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Dörren svänger upp och du hör avlägsna garv, musik 

och diskussioner. Några polare testar ett spelprojekt 

i VR-rummet, och hejar när du passerar. Två av dina 

lärare kommenterar ivrigt färska printar inför en elev-

utställning, samtidigt som du kliver in i vårt knallgula 

creatorspace. Det är NU det börjar.

 

Hos oss på LBS kretsar allt kring skapande och  

upplevelser. Vi vill att du ska få uppleva den magiska 

känslan av att vara kreativ. Oavsett om man lär sig att 

fota, streama film, illustrera fantastisk grafik med  

ritplatta, utveckla spel för virtual reality, UX-designa för 

webb eller appar, producera musik, designa hus eller 

bygga och vinna ett E-sportsevent så är det kreativa 

idéer och unika upplevelser som knyter allt samman.

Hos oss får du hjälp att utmana dig själv och att våga 

tro på att allt är möjligt. Med fokus på ditt intresse i en 

trygg, inspirerande miljö hjälper vi dig att utforska din 

kreativitet, samtidigt som du får med dig en högskole-

förberedande utbildning i ryggsäcken.

 

Vårt jobb är att lotsa dig igenom gymnasietiden och 

under den resan förbereda dig inför framtidens kreativa 

branscher. En framtid där vi faktiskt inte ens vet vilka 

jobb som kommer finnas. Nyckeln till din framtid håller 

DU, med vår hjälp kan du bli vad du vill.

 

Vill du skapa är vi ditt självklara gymnasieval.  

 

Välkommen hem.  /Fredrik Ogell, Verksamhetschef
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DU VET DET INTE ÄN MEN JUST HÄR, JUST IDAG KOMMER  

NI KLÄCKA IDÉN TILL EN APP SOM I FRAMTIDEN INTE  

BARA SKA FIXA ALLT, UTAN OCKSÅ RÄDDA VÄRLDEN. 

EXPERIENCE CREATING  

CREATE EXPERIENCES



VÅR SYN PÅ UTBILDNING  

Det är viktigt att sätta utbildning i ett sammanhang. Kunskapen  

du får idag ska ha ett tydligt samband med hur den kan användas  

i framtiden. På LBS är vi övertygade om att du kommer att ha stor  

nytta av ett gott självförtroende, en kreativ tankeprocess och för-

mågan att kunna kommunicera dina idéer till dina kollegor eller ut i 

samhället. Under din utbildning får du därför möjlighet att utveckla 

dina kunskaper inom alla dessa områden. Du skaffar dig erfarenheter 

av att samarbeta i kreativa processer och därigenom stärks ditt själv- 

förtroende. Du ska helt enkelt få bästa möjliga förutsättningar att 

kunna påverka din egen framtid. 

 

 

 

VÅRA SKOLOR  

Vi startade vår skola 1993 och idag finns LBS på 17 platser i landet. 

LBS ingår i AcadeMedia – Sveriges största utbildningsföretag. 

LBS PASSAR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV EN KREATIV 

FRAMTID OCH SOM VILL HA HÖGSKOLEBEHÖRIGHET 

EFTER GYMNASIET.  

LBS har fokus på att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

med resultat som ger många valmöjligheter för vidare studier. 

För det krävs kunskaper, självförtroende och en trygg och trivsam 

skolmiljö. Men det krävs också motivation. 

Därför har vi på LBS skarpa utbildningar inom estetiska och  

tekniska områden där du förutom den traditionella undervisningen 

av skickliga lärare, också får skapa och uttrycka dig inom områden 

som intresserar dig lite extra. Det ger skolor med en speciell  

samhörighet, dynamik och kreativitet men också engagerade  

lärare och självständiga elever.

 

LBS UTBILDNINGAR

Hos oss kan du utbilda dig inom områdena spelgrafik och spel- 

utveckling, systemutveckling, media-beteende, musikproduktion, 

grafisk design, arkitektur, e-sport samt foto & film.  

Det ger oss den trygghet och stabilitet som behövs för att kunna  

erbjuda utbildningar av hög kvalitet. LBS är en friskola och vi  

kontrolleras och godkänns av Skolinspektionen. Det är ytterligare  

en garanti för att vi håller den standard och kvalitet som krävs.

