
Gillar du rörliga bilder? Gillar du animerad film och
datorspel? I så fall är det estetiska programmet med
fördjupning i animation något för dig! 

Eksjö Gymnasium erbjuder en unik spetsutbildning för dig
som vill lära dig grunderna i klassisk animation. Det är
värdefull kunskap för kommande studier och arbete inom
animation och speldesign. Välkommen till oss!



Kla s s i s k
an ima t i on

Förutom en gedigen utbildning inom bild
och form får du lära dig grunderna i
klassisk animation. Du kommer att få
använda samma teknik som Disney och
andra filmmakare har använt sig av när de
skapat sina mästerverk. Du kommer att få
jobba med papper, penna och digitala
verktyg för att skapa rörliga bilder. 

3-dimensionel l
animation

Vi möter den animerade bilden överallt.
Den finns i TV, film, datorspel, journalistisk,
konst, utbildning med mera. Hos oss
kommer du att  få arbeta med
tredimensionell animation genom att skapa
egna lerfigurer och digitala miljöer. Du får
sätta dessa figurer i rörelse och skapa egna
berättelser. Det ger en bra kunskapsgrund
för animation och grafisk produktion inom
många olika områden.



Unik t
s amarb e t e

Programmet är studieförberedande. Det
innebär att ungefär hälften av din studietid
innehåller gymnasiegemensamma ämnen.
Resten av tiden läser du karaktärsämnen
inom animation och bildskapande. Du
kommer att arbeta med skolans lärare men
du kommer även att få möta konstnärer,
animatörer och filmarbetare som
gästlärare. Du kommer även att får vara en
del av Eksjö Gymnasiums unika samarbete
med Eksjö Stadsfest. Där kommer du
exempelvis vara med och skapa grafiska
och animerade produkter och filmer.

Ins p i r a t i o n
o ch  kun skap

Hos oss kommer du att få studera
animation och bildskapande i teori och
praktik i en inspirerande miljö. I början
arbetar du med korta övningar och tränar
upp känslan för bildkomposition, rörelse,
karaktär och tajming. Efterhand läggs fler
och fler kurser till och blir till större
sammanhållna projekt. Årskurs tre
domineras av ett stort arbete som
resulterar i en animerad kortfilm.



Efter din ansökan till oss bjuds du in till en intervju.
Då får du chansen att berätta vad du brinner för inom bild
och form, till exempel att teckna, måla, animation eller
foto.Du får också berätta hur du vill utvecklas så berättar vi
om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.
Du kommer också få genomföra ett arbetsprov under
besöket.
 
Inga förkunskaper krävs när det gäller datorer,
programvaror eller kameror. Våran utbildning riktar sig till
alla med bild- , form-, animation- och fotointresse och som
vill utveckla sin kreativitet.
 
Har du några frågor om det Estetiska Programmet, Bild och
Form med fördjupning animation eller foto? Kontakta våra
estetlärare Bo och Sandra eller vår studie- och
yrkesvägledare Kajsa!
bo.nordin@eksjo.se (animation)
sandra.hila-schmidt@eksjo.se (foto)
kajsa.roslund@eksjo.se (studie- och yrkesvägledare)
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