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Foto: Lars Heydecke.

Vad kul att du hittat till oss på Xenter. Här har vi estetiska 
utbildningar inom bild och form samt media. På vårt Este-
tiska program får du utforska världen och lägga fokus på 
det du är intresserad av. Du får vara med och välja olika 
arbetssätt och utveckla din egen förmåga. Vi vet att det 
leder till ett större självförtroende och ett djupare lärande. 
Hos oss får du jobba intensivt, både praktiskt och teoretiskt 
och ta fram dina egna idéer. Du lär dig dramaturgins olika  

Välkommen till Xenter!
uttrycksformer i film, TV, foto, ljudproduktion och animation.  
Du utvecklar din kreativitet och förmåga att lära för livet. 
Din gymnasieutbildning ska vara en kul och lärorik upple-
velse som ger dig kunskaper för att skapa din egen framtid.

Välkommen till oss!
Anna Eriksson, 
utbildningsansvarig spetsutbildningarna, Xenter



Det Estetiska programmet på Xenter drivs i samarbete med 
Tumba gymnasium och tar emot elever från ett 30-tal kom-
muner i landet. Tumba gymnasium ansvarar för de gymnasie-
gemensamma ämnena och Xenter ansvarar för de estetiska 
ämnena. Skolan ger en trygg miljö med många valmöjligheter.

Samarbete med Tumba gymnasium
Samarbetet har pågått under många år och har resulterat 
i ett av landets mest populära estetiska program. Samtliga 
lärare är behöriga och Xenters lärare har god kunskap och 
bakgrund inom de kreativa och kulturella branscherna. 
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Estetiska programmet 
spetsutbildningar med riksintag

Vad kan jag bli efter Estetiska programmet? Illustration: Sylvia Andersson.

Alla våra spetsutbildningar är hög -
skoleförberedande och möjlighet-
erna för vidareutbildning är stora. 
Eleverna ska stimuleras i sina tan-
kegångar om framtida studier och 
på sikt kunna bli yrkesverksamma 
inom det kulturella området. 

På vårt estetiska program ges eleverna 
möjlighet att bygga upp ett personligt 
kontaktnät med bransch och kulturliv 
samt på olika sätt möta och ta del av 
högskolemiljön parallellt med sin studie-
gång. Detta sker exempelvis genom ut-
byte av föreläsare och olika elevprojekt. 

Kvalitativ spetsutbildning
Xenter har länge satsat stort på media 
och estetiska utbildningar. Vi har byggt 
upp en branschkunnig enhet med be-
hörig personal, djup mediekompetens, 
specialbyggda lokaler och professionell 
teknik. Vi har ett brett kontaktnät inom 
den audiovisuella upplevelseindustrin 
som är redo att hjälpa oss att utveckla 
och kvalitetssäkra utbildningarna.

Skolverket utser vilka skolor som får be-
driva riksrekrytering med spets. Xenter/
Tumba gymnasium har flest spetsutbild-
ningar i Stockholms län. Utbildningen 
ska erbjuda kvalitativ och fördjupad 
kunskap och elever från hela landet 
kan söka på lika villkor.

Stockholm Mälardalen är centrum 
för den audiovisuella industrin i Sverige 
och har även störst koncentration av högre 
utbildningar inom området. Vi ger alla 
elever möjlighet att bygga upp ett person-
ligt kontaktnät vilket ofta är avgörande för 
en vidare karriär inom branschen.

”Under 2010 stod de kulturella och 
kreativa näringarna för 3,3 procent av 
Sveriges BNP vilket motsvarade 285 mil-
jarder kronor. Branschbedömare menar 
att framtiden för upplevelseindustrin ser 
ljus ut och att behovet av välutbildade 
kommer att öka.”
Ur Mediautveckling 2014, 
Myndigheten för radio och TV

Våra samarbetspartners
• Stockholms dramatiska högskola

 (StDH)

• Kungliga konsthögskolan (Mejan)

• Konstfack

• Stockholms universitet 

 (Institutionen för mediestudier)

• Södertörns högskola (Inst. för 

 kultur och lärande)

• Akademin Valand (Göteborgs 

 universitets konstnärliga fakultet)

• Högskolan i Väst samt Journalistik och 

multimedia vid Södertörns högskola

• Uppsala universitet Campus Gotland, 

animationsutbildningen på Sörängens 

folkhögskola

• Diagonalakademin

• Avid

• Botkyrka konsthall

• Mångkulturellt centrum.

Vi tycker att det är mycket viktigt att 
det finns en estetisk gymnasieutbild-
ning på hög nivå och stödjer Xenters 
ambition att fortsätta att utveckla sina 
fyra estetiska spetsinriktningar. Vi står 
även till förfogande vid en eventuell 
kvalitetsgranskning.
Maria Hedman-Hvitfeldt, studierektor och biträ-
dande rektor, StDH Erika Höghede, biträdande 
studierektor, gästlärare, StDH

De kulturella och kreativa näringarna 
växer starkt i Sverige. Tillväxten senaste 
året förklarades framför allt av en ök-
ninga av digitala affärsmodeller, samt 
en ökning inom branscher sås om mu-
sik, mode och design. Även rörligbild-
bolag ökar kraftigt. 148 000 i Sverige 
är verksamma inom de kulturella och 
kreativa näringarna.
Kulturella och kreativa näringarna 2015: statistik 
och jämförelser, Rapporten Volante maj 2016



” ” 7

Din framtid – bli det du vill! 
En utbildning som ger möjligheter

Tack för de tre åren jag har fått tillbringa 
hos er. Det har verkligen varit roligt 
och jag känner att jag fått växa tillsam-
mans med er. Hade gärna gått ett år 
till. Stämningen och lärare är väldigt 
inspirerande och har varit till stor hjälp 
i min utveckling.
Ur enkät till elever som gick ut VT 2016

Foto: Lars Heydecke.