NÄRA TILL ALLT  

Våra skolor ligger så att du enkelt kan ta dig dit. Många kan du komma 

till med buss, tåg, cykel eller till fots. Du har naturligtvis rätt till buss- 

kort enligt nationella regler, beroende på hur långt du har till skolan.  

 

På LBS har du alltid nära till lärare och skolledning. Vi tycker att det 

är viktigt att du som elev är delaktig och elevinflytande är en naturlig 

del av LBS vardag. Här finns elevgrupper som arbetar med områden 

inom allt från miljö till likabehandling. Lärarna på skolorna upp-

muntrar elevinitiativen och det är inte ovanligt att de anordnar både 

kvällsaktiviteter och övernattningar. Om du behöver extra hjälp och 

stöd i skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och 

specialpedagog. När du vill ha vägledning kan du alltid vända dig till 

skolans studie- och yrkesvägledare.

GARANTERAD TILLGÅNG TILL TEKNIK OCH DATORER

I Sverige är det gratis att få en bra gymnasieutbildning. Men du  

behöver också material för att kunna genomföra dina studier på  

bästa sätt. Hos oss ingår allt detta kostnadsfritt. Dessutom får alla 

elever tillgång till datorer under studietiden. De flesta av våra  

skolor delar ut personliga bärbara datorer, medan några har  

lånedatorer blandat med kraftfulla stationära.  

 

Vi använder oss av ny och modern 

teknik. Under utbildningen får 

du tillgång till vår webbaserade 

kommunikationsplattform. Där 

har du koll på uppgifter, schema 

och närvaro.  

 

Vi ordnar också speciella studie-

hjälpmedel om du till exempel 

har läs- eller skrivsvårigheter.

LBS KREATIVA GYM NASIET VI UTBILDAR DIG FÖR FRAMTIDENS  
KREATIVA BRANSCHER
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TRYGGHET OCH STABILITET



CAMPUSBYGGE I ÖREBRO OCH 
NYSTARTER I UMEÅ OCH KARLSTAD
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WOHOO, NU SLÅR LBS UPP PORTARNA I UMEÅ! 

Visste du att det händer mycket spännande på techfronten i Umeå? 

Nytänkande entreprenörer med rötter i Umeå har sannerligen satt sin  

prägel på denna stad, som idag ses som en framstående universitets- 

stad och en pionjär för innovation och företagande.

På LBS vill vi bli en självklar del av Umeås akademiska centrum och  

berika det lokala gymnasieutbudet med vår nyöppnade skola. Genom 

att erbjuda en kvalitativ gymnasieskola med en unik miljö genomsyrad 

av kreativitet utbildar vi framtidens kreatörer. Spelgrafik, foto eller 

e-sport – vad bultar ditt hjärta för? Varmt välkommen till LBS-familjen!

KREATIVT CAMPUS I ÖREBRO

…OCH ÄVEN I KARLSTAD! 

I Karlstad flödar kreativiteten och arbetsmarknaden ropar efter 

fler kreativa talanger. Den värmländska entreprenörskulturen har 

utvecklat ett spännande näringsliv som hela tiden skapar nya idéer, 

lösningar och produkter. Det är här LBS kommer in i bilden! 

Med vår nystart i soliga Karlstad vill vi bli en del av den världsunika 

kompetens som återfinns i Värmlands största stad. Genom att erbjuda 

en rad olika kreativa program och inriktningar ger vi våra elever en 

konkurrenskraftig fördel i arbetslivet. LBS-familjen väntar på dig!  

OBS! För att starta ny skola krävs tillstånd av skolverket. Svar om 

sökt tillstånd väntas under hösten. Läs mer på vår hemsida.

I Augusti 2021 flyttar LBS Örebro in i ett sprillans nytt campus i helt nybyggda Eyra Center. Du kan följa  

byggnationen av skolan live genom att scanna QR-koden. Nya bilder tas och uppdateras varje minut. 



Inom byggbranschen så används VR/AR inte enbart för att beräkna  

och visualisera hållfastheter eller få en uppfattning om färdig produkt 

utan också för att säkerställa god arbetsmiljö och förebygga olyckor. 

 

SÅ, VAD FÅR MAN GÖRA?

Du får lära dig att designa och konstruera interaktiva VR/AR-miljöer. 

3D-grafik, ljuddesign och programmering blandas med projekt- 

arbetsmetodik under problemlösande arbetsformer som simulerar 

faktiska arbetsförhållanden i de olika branscherna.

