
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning 
medier, information och kommunikation
Är du intresserad av att påverka genom olika 

kommunikationssätt? Då är inriktningen Medier, 

information och kommunikation på 

Samhällsvetenskapsprogrammet vara något för dig! 

Du lär dig kommunikation inom journalistik, 

information och reklam. Du får praktisk övning inom 

film, foto samt redigering med olika program som 

Photoshop, IMovie och InDesign. Du får lära dig att 

skriva texter för webb, tidning och blogg samt manus 

för film. Du genomför projekt från idé till färdig 

produkt – till exempel tidningar, filmer eller reklam- 

och informationskampanjer. Du tränar din förmåga 

till samarbete och entreprenörsanda, samtidigt som du 

utvecklar kritiskt tänkande, förmåga att ta initiativ 

och vana att ta eget ansvar. Exempel på yrken som 

intresserar dig kan vara: bloggare, kommunikatör, 

webbmaster, journalist, informatör, filmare, redigerare 

eller fotograf. 

Innehåll
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Medier, 
information och kommunikation ger dig en bred 

högskolebehörighet samtidigt som du lär dig medieyr-

kenas grunder och hur massmedia fungerar i vårt 

samhälle.

Vem är du?
• Du vill ha en bred högskoleförberedande utbildning 

med många möjligheter till meritpoäng.

• Du tycker media är ett spännande område.

• Du gillar en mix av teori och praktik, alltså både att 

tänka och jobba praktiskt.

• Du vill utveckla dina analytiska och kreativa sidor.

• Du vill vara med och ta ansvar över din egen utbild-

ning och är beredd på en hög studietakt.

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
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Matematik 2b  100p
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

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Filosofi 1     50 p
Moderna språk  200 p
Psykologi 1    50 p

Inriktning medier, information 
och kommunikation
Journalistik, reklam  
och information 1  100 p
Medieproduktion 1  100 p
Medier, samhälle 
och kommunikation 1 100 p
Psykologi 2a    50 p

Programfördjupningar
Medieproduktion 2  100 p
Film- och tv-produktion 1 100 p
Textkommunikation  100 p   
Visuell kommunikation 100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Moderna språk
Engelska 7
Fotografisk bild  
Idrott & hälsa 2 
Film- och tv-kunskap
Naturkunskap 2 
Entreprenörsskap
Digitalt skapande

Programstruktur

Så här jobbar vi
Vi tror på att ”lära genom att göra”. Hos oss får du 

verkligen producera media eftersom du testar att göra 

många olika typer av innehåll. Tillsammans med de 

teoretiska kurserna får du en bred inblick i hur 

mediesektorn fungerar, hur medierna påverkar oss 

som samhällmedborgare - och hur vi kan påverka 

genom media!

Lokaler och utrustning
I Wendela Hebbegymnasiets ljusa och fräscha lokaler 

har medieinriktningen specialbyggda salar, tidnings-

redaktion, digitalt fotolabb, traditionellt mörkrum, 

fotostudio och en välutrustad tv-studio där

vi bland annat spelar in skolans eget TV-magasin 

Wendela Runt. Självklart jobbar vi med samma 

datorprogram som mediebranschen i övrigt, till 

exempel InDesign, Photoshop, Dreamweaver, Audacity 

med flera. Vi arbetar i Mac-miljö med egen dator. 

Skolan är även känd för sin trivsamma miljö, med 

caféet som husets hjärta.

Efter utbildningen
• Du har grundläggande eller särskild behörighet för 

många högskoleutbildningar, till exempel inom data,

ekonomi, beteende, information, språk, kultur, juridik, 

utbildning och vård. Du kan även söka kvalificerade  

yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar 

inom till exempel ekonomi, media och turism.

• Du är förberedd för högskolestudier genom att ha 

arbetat självständigt och i grupp med större uppgifter

och projekt.

• Du har lärt dig att ställa upp teoretiska modeller och 

sedan pröva dem.

• Vill du söka tekniska eller naturvetenskapliga 

utbildningar kompletterar du genom utökad 

studiekurs, basår på högskola eller på Komvux.

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

Kontaktpersoner
• Åsa Esping Jameson, tel 08-523 041 42
asa.esping-jameson@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


