 3 väljer gruppen mellan fördjupning inom grafisk design, film eller 

foto. 

Lokaler och utrustning
Skolan är känd för sin trivsamma miljö, med caféet som husets hjärta. 

Vi arbetar i Mac-miljö med egen dator. Som elev har du tillgång till 

specialanpassade, moderna och välutrustade lokaler. Vi har egen foto/

TV-studio, rum för digital redigering av film och stillbilder, mörkrum 

för analog fotografi och en ljudstudio.

Efter utbildningen
Det är idag många arbetsgivare som vill att deras personal ska vara 

kreativ och ta ansvar. Dessa egenskaper får du utveckla inom 

inriktningen. Dessutom har du skaffat dig en gedigen grund för vidare 

studier till yrken inom foto, film, grafisk design och media. Exempel på 

högskolor är Stockholms Dramatiska Högskola, Konstfack, Foto- och 

Filmhögskolan i Göteborg och Södertörn. Du har också fått 

grundläggande behörighet för att studera vidare på många olika 

teoretiska högskolor och universitet.

Högskolebehörighet
Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger således 

grundläggande behörighet till fortsatta studier inom främst 

konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Du 

har även möjlighet att utöka din behörighet genom individuella val som 

ger ytterligare meritpoäng till högskola, som Naturkunskap 2, Engelska 

7, Matematik 2 och Moderna språk. 