 

Våra skolor är utrustade med modern VR/AR-teknik och kompetenta 

lärare som hjälper dig ta nästa steg mot ett yrke inom ämnet. 

Fördjupningen är en utmärkt ingång för dig som inte nödvändigtvis 

tänker dig en framtid inom spelindustrin utan som föreställer dig en 

bredare ingång till att arbeta med VR/AR. 

 

FÖRDJUPNINGEN FINNS SOM TILLVAL FÖR:  

 • LBS Spelutveckling  (sid. 27) 

 • LBS Systemutveckling  (sid. 29)

INNOVATIV TEKNIK SOM GER GODA ARBETSMÖJLIGHETER 

Fördjupningen LBS Extended Reality spetsinriktning ger dig möjlig-

heten att bredda ditt kunskapsområde genom att arbeta med inno-

vativ och spännande teknik som möjliggör goda arbetsmöjligheter  

inom en rad olika branscher. VR/AR är en snabbt växande framtids-

bransch som redan omsätter miljarder dollar årligen med breda  

användningsområden inom såväl spel, arkeologi, byggnation, till-

verkningsindustri, sjukvård och utbildning för att bara nämna några.

 

PROMENERA I GAMLA UPPSALA ÅR 650 E.KR.  

Med hjälp av VR och AR är det numera t.ex. möjligt att promenera 

runt och upptäcka Gamla Uppsala så som forskarna tror att det såg 

ut runt omkring år 650 e.Kr. Och har du nyligen åkt i en ny Volvo så 

har du fått uppleva AR/VR-funktioner som t.ex. påverkar bilens säker-

het och möjlighet att upptäcka gångtrafikanter, djur och cyklister. 

Men långt innan att i det här fallet bilen lanseras så sker en rad olika 

saker där bilen skall testköras i både virtuella och fysiska testmiljöer. 

I dessa miljöer används numera i hög utsträckning just VR/AR för att 

minimera kostnader och effektivisera produktionen.  

 

LBS GOES  
EXTENDED REALITY
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Se hur Elektromekanik 

tillsammans med ABB 

arbetar mot en kund 

inom bilindustrin för att 

ta fram produkter som 

möjliggör utvecklingen 

av framtidens bilar.

Promenera runt och 

upptäck Gamla Uppsala 

så som forskarna tror att 

det såg ut runt omkring 

år 650 e.Kr. Scanna 

QR-koden för ett smak-

prov och upptäck själv.

sidnummer STÄMMER 
ej



ESTETISKA  
PROGRAMMET

PASSAR DET ESTETISKA PROGRAMMET DIG?

Estetiska programmet är till för dig som är kreativ, nyfiken  

och tycker om att skapa och uttrycka dig. Programmet passar  

dig som vill studera vidare till eller arbeta inom media, musik  

eller grafik.  

 

KOMBINERA STUDIER MED DITT KREATIVA INTRESSE  

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som 

ger dig möjlighet att kombinera studier med ditt kreativa intresse.  

Kommunikation, kreativitet och eget skapande är nyckelord i våra 

utbildningar och kunskaper som är värdefulla att ha med sig oavsett 

vad du vill göra i framtiden. Ditt val av inriktning och fördjupning styr 

innehållet i utbildningen. 

  

 

DE PROGRAMINRIKTNINGAR SOM LBS ERBJUDER: 

 

INRIKTNING MUSIK: 

 • LBS Musikproduktion  

 

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING: 

 • LBS Spelgrafik 

 • LBS Grafisk design  

 

INRIKTNING ESTETIK OCH MEDIA: 

 • LBS Foto & film  

 • LBS Media-beteende 

 • LBS E-sport 

”KREATIVITET, SKAPANDE, FOTO OCH FILM”  

Det är ord som ringar in vad Tova, Cornelia och Sara, som läser  

estetiska programmet på LBS Helsingborg, brinner för.

Intresset att skapa följer dem från vardagen in i klassrummet.  

Att få ägna sig åt sitt intresse på skoltid och samtidigt få högskole- 

behörighet lockade tjejerna att välja Estetiska programmet. 

 

– Intresset för att skriva och fota ledde mig till Estetiska programmet 

med inriktning Foto & film. Min stora dröm är att bli författare,  

säger Sara.