Nöjda elever
Xenters elever är mycket mer nöjda än 
riks genomsnittet. De tycker att det är 
arbetsro på lektionerna, att lärarna har 
ett coachande förshållningssätt och att 
de själva har utvecklats under sina tre år 
på Xenter. Lärarna tycker det är viktigt 
att eleverna har en bra arbetsmiljö, att 
de utvecklas och att de betraktas som 
medarbetare i de kreativa processerna.

97% 97%100%

Jag har på 
Xenter mött företag 

och branscher som jag 
annars inte hade mött.

Jag tycker att det 
har varit arbetsro på 

lektionerna. 

Jag anser att 
Xenters lärare har 
goda kunskaper 
inom sitt ämne.

Vi anser det vara ett synnerligen gi-
vande samarbete då Tumba gymna-
sium/Xenter erbjuder sina elever en 
uppenbar hög nivå inom sitt område 
och visar ett intresse för att utöka 
elevernas kunskap med inblick även i 
ämnet på universitetsnivå. 
Henrik Schröder, Byrådirektör/Studievägledare 
på Institutionen för mediestudier, 
Stockholms Universitet
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Elever vid stativkamerorna i den stora film/TV-studion med 4-kamerasystem och avancerad ljusrigg. Foto: Patrik Lark.



Film/TV

Xenter är av Avid Europa utsedd att vara 
”Learning Partner” vilket innebär ett nära 
samarbete med utformning av kurser och 
möjlighet till certifiering.

9

Om du lockas av att berätta med rörliga bilder 
ska du välja Film/TV. Här får du lära dig de viktigaste 
verktygen för att kreativt kunna skapa filmer, 
reportage och TV-program.

Film/TV i korthet:
• teorier och analyser inom film/TV
• filmspråk, dramaturgi och analys
• filmhistoria
• Avid-redigering, möjlighet till 
 certifiering
• reklamfilm, musikvideor, 
 dokumentärfilm
• studioproduktioner med nyheter och 

underhållningsprogram
• livesändning
• film på internet – tekniken och 
 upphovsrätten.

Resurser:
• egen MacBook Pro med program
• två TV-studior varav en stor med 
 5-kamerasystem, Green Screen och 
 en kraftfull ljusrigg
• 30 Avid-redigeringar
• HD-kameror
• möjlighet att låna kamerautrustning
• möjlighet att använda lektionssalar 

efter skoltid för eget arbete.

Timplan

Gymnasiegemensamma 
ämnen  1 150 p
Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b och 2-kultur  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1, 2, 3 300 p

Programgemensamma 
karaktärsämnen  150 p
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Inriktning Estetik och media   400 p
Digitalt skapande 1   100 p
Medieproduktion 1   100 p
Medieproduktion 2   100 p
Medier, samhälle och 
kommunikation  100 p

Programfördjupningar  500 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-kunskap  100 p

Gymnasiearbete  100p

Individuellt val  200 p

Vi har Sveriges enda spetsutbildning 
i Film/TV. Här lär du dig att arbeta prak-
tiskt varvat med teoretiska studier. Hos 
oss får du jobba med filmproduktion, 
livesändning av olika evenemang och 
studioinspelningar såsom debattpro-
gram i vår film/TV-studio. Många 
gånger är det riktiga beställningsjobb 
från en kund. Våra lärare lär dig att ar-
beta professionellt och entreprenöriellt 
med rörlig bild.  

Film/TV
Som teoretisk bas lär du dig filmens 
uppbyggnad, form och stil samt film- 
och TV-historia. Vi arbetar med TV-
teknik, professionella kameror och 
modern ljudutrustning. Våra lokaler 
består bland annat av två TV-studior 
samt 30 stycken Avid-redigeringar. Avid 
är det ledande filmredigeringsprogram-
met för film- och TV-branschen i hela 
världen. Det är industristandard för 
tung film- och TV-produktion. Under 
utbildningen arbetar vi tillsammans 
med Radio & Ljuddesign i flera projekt. 
Detta för att skapa ett branschliknande 
arbetsflöde,  entreprenöriellt  lärande 
och nätverkande.

Estetik & Media: Spetsutbildning med riksintag

Så når du ditt drömjobb
Utbildningen ger dig både fördjupade 
och breddade kunskaper inom medieyr-
ket. Vi samarbetar till exempelvis med 
Stockholms dramatiska högskola och 
Södertörns högskola, samt bransch i
form av gästlärare, föreläsningar, work-
shops och studiebesök. Vi coachar dig 
också i ditt arbete med arbetsprover 
som du använder vid ansökan till högre 
studier inom Film/TV eller till jobb.
 De kulturella och kreativa näringarna 
är växande branscher. För dig med djup 
audiovisuell kompetens är möjligheter-
na många. Du kan gå vidare inom yrken 
som kameraman, filmare, redigerare, 
sändningstekniker, produktionsassis-
tent, bildproducent eller regissör.
 Det estetiska programmet ger dig 
även behörighet till att studera på 
högskola inom de humanistiska och 
samhälls vetenskapliga områdena, där 
kunskaper i kommunikation värderas 
högt.



Elevarbete: musikvideo av Astrid W. Nordberg.

Film/TV
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Filminspelning utanför Xenter. Foto: Lars Heydecke.



Redigering i Avid. Foto: Anja Callius. A-studion med 5-kamerasystem. Foto: Patrik Lark.

A-studions kontrollrum. Foto: Patrik Lark.
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Markus från Grafisk medieproduktion på sin praktik-
plats på ett tryckeri.
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Skolradion ”Radio-X”  under en livesändning till webben. 

