
Grafisk design är en högskoleförbere-
dande inriktning för dig som vill arbeta 
med skapande processer, media och 
design. Vill du kunna producera profes-
sionella produkter för tryck? Utveckla 
dina färdigheter inom olika estetiska ut-
tryck, jobba med webbdesign eller som 
fotograf? 

Här får du möjlighet att arbeta kreativt 
med text, bild och ljud från skiss till pub-
licering. Att utveckla ditt sinne för design 
och din skapande förmåga och att lära 
dig uttrycka dina och andras idéer både 
i digital media och printmedia.

Väljer du Grafisk design får du en god 
grund för att arbeta inom reklam, konst 
och kommunikation. Dina framtida yrken 
kan exempelvis vara grafisk designer, 
journalist, interactive designer, fotograf, 
projektledare, art director, skribent m.m. 
eller varför inte starta ett eget företag? 

Estetiska programmet Grafisk design
Inriktning Estetik och media
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Estetiska programmet är programmet som ger dig det bästa från två världar. 
Du får utveckla din kreativa och skapande förmåga. Samtidigt skaffar du dig 
en bra grund för framtida möjligheter inom din estetiska bransch och andra 
områden. Du får högskolebehörighet vilket gör att du får många utbildnings-
val, efter gymnasiet.

Du väljer en av tre inriktningar, redan när du söker till oss
Musik, Grafisk design eller Ljud- och studioteknik

Förutom att du utvecklar ditt intresse och dina talanger inom den inriktning du 
valt, kommer du också att läsa entreprenörskap och ledarskap.

På inriktningen Grafisk design fokuserar vi på den kreativa processen i sin helhet 
från idé till färdig produkt. Du får kunskaper om och praktiska erfarenheter av 
visuell grafik som används i olika typer av medieproduktioner och grafisk form-
givning. Vi studerar modern teknik inom området och utvecklar känslan för hur 
innehåll och form ska avvägas för att bäst kommunicera med en tänkt målgrupp.

I inriktningen ingår också utbildning i fotografisk bild. Du får praktisk och teoretisk 
kunskap om bildspråk samt möjlighet att utveckla kreativitet och problemlösnings-
förmåga i samband med fotografiskt bildberättande. I årskurs tre har du möjlighet 
att genomföra en del av din utbildning i form av ett UF-företag med externa 
kunder, en ovärderlig erfarenhet.

Estetiska 
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Inriktning Estetik och media

Gymnasiegemensamma 

ämnen 1150p

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 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma 

ämnen 150p

Estetisk kommunikation 1 100 

Konstarterna och samhället 50 

 

Estetik och media 400p 

Digitalt skapande 1   100 

Medieproduktion 1  100 

Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och   

kommunikation 1 100 

Programfördjupning 500p 

Psykologi 1  50 

Psykologi 2a  50 

Mental träning  100 

Entreprenörskap 100 

Fotografisk bild 1  100 

Grafisk kommunikation 1 100 

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

----------------------------------------- 

Totalt:  2500p

Hudikgymnasiet bygger på en idé om 
unga människors utveckling och en 
tro på sin egen förmåga. Vår vision är 
att skapa världens mest motiverande 
skola för både lärare och elever. 

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår Motivations 
& ledarskapsutbildningen. När du tagit studenten hos 
oss kommer du att ha fått kunskaper som ger dig ett 
försprång i arbetslivet.

I Motivations & ledarskapsutbildningen lär du dig om 
konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, 
hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom  
Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå 
dig själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig 
till bra ledare för dig själv och andra.

På Estetiska programmet ingår Motivations & ledarskapsutbildningen i 
kurser som Mental träning och Psykologi. 