 

– Jag skulle råda alla som har ett intresse av foto, film och media att 

söka Estetiska programmet. Eftersom det är högskoleförberedande

så öppnar det många dörrar i framtiden. Om du ångrar dig så kan du 

alltid välja att läsa något annat på högskolan. Att kunna uttrycka sig 

professionellt genom medier och vara kreativ är något man har nytta 

av oavsett vilket yrke man väljer, säger Cornelia. 

 

GRUPPROJEKT MELLAN KURSERNA 

En stor del av undervisningen baseras på kreativa projekt mellan 

kurserna, något som tjejerna tycker är bra. 

 

VARFÖR LÄSA  
ESTETISKA PROGRAMMET?
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– Vi får ofta göra projekt som handlar om aktuella händelser inom 

politiken eller populärkulturen och då sträcker sig arbetet över flera 

olika kurser. Att arbeta i grupprojekt på det här sättet gör det enklare  

att komma ihåg det man lär sig, fortsätter Cornelia. 

 

BRA STÄMNING MELLAN ELEVERNA OCH LÄRARNA 

Anledningen till att tjejerna valde LBS är många. 

– Det är så bra stämning mellan eleverna och lärarna är lättsamma 

och bra på att skapa anpassade studierna efter oss elever. Jag tycker, 

som många andra, att det kan kännas jobbigt att prata inför klassen 

och då brukar vi få hålla presentationer i halvklass, berättar Tova.

 

LÄRARNA VILL VERKLIGEN ATT MAN SKA LYCKAS 

– Det är högt i tak här och lärarna vill verkligen att man ska lyckas. 

Jag har upptäckt att jag gillar redigering och då är alltid lärarna där 

och stöttar och uppmuntrar mig att våga lita på att jag faktiskt kan, 

instämmer Sara. 

 

– Det har inte gått en enda dag som jag ångrar att jag valde LBS.

Även om det ibland är mycket att göra i skolan, så känns det aldrig 

jobbigt att gå dit, avslutar Cornelia.



SPELA, SKAPA OCH PRODUCERA
Har du ett brinnande musikintresse som du vill utveckla? Tänker du 
direkt på vad som kunde gjorts annorlunda när du hör en ny låt?  
På LBS Musikproduktion läser du Estetiska programmet med inriktning  
musik. Här får du jobba kreativt med ljud och lära dig att spela, skapa 
och producera musik. Att kunna spela in en låt professionellt och sedan 
ge den ett perfekt sound – det är det musikproduktion handlar om.  
I studion arbetar du med avancerad teknik och får du uppleva hur de 
teoretiska kunskaperna förbättrar resultatet i verkligheten. Utbildningen 
ger dig även stora möjligheter att utvecklas som musiker eller sångare.  
 
Under utbildningen kommer du att träna upp ditt gehör och även  
få goda kunskaper inom områden som arrangemang, komposition,  
inspelningsteknik och hur branschen fungerar. 

Du lär dig att arbeta med ljudläggning av exempelvis film och spel  
i främst mjukvaran Logic Pro X, vilket används av proffsen i många  
musikstudior och för ljudläggning av alla stora filmer och spel.  

Exempel på framtida yrken är musiker, musikproducent, låtskrivare,  
studioinnehavare, kompositör, ljudtekniker och ljudläggare. Utbildningen  
ger dig behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet och du 
kommer vara väl förberedd inför antagningsprov och studier inom musik, 
musikproduktion och musiklärarutbildningar på eftergymnasial nivå. 

          Programmet finns i: Borås, Lund, Nyköping, Trollhättan, Varberg

ESTETISKA PROGRAMMET – MUSIK   |  SÖKORD: ESMUS 13
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GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1b 

  Historia 2b – kultur 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1b 

  Naturkunskap 1b 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Estetisk kommunikation 1 

  Konstarterna och samhället 

INRIKTNING 
  Ensemble med körsång 

  Instrument eller sång 

  Gehörs- och musiklära 1

GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Musikproduktion 1 

  Musikproduktion 2 

  Ljudproduktion 1 

  Ljudproduktion 2 

  Digitalt skapande 1 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola

1150 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P

100 P 
100 P 
100 P 
150 P 
100 P 

50 P 
400 P 
200 P 
100 P 
100 P

100 P 
500 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
200 P



PÅVERKA MED MEDIA OCH DESIGN
Det är möjligt att förändra världen ett litet steg i taget, det går att 
påverka människor att göra bättre val. Den nya trenden nudging växer 
inom kommunikation och marknadsföring, den bygger på att analysera 
människors beteenden och sedan använda psykologi och design för att 
få dem att förändra sitt beteende. Vill du i framtiden jobba med media 
för att förbättra miljön, för att stoppa mobbning eller öka jämlikheten i 
samhället? Då har du hamnat rätt.  
 
