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Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
medier, information och kommunikation

Möjlighet till

Idrotts-
specialisering



Välkommen till 
Arlanda gymnasiet

På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade 
lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva och höga förväntningar, vilket 

får dig att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du 
kommer att få kontakter för livet. För oss är det viktigt att du som elev känner dig stolt över 
din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar att ta dig dit du vill! 

Studieförberedande program
Arlandagymnasiet erbjuder flera studieförberedande program med olika inriktningar, med 
fokus är på internationella och globala frågor, kreativitet och innovationskraft. De studieför-
beredande programmen på Arlandagymnasiet rustar dig inför dina vidare studier genom att 
du får djupa ämneskunskaper och en god studievana.   

Yrkesprogram
Våra yrkesprogram på Arlandagymnasiet har tät samverkan med arbetslivet, genom vilken du 
som elev får värdefulla kontakter inför ditt fram tida yrkesliv. På samtliga yrkesprogram finns 
självklart möjlighet att läsa till grundläggande högskole behörighet. Utöver det finns på flera av 
våra yrkes program möjlighet att erhålla ett branschgodkänt certifikat inom ett specialområde, 
vilket ökar dina möjligheter till jobb efter gymnasiet.

Idrottsspecialisering
För dig som vill satsa på din idrott under gymnasietiden 
erbjuder Arlandagymnasiet nationell idrottsutbildning i 
fotboll och handboll samt lokal idrottsutbildning i inne-
bandy, ishockey och e-sport. 

Engagemang
Arlandagymnasiet har flera elevföreningar som du kan 
engagera dig i utifrån dina intressen. Några av de fören-
ingar som finns på skolan är Skol-IF, musikföreningen 
och FN-föreningen. 

Certifierad FN-skola
Arlandagymnasiet är en certifie-
rad FN-skola. Det innebär att vi 
har åtagit oss att upprätthålla 

den värdegrund 
och de idéer om 
mänskliga rättigheter 
och solidaritet med 
världens alla länd er 
som FN står för. 

Alla Instagram-foton har tagits av skolans elever och personal.

FN-skola

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud 
av unika utbild nings vägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb 
direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 



grupper när ni gör skoltidning-
en på webben.  

Utbildningen
Under din studietid hos oss 
utrustas du med en dator med 
Adobes alla redigeringsprogram. 
En del av undervisningen drivs 
som en redaktion och du är 
en i teamet. Du får möta olika 
medier och bekanta dig med 
flera arbetssätt. Att självständigt 
planera och genomföra olika 
uppdrag gör dig väl förberedd 
för arbetsliv och universitets-
studier. Vi har ett eget område 
med klassrum, grupprum, 
foto-studio, uppehållsytor och 
lärarnas arbetsrum. Detta skapar 
en gemenskap som är mycket 
uppskattad. Du får möta kunniga 
och engagerade lärare som ställer 
höga krav och hjälper dig vidare 
i studierna. 

Tycker du om att skriva? Vill du jobba kreativt och lära 
dig fotografera, filma och redigera? Vill du lära dig  
marknadsföring och att göra medieproduktioner?  
Gillar du språk, SO-ämnen och vill plugga vidare i  
Sverige eller utomlands? Då ska du välja  samhällsveten-
skapsprogrammet med inriktning mot medie r,  
information och kommunikation!

Ta dig 
dit du vill
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Möjlighet till

Idrotts-
specialisering

Skärmarna lyser svagt och 
det hörs ett knatter från 

tangentborden. Eleverna har 
just avslutat sitt redaktionsmöte 

med läraren och alla är nu foku-
serade på att formulera frågor 
och att planera lämpliga inlägg. 
Ni arbetar tillsammans i små 



Årskurs 1
I årskurs 1 läser du ämnen som 
du känner igen från grundskolan 
men i ett högre tempo och i en 
klass med andra elever som också 
siktar på att studera vidare. Du 
får känna på de arbetssätt som ut-
märker programmet och vi lägger 
tillsammans grunder för en bra 
studieteknik. Din dator har rele-
vanta programvaror för branschen 
och du lär dig grunderna inom 
bild-, film-, och ljudredigering.