Xenters nya radiostudio. Foto: Patrik Lark.

Musikstudion där vi spelar in musiker. Foto: Patrik Lark.



Radio & Ljuddesign
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Ljudutbildningen på Xenter är en av få exklusivt 
utvalda utbildningar i Sverige som får kalla sig 
”Sponsored school”.  Xenter var först i landet 
med att examinera elever i Pro Tools.

Gillar du musik, filmljud och radio ska du välja 
Radio & Ljuddesign. Här får du lära dig filmljudläggning, 
radio och musikproduktion.

Vi har Sveriges enda spetsutbild-
ning i radio och ljuddesign. När du går 
hos oss vill vi att du ska ha kul och få 
utveckla dina intressen. Vi vet att en 
stimulerande skola höjer din motivation 
och prestation. 
 
Radio & Ljuddesign
På utbildningen får du djupgående 
kunskaper inom exempelvis musikpro-
duktion, radioproduktion, ljudteknik, 
dataspels- och filmljudläggning. Du 
kommer att ha tillgång till den senaste 
utrustningen för radiosändning, musik- 
och ljudproduktion. Under utbildningen 
arbetar vi tillsammans med Film/TV i 
flera projekt. Detta för att skapa ett 
branschliknande arbetsflöde, entre-
prenöriellt lärande och nätverkande.

Radio & Ljuddesign i korthet:
• radioproduktion
• dataspels- och filmljudläggning
• livesändning av radio
• musikproduktion
• dramaturgi, ljudberättande
• surroundljudmixning i 5.1
• radiojournalistik, intervjuteknik
• mikrofon- och PA-teknik
• podradio
• skapa eget skivbolag
• discjockey

Resurser:
• egen MacBook Pro med program
• examinering i Pro Tools
• digital radiostudio med direktsändning 

till webb
• 5.1-mixningsstudio med trampstudio
• möjlighet att låna professionell 
 utrustning.
• Reason, Gselector, Zetta, Logic, Traktor
• Möjlighet att använda lektionssalar 

efter skoltid för eget arbete.

Timplan

Gymnasiegemensamma   1 150 p
Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b och 2-kultur  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1, 2, 3 300 p

Programgemensamma 
karaktärsämnen  150 p
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Inriktning Estetik och media   400 p
Digitalt skapande 1   100 p
Medieproduktion 1   100 p
Medieproduktion 2   100 p
Medier, samhälle och 
kommunikation  100 p

Programfördjupningar  500 p
Ljudproduktion 1 100 p
Ljudproduktion 2 100 p
Film- & interaktiv ljudproduktion 100 p
Radioproduktion 100 p
Digitalt skapande 2 100 p

Gymnasiearbete  100 p

Individuellt val  200 p

Så når du ditt drömjobb
Utbildningen ger dig både fördjupade 
och breddade kunskaper inom medie-
yrket. Vi samarbetar till exempelvis med 
Stockholms dramatiska högskola och 
Södertörns högskola, samt bransch i 
form av gästlärare, föreläsningar, work-
shops och studiebesök. Vi coachar dig 
också i ditt arbete med arbetsprover 
som du använder vid ansökan till högre 
studier inom radio- och ljudområdet 
eller till jobb.
 De kulturella och kreativa näringarna 
är växande branscher. För dig med djup 
audiovisuell kompetens är möjlighe-
terna många. Du kan gå vidare inom 
yrken som radioproducent, ljuddesig-
ner, ljudtekniker inom PA, radio och TV, 
samt film- och dataspelsljudläggare. 

Skolradio på FM-nätet 91,6
Vi samarbetar med Botkyrka närradio 
där du har möjlighet att sända live 
varje fredag kl 12-13. Du produce-
rar också sändningar för vår egen 
podcastkanal Studio Tumba, som du 
hittar på iTunes.
www.radiobotkyrka.com

Estetik & Media: Spetsutbildning med riksintag



Amanda Blomdahl certifierad i Pro Tools. Foto: Anders Lindgren. Intervjuinspelning. Foto: Lars Heydecke.

Pro Tools-redigering i ljudklassrummet. Foto: Patrik Lark.

Radio & Ljuddesign
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Skolradion. Foto: Patrik Lark. Avid C24 mixerbord. Foto: Anja Callius. Trampstudion. Foto: Patrik Lark.

5.1-studion för filmljudläggning och surroundmixning i Pro Tools. Foto: Patrik 

15



16 Fotosession i Xenters stora fotostudio (96 kvm). Foto: Lars Heydecke.

Xenters stora och högkvalitativa fotoprinter. Foto: Anja Callius. Bildredigering i Photoshop. Foto: Lars Heydecke.



Foto
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Stolta elever vid sin fotoutställning på Fotomässan i Älvsjö. Foto: Patrik Lark

Gillar du att fotografera och uttrycka dig i bild? 
På Foto får du utveckla ditt bildseende inom mode-, 
reklam-, konst- och dokumentärfotografi och lära dig 
professionell ljussättning. 

Foto i korthet:
• fototeknik och formanalys 
• att se kritiskt på foto som medium
• uttryckssätt och formspråk
• fotografera svart/vitt och arbeta i 
 fotolabb (mörkrum)
• fotografera i färg och redigera bilder 

digitalt i t.ex. Adobe Photoshop
• teknik och ljussättning i fotostudio
• medieproduktion och fotoutställning.