På utbildningen lär du dig teorier inom beteendevetenskap och  
psykologi, samtidigt som du fokuserar på design och digital medie- 
produktion. Med hjälp av dessa kunskaper skapar vi sedan kampanjer 
som uppmuntrar människor att göra medvetna val. Ett exempel på en 
sådan kampanj kan vara att få människor att ta trapporna istället för 
rulltrappan genom att göra trappstegen till ett piano. Kul och effektivt!  

Du lär dig även att jobba professionellt med fotografisk bild, film/ 
animation och digital medieproduktion för att på ett effektivt sätt  
kunna sprida dina idéer och kampanjer. Du lär dig även att mäta och 
utvärdera kampanjerna och dess resultat med hjälp av digitala verktyg.  
Digitala miljöer: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere,  
After Effects, Google Analytics, Facebook Business Manager m.fl.  
 
Exempel på framtida yrken är kreativ marknadsförare, digital producent, 
marknadschef/strateg, beteendevetare/strateg, omvärldsanalytiker, influen-
cer, concept artist, 3D-grafiker, animatör eller art director. Utbildningen ger 
dig dessutom behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet.   

          Programmet finns i: Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, 
          Karlstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Nyköping, 
Stockholm Södra, Trollhättan, Umeå, Örebro
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E
SE

ST

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1b 

  Historia 2b – kultur 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1b 

  Naturkunskap 1b 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Estetisk kommunikation 1 

  Konstarterna och samhället 

INRIKTNING 
  Digitalt skapande 1 

  Medieproduktion 1 

  Medieproduktion 2

  Medier, samhälle och kommunikation 1 

GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Fotografisk bild 1 

  Psykologi 1 

  Psykologi 2b 

  Estetisk kommunikation 2 
  Design 1 

  Medier, samhälle och kommunikation 2 
INDIVIDUELLT VAL – För info kontakta skola

1150 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P

100 P 
100 P 
100 P 
150 P 
100 P 

50 P 
400 P 
100 P 
100 P 
100 P

100 P 
100 P 
500 P 
100 P 

50 P 
50 P 

100 P 
100 P 
100 P 
200 P



FOKUS PÅ SPELGRAFIK
Fångas du av skuggorna när andra bara ser motståndare? Tittar du på 
blänket i motorhuven när andra bara gasar? På LBS Spelgrafik läser du 
estetiska programmet med inriktningen bild och form med speciellt 
fokus på spelgrafik. 
 
Spelgrafik handlar om bild, känsla och uttryck. Under utbildningens 
gång får du inblick i hur processen att skapa ett spel går till. Du kommer 
även uppleva de olika roller som samspelar vid utvecklingen. Du lär dig 
behärska de programvaror som används inom branschen i skapandet av 
bilder och grafik till spel.  
 
Du skapar också egna spelkaraktärer genom digital 3D-modellering 
och animation. Du får uppleva att skapa från egna idéer med hjälp av 

två- och tredimensionella tekniker. Skissteknik, konceptutveckling och 
projektplanering är viktiga delar i utbildningen för att du sedan ska 
kunna planera och skapa egna projekt. Vi arbetar löpande med större 
spelprojekt från idé till färdig produkt. Då får du koppla samman det du 
lärt dig och har även möjlighet att fördjupa dig inom något område. 
 
Exempel på framtida yrken är concept artist, 3D-grafiker, animatör eller 
art director. Utbildningen ger dig dessutom behörighet att läsa vidare på 
högskola eller universitet.  