Årskurs 2
I årskurs 2 kommer du in i det 
redaktionella arbetssättet och din 
klass ansvarar för skoltidningen 
tillsammans med treorna. Du får 

lära dig att skriva texter för 
olika syften och om hur 

samhället fungerar ur 
ett medieperspektiv. 
Etiska frågor kring 
publicering på nätet 
och i klassiska medier 

har en självklar plats i ut-
bildningen. Du får också  

göra studiebesök i branschen.

Årskurs 3
Nu befästs dina kunskaper på 
redaktionen och du producerar 
och publicerar olika mediepro-
duktioner. Under detta år får du 
starta, driva och  avveckla ett eget 
medieföretag genom Ung företag-
samhet (UF) , en viktig erfarenhet 
för att bli framgångsrik inom 
media.  Genom gymnasie arbetet 
fördjupar du dig inom ett område 
som du själv väljer och du får visa 
att du är redo för universitetet och 
andra studier efter gymnasiet. 

Från nybörjare 
till proffs genom 

tre roliga år
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Arlanda media  
programplan
Gymnasiegemensamma 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1b 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhälllskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100

Gymnasiearbete 100

Programgemensamma 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningskurser 350
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50

Programfördjupning 400
Textkommunikation 100
Entreprenörskap 100
Medieproduktion 2 100
Digitalt skapande 1 100

Individuellt val 200
Fotografisk bild 1 100
Grafisk illustration 100

Ansökningskod: SAMED-ARN

år 1
Du lär dig grunderna inom  
bild- och filmredigering.

år 2
Du kommer in i det  

redaktionella arbets-
sättet. 

år 3
Genom gymnasiearbetet 

fördjupar du dig i ett eget 
valt område.

Foto: Kari Kohvakka

Foto: Kari Kohvakka

Foto: Kari Kohvakka



Idrott SAMED

NIU Fotboll / Handboll

Programfördjupning 400
Medieproduktion 2 100
Digitalt skapande 1 100
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100

NIU individuellt val 200
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100

LIU Ishockey / Innebandy / 
E-sport

LIU programfördjupning 400
Medieproduktion 2 100
Digitalt skapande 1 100
Entreprenörskap 100
Textkommunikation 100

LIU individuellt val 200
Idrott och hälsa 1 – specialisering 100
Idrott och hälsa 2 – specialisering 100

LIU utökade kurser 200
Träningslära 1 100

Ta dig dit du vill!
Vill du satsa på din idrott utan att skolan blir lidande? 
Vill du ha alla möjligheter att studera vidare efter 
gymnasiet utan att avstå från att satsa på idrotten? 
Hos oss hör idrott och studier ihop. Oavsett om 
du går den lokala idrottsutbildningen (LIU) eller 
den nationella idrottsutbildningen (NIU) erbjuder 
Arlandagymnasiet dig som vill satsa på både studier 
och idrott den möjligheten. Du kan utöva idrotter-
na fotboll, handboll, innebandy och ishockey på 
samtliga högskoleför beredande program samt på 
två av våra yrkesförberedande program, vilka är 
handelsprogrammet och barn- och 
fritidsprogrammet. Vi erbjuder 
dig professionella tränare från 
idrottslivet. 

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Arlandagymnasiet har blivit godkänt att bedriva 
nationell idrotts utbildning i idrotterna fotboll och 
handboll. Siktar du på att nå elitnivå inom din 
idrott, är detta utbildningen för dig. Ett nära sam-
arbete mellan skola, tränare och hemmet skapar de 
bästa förutsättningarna.  