Resurser:
• egen MacBook Pro med program
• rymlig fotostudio (96 kvm)
• analogt fotolabb
• Photoshop i Macmiljö för digital bild-

redigering
• tillgång till digital Nikon systemkamera 

under yrkesdagarna och vissa kvällar 
och helger

• professionell bläckstråleskrivare – för 
att kunna följa produktionskedjan från 
minneskort till slutprodukt 

Vi har Sveriges enda spetsutbildning 
i fotografisk bild. Praktiskt och teoretiskt 
skaffar du dig kunskaper och erfaren-
heter för att kunna arbeta kreativt med 
professionell teknik såväl inom digitalfo-
to som efterbearbetning i fotolabbet. På 
utbildningen har vi branschverksamma 
lärare som ger dig sina bästa tips för 
till exempel mode/reklam-, konst- och 
dokumentärfoto.

Foto
På Foto får du en djupgående utbildning 
i stillbildsfotografering. Under utbild-
ningen får du bland annat lära dig fo-
toteknik, bildanalys och det fotografiska 
formspråket i svartvitt och färg. Du 
kommer också att lära dig att redigera 
bilder i Photoshop, som är det verktyg 
professionella fotografer använder. Hos 
oss arbetar vi entreprenöriellt från idé 
till färdig produktion, bland annat med 
utställningar.

Timplan

Gymnasiegemensamma   1 150 p
Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b och 2-kultur  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1, 2, 3 300 p

Programgemensamma 
karaktärsämnen  150 p
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Inriktning Estetik och media   400 p
Digitalt skapande 1   100 p
Medieproduktion 1   100 p
Medieproduktion 2   100 p
Medier, samhälle och 
kommunikation  100 p

Programfördjupningar  500 p
Fotografisk bild 1  100 p
Fotografisk bild 2 100 p
Fotografisk bild 3 100 p
Fotografisk bild 4 100 p
Grafisk kommunikation 1 100 p

Gymnasiearbete  100 p

Individuellt val  200 p

Så når du ditt drömjobb
Utbildningen ger dig både fördjupade 
och breddade kunskaper inom medie-
yrket. Vi samarbetar till exempel med 
fotohögskolan i Göteborg samt med 
professionella fotografer, i form av 
gästlärare, föreläsningar, workshops 
och studiebesök. Det ger dig viktiga 
kontakter med högskola och bransch.
 Vi coachar dig också i ditt portfolio-
byggande som används till arbetsprover 
vid ansökan till högre foto- eller konst-
närliga studier, samt jobb.  
 De kulturella och kreativa näringarna 
är växande branscher. För dig med djup 
visuell kompetens är möjligheterna 
många. Du kan gå vidare inom yrken 
som fotoassistent, fotograf, bildredi-
gerare, ljussättare, illustratör, grafisk 
formgivare, journalist och scenograf.
 Det Estetiska programmet ger dig 
även behörighet till att studera på 
högskola inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena, där 
kunskaper i kommunikation värderas 
högt. 

Estetik & Media: Spetsutbildning med riksintag



Olivia Hörvallius
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Sandra Eriksson
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Elevarbeten Foto
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Emma Surell

Julia Trisér

Alexsandra Eriksson

Ellen Sjö
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Illustrera på Cintiq-skärm i animationsstudion. Foto: Patrik Lark.



Gillar du att rita och vill se dina bilder få liv? 
Då är det Bild & Form – Animation du ska välja. 
Här kommer du att få teckna, måla, skulptera 
och animera under hela din gymnasietid.

21

Animation

Bild och formgivning är en kreativ 
och konstnärlig inriktning med anima-
tion som fördjupning. Vi har en av  
Sveriges få spetsutbildningar i anima-
tion, i samarbete med Tumba gymna-
sium. Hos oss kommer du att få animera 
på klassiskt vis i 2D och lära dig att 
skapa rörelse och liv i dina egna bilder, 
både med hjälp av penna och papper 
och digitala hjälpmedel. 

Bild & Form – Animation
Vi arbetar på ljusbord speciellt an-
passade för animation och använder 
programvaror som TV-paint och After 
Effects för att bearbeta de tecknade 
bilderna. Vi använder också interaktiva 
ritskärmar för papperslös animation. 
Du får även experimentera med andra 
animationstekniker till exempel stop-
motion. Under utbildningen regisserar 
och producerar du slutligen din egen 
kortfilm. Du får också undervisning i 
måleri, teckning, grafik och skulptur. 
Där får du utrymme att hitta din egen 
stil, fördjupa dig i egna konstprojekt 
och ställa ut dina verk. 

Foto: Rebecka Beran.

Timplan

Gymnasiegemensamma   1 150 p
Engelska 5 och 6  200 p
Historia 1b och 2-kultur  200 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1, 2, 3 300 p

Programgemensamma 
karaktärsämnen  150 p
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Inriktning Bild & Form  400 p
Bild och form 1b  100 p
Bild  100 p
Form  100 p
Bildteori  100 p

Programfördjupningar  500 p
Bild och form – specialisering  100 p
Animation 1  100 p
Animation 2  100 p
Animation 3 – specialisering  100 p
Digitalt skapande 1  100 p

Gymnasiearbete  100 p

Individuellt val  200 p

För framtiden
Utbildningen ger dig både fördjupade 
och breddade kunskaper inom bild och 
form samt animation. Vi samarbetar 
till exempel med Akademin Valand i 
Göteborg, Konstfack och med illustra-
törer, designers och konstnärer i form 
av gästlärare, föreläsningar, workshops 
och studiebesök. Det ger dig viktiga 
kontakter med högskola och bransch. 
Du arbetar med din egen portfolio som 
används till arbetsprover vid ansökan till 
högre konstnärliga studier, samt jobb. 
 De kulturella och kreativa näringarna 
är växande branscher. För dig med djup 
visuell kompetens är möjligheterna 
många. Du kan gå vidare inom yrken 
som animatör, konstnär, illustratör, 
serietecknare, grafisk formgivare, sce-
nograf, dekoratör, speldesigner, arkitekt 
eller kulturvetare. 
 Det Estetiska programmet ger dig 
även behörighet att studera på högsko-
la inom de humanistiska och samhälls-
vetenskapliga områdena, där kunskaper 
i kommunikation värderas högt. 