          Programmet finns i: Borås, Göteborg*, Halmstad, Helsingborg,  
          Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, 
Malmö, Nyköping, Stockholm Norra & Södra, Trollhättan, Umeå, Varberg, 
Växjö, Örebro
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E
SB

IL

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1b 

  Historia 2b – kultur 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1b 

  Naturkunskap 1b 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Estetisk kommunikation 1 

  Konstarterna och samhället 

INRIKTNING 
  Bild och form 1b 

  Bild 

  Form

  Bildteori 

GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Design 1 

  Animation 1 

  Animation 2 

  Digitalt skapande 1 
  Digitalt skapande 2 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola  

  För poängplan Spelgrafik Göteborg – se lbs.se/goteborg

1150 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P

100 P 
100 P 
100 P 
150 P 
100 P 

50 P 
400 P 
100 P 
100 P 
100 P

100 P 
100 P 
500 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
200 P



FOKUS PÅ GRAFIK OCH DESIGN
Vill du bli illustratör, bildkonstnär eller kanske jobba med motion  
graphics eller art direction på en reklambyrå? På LBS Grafisk design  
läser du estetiska programmet med inriktningen bild och form med 
fokus på grafik och design. 
 
Du lär dig att både analogt och med datorns hjälp skapa allt från logo-
typer, illustrationer, hela layouter till digital bildkonst och motion grap-
hics där ritbrädan ersätter canvas och pensel. Du använder den kunskap 
du får kring grafiska regler, visuell/estetisk kommunikation, komposition 
och konstarter för att motivera dina grafiska val samt presentera och 
argumentera för dem. Utbildningen är kreativ och du kommer kunna 
utveckla både din teknik och konstnärlighet, ofta tillsammans med dina 
klasskamrater i större projekt. 
 

Precis som i arbetslivet jobbar du igenom dina koncept och visual- 
iserar din idé antingen digitalt eller på papper och ”pitchar” den för 
kunden. Skolorna jobbar främst med mjukvaror som Photoshop,  
Illustrator, InDesign samt After Effects eller Maya. 
 
Exempel på framtida yrken är grafisk formgivare, art director, motion 
graphics-designer på digitalbyrå, layoutare mot magasin, bloggdesigner, 
eller originalare. Utbildningen ger dig dessutom behörighet att läsa 
vidare på högskola eller universitet.  

          Programmet finns i: Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, 
          Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö,  
Nyköping, Stockholm Södra, Trollhättan, Umeå, Varberg, Växjö, Örebro
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E
SB

IL

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1b 

  Historia 2b – kultur 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1b 

  Naturkunskap 1b 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Estetisk kommunikation 1 

  Konstarterna och samhället 
INRIKTNING 
  Bild och form 1b 

  Bild 

  Form

  Bildteori 
GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Medieproduktion 1 

  Grafisk kommunikation 1 

  Grafisk Illustration 

  Grafisk illustration i vektorgrafik 

  Digitalt skapande 1 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola

1150 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P

100 P 
100 P 
100 P 
150 P 
100 P 

50 P 
400 P 
100 P 
100 P 
100 P

100 P 
100 P 
500 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
200 P



FOTO & FILM
Vad du än vill jobba med i framtiden kan du vara säker på att kunska-
per inom foto och filmberättande kommer vara lika värdefullt som ett 
extra språk. Det finns mycket man inte vet om framtidens yrkesroller men  
en sak är säker: att behovet av professionell, visuell berättarteknik genom 
foto och film ökar för varje dag. Alla företag har idag en kommunikation 
som bygger på en strid ström film- och bildmaterial. Samtidigt utvecklas 
tjänster som Netflix och olika stockimagesajter som ökar produktions- 
och distributionstakten inom nöjesindustrin och förändrar våra konsum-
tionsmönster i grunden. Välkommen till en utbildning som på riktigt 
förbereder dig för att lyckas inom framtidens kreativa branscher. 
 
På utbildningen lär du dig att berätta med bilder som verkligen berör. 
Du får omsätta dina idéer till verklighet genom den kreativa idéprocessen 
och inte minst fördjupa dig i hantverket inom foto och rörlig media.  

Du får producera media för dokumentära, konstnärliga och kommer-
siella sammanhang och samtidigt lära dig jobba i team och i de olika 
roller som finns i ett produktionsbolag. Digital miljö: Vi jobbar främst  
i Adobe Creative Suite men även med appar och helt ny teknik, vi följer 
noga den utveckling som sker i branschen. 
 
Exempel på framtida yrken är fotograf, filmfotograf, redigerare,  
digital imaging technician, inspelningsledare, scripta, kameraassistent, 
post produktionskoordinator, reklamfilmare, regissör och ljus/ljud- 
sättare med flera. Du är även väl förberedd för utbildningar på folkhög-
skola, yrkeshögskola och universitet. 