Lokal idrottsutbildning (LIU)
Arlandagymnasiet erbjuder lokal idrottsutbildning i 
innebandy, ishockey och e-sport. Den lokala idrotts-
utbildningen håller hög kvalitet och eleverna har 
möjlighet till lika mycket träningstid som elever som 
går den nationella idrottsutbildningen. 

Det bästa av två världar
På Arlandagymnasiet möts det bästa av två olika 
världar. Från skolan får du engager ade lärare som 
med flexibla och kreativa arbetsformer hjälper dig 
framåt i dina studier. Från idrotten får du välut-
bildade och professionella tränare som är vana att 
arbeta i skolmiljö och samtidigt verkar på distrikts- 
eller nationell nivå. Du får dessutom support och 
utbildning i sådant som mental träning, fysiologi 
och kost.  Med hjälp av digitala verktyg kan du 
följa utbildningen på skolan, hemma eller på trä-
ningsläger i Sverige eller utomlands.

Arlanda Idrott 
Idrottsutbildning på gymnasienivå- för dig 
som vill satsa på både studier och idrott



JJag  studerar vid Linköpings 
Universitet och utbildar mig 

till Medieproducent. Program-
met som jag går på heter Kultur, 
samhälle och mediegestaltning. 
Det  innehåller bland annat pro-
jektledning, marknadsföring och 
journalistik. Det är alltså samma 
spår som på gymnasiet. Jag har 
också blivit utsedd till en av 27 
ambassadörer för FN-förbundet..

Hur upplevde du din tid på 
Arlanda gymnasiet? 
– Jag trivdes väldigt bra på 
Arlandagymnasiet. Dels för att 
jag gick ett superbra program, 
men även i skolan överlag. Jag 
har många roliga minnen från 
Arlandagymnasiet. 

– Mediaprogrammet på 
Arlanda gymnasiet gav mig en 
väldigt bra förberedelse för hö-
gre studier då jag valde en utbild-
ning mot media på universitetet. 
Jag fick ett ordentligt försprång 
gällande dataprogram som jag 
arbetat med på gymnasiet. Men 
också själva skapandet av saker, 
att gå från idé till slutprodukt. 
Nu när jag arbetar i olika projekt 
så har den erfarenheten hjälpt 
mig mycket.

Har du nytta av det du lärt dig 
idag? 
– Ja, verkligen. Nu vet jag ju inte 
riktigt exakt vad jag vill arbeta 
med när jag är klar med mina 
studier, men jag känner att en 

Nasrin Mohamoud läste media på Arlandagymnasie t 
och studerar numera vid Linköpings Universitet till 
medieproducent. 

” Medieinriktning  
har gett mig en  
bred kompetens”

Möjlighet till

Idrotts-
specialisering

medieinriktning har gett mig 
en bred kompetens. Dessutom 
älskar jag kombinationen av 
samhällsstudier och mediepro-
duktion, möjligheten att upp-
märksamma eller diskutera olika 
samhällsfrågor genom att göra 
till exempel en informationsfilm, 
eller en utställning. Det finns ju 
så mycket man kan göra. 

Kan du rekommendera ett 
media inriktat samhälls-
program?
– Verkligen! Det jag tyckte var 
som roligast var ju när man fick 
gestalta någonting man lärt dig. 
Det kunde vara i form av ett 
film projekt, ett magasin eller 
till och med en hemsida, om 
ett visst ämne. Det gör väldigt 
mycket att faktiskt kunna göra 
någonting av de man lärt sig, ro-
ligt och lärorikt på samma gång!
 
Vilka tips skulle du vilja ge 
fram tidens ungdomar?
– Plugga någonting du tycker 
är kul eller är intresserad av. Jag 
kände mig så glad över att jag 
hamnade på rätt program. Jag 
visste inte vad jag ville bli men 
valde program utifrån det jag 
tyckte är intressant. Det gjorde 
att jag orkade med plugget även 
när det var som tuffast.



Så här söker du
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier 
information och kommunikation (SAMED-ARN)

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg SAMED-ARN
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www.arlandagymnasiet.se
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