Bild & Form – Animation 
i korthet:
• måleri, teckning och grafik
• skulptur och formgivning
• konsthistoria och samtidskonst
• serieteckning
• bild- och filmanalys
• 2D- och Stop Motion-animation
• digitalt skapande
• konstprojekt och utställningar.

Resurser:
• egen MacBook Pro med program
• animationsstudio för 2D-animation med 

interaktiva ritskärmar (Wacom Cintiq)
• programvarorna TV-paint och After 

Effects
• animationstudio för stop-motion 
 (HD-kameror) med Dragonframe
• professionella programvaror för 
 bildframställning
• rymliga salar för teckning, måleri och 

grafik.

Bild & Form: Spetsutbildning med riksintag



Vernissage för tredjeårseleverna på Mångkulturellt centrum. Foto: Armias Mamo.
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Cecilia vid sitt konstverk i elevutställningen Hem, ljuva hem. Foto: Armias Mamo.

Modellering av huvud i supersculpey. Foto: Patrik Lark.



Stop-motion-animering. Foto: Patrik Lark.
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Fotopolymer (grafik). Foto: Patrik Lark. Skulpturer i lera. Foto: Patrik Lark.



Film/TV
Sam Azar

Född: 1992
Studenten: 2011
Profil: Film/TV
Studier: Livesändningsspecialist, 
Xenter yrkeshögskola
Jobb: Viasat Sport, videoredigerare

Vad var bra med Film/TV?
Att skolan hade bra utrustning. Allt som eleverna vill göra 
gick att göra. Varenda lärare var engagerad och hade stor 
kompetens inom film och TV vilket är viktigt, samtidigt som 
de också gav realistiska tips och råd om den tuffa branschen.

Vilka kurser eller projekt tyckte du bäst om?
Ett projekt som var väldigt lärorikt var när vi gjorde en mu-
sikvideo. I det projektet fick vi i stort sett utöva alla delar i 
ett skapande av en film på ett avancerat sätt. Sedan så var 
fotokursen väldigt bra där vi fick lära oss lite mer djupgående 
vad en kamera egentligen är.

Vad gjorde du efter studenten?
Jag började jobba helgen efter studenten på ett företag 
som heter DeLaval, som videoproducent där jag producerade 
servicefilmer internt för företagets produkter. Mitt tips är att 
verkligen så fort som möjligt börja jobba inom branschen, 
alla vill ha unga hungriga medarbetare.

Vad jobbar du med nu?
Jag jobbar heltid på Viasat Sport som videoredigerare. Mitt 
uppdrag är att klippa repriser och höjdpunkter vid livesänd-
ningarna från NHL-hockeyn i USA och Kanada. Sport är mitt 
största intresse och jag kan inte tänka mig ett roligare jobb.

Vilka arbetsuppgifter har du?
Jag filmar och klipper mest. Jag har lärt mig mycket under 
mina år på Xenter så jag kan klassas som multikompetent och 
kan göra nästan allt, vilket är väldigt viktigt i branschen idag. 

Vilka råd ger du till dem som funderar på att välja Film/TV?
Lär dig så mycket som möjligt nu när du har chansen. Att 
gå dessa kurser utanför gymnasiet kostar mycket pengar, 
inse att du har superbra möjligheter att bli eftertraktad.

Vilka egenskaper behöver man ha på Film/TV?
Man behöver gilla att jobba praktiskt. Detta är inget man 
gör om man vill sitta på kontoret från 9 till 17 varje dag. 
Man ska gärna vara kreativ och gilla filmer och gärna kunna 
lite om dagens teknik, men man lär sig självklart allt sådant 
på skolan.

Vad var bra med Film/TV?
Tillgängligheten på resurser och personal. Framförallt hade 
man engagerade lärare som ställde upp även om det var ett 
eget projekt man startat utanför skolan. Upplägget med två 
heldagar på Xenter var också väldigt bra, vilket gjorde det 
lätt att planera upp heldagar under filmproduktionen när 
alla i ens crew var tillgängliga. 

Vilka kurser tyckte du bäst om? 
De två kurser jag tyckte bäst om var musikvideo- och TV-
produktion. Musikvideo var en kurs där vi fick vara väldigt 
kreativa och självständiga. TV-produktion var en väldigt 
viktig kurs för mig personligen, där jag insåg att jag ville 
jobba som producent.

Vad gjorde du efter studenten? 
En månad efter studenten flyttade jag tillsammans med en 
vän till Santa Barbara i Kalifornien för att studera på Santa 
Barbara City College. Nu läser jag mitt andra år här med 
målet att överflyttas till UCLA där jag kommer slutföra en 
Bachelor’s Degree inom filmproduktion.

Hur ser du på framtiden?
Efter mina studier har jag troligtvis de egenskaper och 
kontakter som krävs för att komma in i industrin och få 
möjligheter att bygga upp ett bra kontaktnät. Min dröm 
är att kunna starta ett produktionsbolag som fokuserar på 
att producera musikvideos. 

Vilka egenskaper behöver man ha på film? 
En av de viktigaste egenskaper man behöver inom film är 
respekt. Att göra en film är inte ett enmansjobb. Det krävs 
flera personer som jobbar tillsammans och respekterar varan-
dra. Man måste kunna samarbeta och jobba i grupp för man 
behöver varenda person i sitt crew för att slutföra sin film. 

Vilka råd vill du ge till en elev på Film/TV?
Ta vara på de fantastiska resurser som finns till hands. Både 
utrustning, redigeringsprogram och lokaler är otroliga, men 
även lärarna. Kom ihåg att lärarna är där för att hjälpa er att 
bli bättre. Men inget kommer hända om ni inte tar initiati-
vet och pushar era projekt framåt. Underskatta sedan inte 
vikten av för-produktion. Planering är allt när det kommer 
till film och TV. 

