
ESEST 

ESTETISKA PROGRAMMET 

MEDIACREATOR 
ESTETIK OCH MEDIA 

På estetiska programmet får du en hög- 
skoleförberedande examen och samtidigt 
utvecklar du dina kunskaper inom media. 

För att ytterligare förbereda dig inför högskola  
och universitet erbjuder vi kurser som inte är 
obligatoriska på det Estetiska programmet som 
moderna språk och högre kurser inom matematik 
och engelska. 

De som går utbildningen uppskattar att 
teoretiska lektioner varvas med praktiska där de 
själva får skapa och producera. Vi har professionella 
lokaler och teknik: Tv-studio med trekamerasystem, 
ljus- och bildkontroll, analogt fotolabb, fotostudio, 
radiostudio, flera filmredigeringsrum och lektions-
salar med stora dataskärmar som förenklar arbeten 
med layout och bild.  

Du får en kraftfull elevdator med professionella 
program som är anpassade efter branschens krav. 

Du kommer ibland att få jobba i större projekt 
både inom och utanför skolans väggar.  

Vi jobbar bland annat med direktsänd webb-tv, 
gör trycksaker åt externa beställare och många 
upplever att det är lättare att prestera väl när 
dagarna innehåller varierande arbetssätt. 

Sökande till Mediacreator gör inte något 
antagningsprov. 

Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 

Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

KONTAKTA OSS  
Kristoffer Kjäll, studie-/yrkesvägled. Tel: 054-540 19 49 
E-post: kristoffer.kjall@karlstad.se 
Ola Lindholm, medialärare Tel: 070-001 06 31 
E-post: ola.lindholm@karlstad.se 

 
Sundsta-Älvkullegymnasiet 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Sävegatan 7, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 18 00 
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KURSER PÅ ESTETISKA PROGRAMMET ESTETIK OCH MEDIA 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 1 150 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/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 150 POÄNG 
Estetisk kommunikation 1  .........................................  100 p 
Konstarterna och samhället  ........................................  50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet, läsa kurser som ger 
meritpoäng eller välja kurser bara av rent intresse. 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 400 POÄNG 

ESTETIK OCH MEDIA 

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

Programfördjupningar 500 poäng 
Programfördjupningen ger dig en breddning och 
fördjupning inom ditt karaktärsområde. Kurserna 
kommer att förbereda dig för vidare studier på 
universitet eller högskola – både allmänt och 
inom det estetiska och konstnärliga området. 

Inom programfördjupningen ska du göra 
 två val. Du väljer mellan Estetisk 
kommunikation 2 och Matematik 2b. 

Det andra valet är att du ska välja fyra av  
följande fem kurser: Fotografisk bild, Film  
och Tv-produktion, Textkommunikation,  
Grafisk kommunikation och Engelska 7. 

De olika kurserna kan kombineras enligt  
ramarna för det skolan erbjuder. 

För mer detaljerad information se: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 

mailto:ola.lindholm@karlstad.se