Ida Sjöberg Dahlgren

Född: 1995

Studenten: 2013

Profil: Film/TV

Studier: Film Produktion vid 

Santa Barbara City College 

röster från tidigare elever



Radio & Ljuddesign
Daniel Hûbinette 

Född: 1994

Studenten: 2013

Profil: Radio & Ljuddesign

Jobb: Programledare, 

Ljudproducent, 

Musikloggläggare

Sofia Muhonen Liedholm

Född: 1996

Studenten: 2015

Profil: Radio & Ljuddesign

Studerar: Livesändningsspecialist 

på Xenter yrkeshögskola

Vad var bra med Radio & Ljuddesign?
Jag älskade upplägget med att Xenter sköter alla mediekur-
ser för de såg också till att vi samarbetade med de andra 
medieklasserna. Vi skapade filmprojekt med film/tv-klassen, 
fotografisktljud med fotoklassen och sen fick vi dessutom 
arbeta med riktiga företag och skapa verkliga projekt! 

Vilka kurser eller projekt tyckte du bäst om?
Jag gillade alla ljudproduktionskurser som inte hade med 
musik att göra. För det passade inte mig helt enkelt. Men 
att spela in, redigera och sen att lyssna på allas projekt var 
bara så mysigt och kreativt!

Vad gjorde du efter studenten?
Efter studenten 2015 sommarjobbade jag och i augusti 
samma år blev jag antagen till Xenters Yh-utbildning Live-
sändningspecialist.

Vad gör du nu?
Fram till december 2016 läser jag vidare på Xenters YH-
utbildning Livesändningsspecialist. Där har jag breddat mig 
inom media och tv-produktion. 

Vilka råd vill du ge till en elev på Radio & Ljuddesign?
Mitt råd till dig är att ta chansen. Låna hem utrustning, sitt 
kvar i skolan och förverkliga alla de där projekten du vill 
göra! På Xenter har du all utrustning och de bästa lärarna 
som stöd.

Vilka egenskaper behöver man ha på Radio & Ljuddesign?
Jag sökte från början till fotoutbildningen på Xenter men 
fick testa på ljud som jag inte visste någonting om och 
bytte direkt. Det bevisar att du inte behöver några tidigare 
erfarenheter men att vara kreativ och lite nyfiken är bra 
egenskaper att ha med sig. 

Hur ser du på framtiden?
Jag tar examen som Livesändningsspecialist i december 2016 
och hoppas därefter på att få jobba kvar på min praktik-
plats på TV4 Nyheterna som sändningsproducent, fotograf 
och redigerare. Gör jag inte det, då kanske radio blir nästa 
utmaning ...

Vad var bra med Radio & Ljuddesign?
Att få göra saker jag inte ens tänkt på att göra inom ljudyrket

Vilka kurser eller projekt tyckte du bäst om?
Ljud! Att under hela dagar få arbeta med ämnet jag valt 
var väldigt tilltalande för mig när jag valde gymnasieskola.

Vad gjorde du efter studenten?
Jag arbetade faktiskt redan under tiden i gymnasiet med 
radio, och efter studenten blev det naturligt att gå upp på 
heltid.

Vad gör du nu?
Idag jobbar jag på MTG Radio och är involverad i RIX FM & 
Power Hit Radio. MTG har fem radiostationer och utöver de 
jag jobbar med är det Bandit Rock, Lugna Favoriter & Star FM.

Vilka råd vill du ge till en elev på Radio & Ljuddesign?
Var öppen för att testa allt du får chansen till att göra! 
Pro Tools är ett program jag vet jag var skeptisk till att lära 
mig för jag tänkte att jag aldrig skulle ha nytta av det. Nu 
använder jag det dagligen på jobbet!

Vilka egenskaper behöver man ha på Radio & Ljuddesign?
Man måste vara positiv, ha tålamod och framför allt: man 
måste ha viljan. Den är viktig för utan den kan man inte 
skapa något nytt. Fråga alltid och var nyfiken!

Vad gör du på ditt jobb?
Jag gör allt möjligt, det är det som är kul med kommersiell 
radio! Allt från att sitta i musikmöten och gå igenom rota-
tioner till att sända, ljudproducera och bistå mina kollegor 
med hjälp när de behöver den.     

Hur ser du på framtiden?
Framtiden... Radiokartan kommer ritas om helt 2018 så vad 
som händer då vet ingen.

röster från tidigare elever



Foto

Vad var bra med Foto?
För det första fanns resurser i form av utrustning, teknik och 
kompetens och för det andra engagerade lärare som alltid 
såg en och peppade en till att konstant bli bättre. En del 
kurser var också utformade för att likna verkliga uppdrag. 
Det i kombination med fantastiska lärare har gett mig väldigt 
mycket. Finns det ingen som står bakom dig och delar med 
sig av råd, konstruktiv kritik och kunskap för att du hela tiden 
ska bli bättre, vassare och kunnigare spelar inte utrustningen 
någon roll i slutänden eftersom du själv inte utvecklats. 

Vad gjorde du efter studenten?  
Jag gick en tvåårig yrkesfotoutbildning på Fotoskolan Gö-
teborg som avslutades med praktik, där jag spenderade tre 
månader i New York och tre månader i Stockholm. Nu driver 
jag företag och jobbar som fotograf och fotografassistent. 

Vilka råd vill du ge till en elev på foto?
Använd alla fantastiska resurser du har tillgång till - lärarnas 
kompetens, utrustningen, studion och din tid. Våga experi-
mentera, prova nya saker och framförallt ha kul!

Rebecka Näsström

Född: 1993

Studenten: 2012

Profil: Foto

Studier: Fotoskolan Göteborg

Yrkestitel: frilansande fotograf 

och fotografassistent.

Helge Olsén

Född: 1992

Studenten: 2011

Profil: Foto

Yrkestitel: frilansande filmfotograf 

Felicia Andreasson

Född: 1995

Studenten: 2013

Profil: Foto 

Studier: Bildjournalistik Nordens 

fotoskola – Biskops Arnö

Vad var bra med Foto?
Studieupplägget att ha två dagar i veckan koncentrerade 
på just foto och media var riktigt bra. Det gjorde det lättare 
att fördjupa sig i ett ämne eller projekt.

Vad gjorde du efter studenten?
Under praktiken sista året fick jag upp ett intresse för film 
då byrån jag praktiserade på gjorde en hel del webb-TV. Ef-
ter studenten startade jag eget för att frilansa och ta på 
mig egna projekt. Valet att ha ett eget företag var ganska 
självklart eftersom jag värdesätter friheten det ger. Det 
har varit en stor utmaning men har också gett mig helt nya 
kunskaper som jag inte hade fått annars.

Vad gör du nu?
Idag arbetar jag fortfarande med film. Uppdragen varierar 
stort, allt ifrån konstfilm till reklam. Nu för tiden filmar, 
klipper samt producerar jag.

Vilka råd vill du ge till en elev på Foto? 
Ta vara på de resurser som faktiskt finns, i form av utrustning 
och den kunskap lärarna sitter på.

Vad var bra med Foto?
För mig var det skönt att ha foto två dagar i veckan. Foto är 
något jag brinner stort för och det var en skön ventil till de 
teoretiska ämnena. Lärarna var väldigt bra och gav mig stora 
kunskaper. Att vi dessutom hade tillgång till fantastisk utrust-
ning och lokaler, gjorde att mitt intresse växte ännu mer. 
Ett av de roligaste arbeten vi gjorde var utställningen på 
Fotomässan. Där fick vi lära oss hela processen från att välja 
ut bilder till slutproduktion. Gymnasiearbetet var också väl-
digt roligt, där fick vi göra precis vad vi ville inom ett tema. 
        

Vad studerar du nu?
Bildjournalistik på Yrkeshögskolan Nordens fotoskola –  
Biskops Arnö. 

Vilken yrkesroll kommer studierna att leda till?
Först och främst till att bli fotograf och arbeta som bildjour-
nalist. Man kan också exempelvis bli bildredaktör. Ditt driv 
och intresse avgör var du hamnar.

Vilka råd vill du ge till en elev på Foto?
Ta vara på åren ni går där och kanske viktigaste av allt, ha 
kul! Det kommer man långt på! Något som hjälpte mig 
när jag skulle söka vidare till skolor sista året var att jag 
kunde tillbringa så mycket tid på kvällslabben. Lärarna var 
så engagerade och kunniga och tog sig tid. Så ta vara på 
alla lokaler, utrustning, mörkrum, studio m.m. 

Vilket råd skulle du ge de som söker till Foto?
Våga söka om du verkligen brinner för foto! Den utbildning 
du får håller verkligen en hög nivå och de engagerade lärarna 
kommer hjälpa dig att våga tro på dig själv. Våga satsa för 
att nå din dröm!

röster från tidigare elever



Vad var bra med Bild & Animation?
Att man som elev fick möjligheten att prova på olika kreativa 
uttryck och medel samt utveckla sina egna idéer under god 
mentorskap. Stort plus var att få träffa på likasinnade och 
att dagligen få vistas i en främjande miljö. 

Mourad Kouri

Född: 1987        Studenten: 2005

Profil: Bild & Form – Animation

Studier: Konst vid Concordia 

University i Montreal, Kanada och 

nu Master i Fri Konst vid Kungliga 

Konsthögskolan, Stockholm.

Ronja Kaarlenkaski

Född: 1993        

Studenten: 2012

Profil: Bild & Form – Animation

Studier: Studerar vid 

Toyo Institute of Art and Design 

i Tokyo.

Vad var bra med Bild & Animation?
Man fick testa så många nya grejer. Jag började för att jag 
ville lära mig animation, men skaffade under tiden också 
ett större intresse för form och målning. Det var en bra plats 
att upptäcka vilken del av kreativa media man gillar bäst.

Vilka kurser eller projekt tyckte du bäst om?
Traditionell pappersanimation. Det var väldigt mysigt att 
sitta vid ljusborden och rita. Annars gillade jag seriekursen 
(jag är i grund och botten en manganörd) och formkursen.

Vilka egenskaper behöver man ha på Bild & Animation?
Det viktigaste är att du är intresserad av att teckna och skapa. 
Det är en väldigt stor del av programmet så det gäller att 
man är beredd att lägga ner en hel del tid på det. 

Vad har du gjort efter studenten?
Studerat Spelgrafik & Design på Gotlands högskola. Efter ett 
halvår slutade jag när jag fick stipendiet Monbukagakusho 
Training School från japanska staten. Det innebar tre års 
studier i Japan, först ett år japanska språkstudier och sedan 
två års illustrationsstudier, vilket jag sysslar med just nu.

Hur ser du på framtiden?
Jag skulle vilja stanna ett tag till i Japan. Jag ska söka in till ett 
universitet här. Går inte det ska jag försöka skaffa ett jobb, 
helst inom illustration för tröjtryck och klistermärken mm.

Bild & Animation
Isabel Koger 

Född: 1989        

Studenten: 2007

Profil: Bild & Form – Animation

Studier: Florence Academy of Art, 

Göteborg

Vad var bra med Bild & Animation?
Utbildningen är egentligen mycket som andra gymnasieut-
bildningar med inriktning estet-bild/form men med en twist 
av animation, vilket gör att den sticker ut från mängden 
och blir något alldeles extra. Med väldigt engagerade och 
kunniga lärare, samt bra och påkostad utrustning kan jag 
absolut rekommendera utbildningen!

Vilka kurser eller projekt tyckte du bäst om?
Det var helt otroligt att få animera för första gången! Det 
var något jag aldrig hade provat på förut innan jag började. 
Det var helt magiskt att få se sina bilder komma till liv! 
Förutom animationskurserna så var nog konsthistoria den 
roligaste kursen. 

Vad gjorde du efter studenten?
Jag lärde mig mer om konst och måleri på en folkhögskola 
som heter Edsviks konstskola i Sollentuna. Det är en förbe-
redande konstskola där man får prova på allt från att måla 
med olja, akryl och vattenfärg, till att göra installationer 
och pappersskulpturer. Där hade vi även färglära och kroki. 
När jag hade läst ett år på Edsvik fortsatte jag min resa på 
Florence Academy of Art i Göteborg. Det är en 3-årig yrkes-
utbildning där man lär sig att teckna och måla från grunden.

Vad gjorde du efter studenten?
Jag studerade beteendevetenskap med filosofisk inrikt-
ning  och kom sedan in på ett kandidatprogram i konst vid  
Concordia University i Montreal, Kanada. Jag har även jobbat 
med ett kortfilmsprojekt vid sidan av studierna.

Vad gör du nu?
Just nu har jag börjat mitt första år i Masterprogrammet 
på Mejjan, Kungliga Konsthögskolan. Det är enormt stort, 
det känns fantastiskt.

Vilka råd vill du ge till en elev på Bild & Animation?
Ta chansen och ägna dig åt något du annars skulle ha svårt för 
att göra, för så länge som det är möjligt kommer man att få 
stöd från lärarna. Och att vara som en svamp och suga åt sig allt!

röster från tidigare elever



Vill du vara gymnasieelev för en dag?

Flytta hemifrån under gymnasietiden?

Kom och prova på den utbildning du är intresserad av! 
Ljudlägg, fotografera, filma, måla och animera. Träffa 
lärare och elever i våra specialutrustade lokaler. Kontakta 
ansvarig lärare på respektive institution.

Alla våra utbildningar har riksintag och kan därför sökas 
från hela Sverige. Om du bor för långt bort för att kunna 
pendla behöver du planera för att flytta hit.

Det är inte alltid lätt att hitta bostad i Stockholms-
området, men vi hjälper gärna till att förmedla kontakter. 
Vi arbetar bland annat med att hitta lösningar där du kan 
vara inneboende i ett rum i en villa, eller kompis-boende 
där ni är fler elever som delar på en lägenhet i närheten 
av skolan. 

Öppet Hus
Kom och träffa lärare och elever som gärna berättar för 
dig om skolan och visar dig runt i våra lokaler. 
Öppet Hus pågår kl. 18:00 – 20:00 följande datum:

Kontakt
Utbildningsansvarig spetsutbildningar, Xenter: 
Anna Eriksson, anna.eriksson@xenter.se, 070-866 92 20 

Bild & Form/Animation; 
Paul Jansson, paul.jansson@xenter.se, 070-866 93 25 
Foto; 
Sylvia Andersson, sylvia.andersson@xenter.se, 
070-811 27 75
Film/TV; 
Tobias Falkenstad, tobias.falkenstad@xenter.se, 
076-115 01 12
Radio & Ljuddesign; 
Anders Lindgren, anders.lindgren@xenter.se, 
076-115 01 13

2016 
9 nov

2017
1 feb
3 maj

Inackorderingsbidrag
När du flyttar hemifrån som gymnasieelev för att studera 
på annan ort på en gymnasieskola med riksintag kan du 
ansöka om inackorderingsbidrag. Kontakta CSN eller din 
hemkommuns gymnasieenhet.

Biträdande rektor för det Estetiska programmet, 
Tumba gymnasium:
Camilla Bergman, camilla.bergman@botkyrka.se,
070-880 40 77

Studie- och yrkesvägledare:
Souzi Yakob, souzi.yakob@botkyrka.se, 073-338 59 06

Är du studie- och yrkesvägledare får du gärna tala med 
utbildningsansvarig för spetsutbildningarna, 
Anna Eriksson. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
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Xenter/Tumba gymnasium är beläget i Tumba intill pendel tågsstationen, 25 min från Stockholm central.

Hitta Hit



Xenter är en mötesplats för kreativitet 
och lärande. Här finns cirka 180 gym-
nasieelever och 250 yrkeshögskolestu-
derande inom media, estetik, ekonomi, 
fastighet och grafisk bransch. Xenter 
driver även uppdragsutbildning och 
projekt inom Skapande skola.

En populär yrkeshögskoleutbildning är 
Livesändningsspecialist (t.h.).

Xenter – mötesplats för kreativitet och lärande

På Xenter finns förutom en mängd 
specialteknik och ändamålsenliga un-
dervisningssalar också lokaler speciellt 
anpassade för konferenser och möten.  
Som exempel kan nämnas att Xenter 
stod värd för Google for Education 
Summit 2014 med 150 deltagare.



Sök till oss!
www.gyantagningen.se

välj 
Tumba gymnasium
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08-530 623 70
info@xenter.se 
147 85 Tumba 
Besök: Utbildningsvägen 3

www.xenter.se

Xenter/TG är beläget i Tumba intill pendel tågsstationen, 26 min från Stockholm C. 

Foto: Max Romell.

08-530 615 61
147 85 Tumba

Besök: Utbildningsvägen 2

www.tumbagymnasium.se 