          Programmet finns i: Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg,  
          Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund,  
Malmö, Nyköping, Trollhättan, Umeå, Stockholm Södra, Varberg, Örebro
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E
SE

ST

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1b 

  Historia 2b – kultur 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1b 

  Naturkunskap 1b 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b 

   

   

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk)  

PROGRAMGEMENSAMMA 
  Estetisk kommunikation 1 

  Konstarterna och samhället 
INRIKTNING 
  Digitalt skapande 1 

  Medieproduktion 1 

  Medieproduktion 2

  

  Medier, samhälle och kommunikation 1

GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Fotografisk bild 1 

  Fotografisk bild 2 

  Film- och TV-produktion 1 

  Film- och TV-produktion 2 

  Digitalt skapande 2 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola

1150 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P 

100 P 
100 P 
100 P 
150 P 
100 P 

50 P 
400 P 
100 P 
100 P 
100 P

100 P 
100 P 
500 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
200 P



TALANG OCH E-SPORTSEVENT
Är spel och e-sport det du verkligen brinner för? Drömmer du om  
en karriär antingen som talang eller inom e-sportsrelaterade event?  
Då är den högskoleförberedande utbildningen LBS E-sport för dig.  
Utbildningen ger dig en helt unik möjlighet att välja var inom E-sporten 
du vill jobba. Oavsett om det är spelandet i sig som är ditt fokus eller om 
du är mer intresserad av att jobba med själva eventen kring spelandet.  
 
Utövandet av e-sport kräver uthållighet, god fysisk och psykisk kondition  
samt laganda. Inriktningen innehåller mycket spelträning samt fysisk och 
mental träning för ett sunt utövande. Utifrån kunskap om en spelares  
behov, spelens upplägg och innehåll skapar vi tillsammans en spelarprofil 
som kopplas till ett träningsprogram för att göra dig till den bästa spelaren 
du kan bli. Erfarna e-sportscoacher samarbetar med aktiva spelare för att 
utveckla dina talanger maximalt. Matcher och turneringar är en hörnsten.
 
 

LBS E-sport league och E-sport Awards under vårterminen är e-sportligan  
för alla esportare på LBS som avgör vilken LBS skola som är bäst på spelen 
Counter-Strike och League of Legends. I matcher mellan skolorna kämpar 
sig eleverna fram till ett slutspel som sedan sker live inför publik på scen i 
ett proffsigt evenemang som också live-streamas. 
 
Du får även dra nytta av LBS tunga erfarenhet och kunskap inom event, 
marknadsföring, företagande, streaming, kreativt problemlösande, medier 
och mycket mer i nära samarbete med Dreamhack. Det gör dig till en 
nischad vass eventarrangör med specialkunskap. 
 
          Programmet finns i: Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, 
          Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Malmö, 
Nyköping, Stockholm Norra, Trollhättan, Umeå, Varberg, Växjö, Örebro
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E
SE

ST

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1b 

  Historia 2b – kultur 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1b 

  Naturkunskap 1b 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b 

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 
  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 
  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Estetisk kommunikation 1 

  Konstarterna och samhället 

INRIKTNING 
  Digitalt skapande 1 

  Medieproduktion 1 

  Medieproduktion 2 

  Medier, samhälle och kommunikation 1 

GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Träningslära 1

  Entreprenörskap 

  Ljudproduktion 1 

  Film- och tv-produktion 1 

  Träningslära 2 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola

1150 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P

100 P 
100 P 
100 P 
150 P 
100 P 

50 P 
500 P 
100 P 
100 P 
100 P 

100 P 
100 P 
500 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
200 P



TEKNIK-  
PROGRAMMET

PASSAR TEKNIKPROGRAMMET DIG?

Teknikprogrammet passar dig som tycker om att arbeta med  

uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt och har siktet 

inställt på ett tekniskt yrke i framtiden. Du bör vara intresserad  

av praktiska ämnen såsom programmering, spelutveckling, webb- 

utveckling och design, men även ämnen som matematik och fysik  

är viktiga delar av teknikprogrammet.  

– Innan gymnasiet hade jag ingen aning om 

vilken skola jag skulle välja eftersom ingenting 

stod ut för mig. Jag visste sedan tidigare att jag inte 

ville läsa något ”vanligt” som Samhälle, Ekonomi eller Natur, 

och jag ville heller inte läsa ett ”vanligt” teknikprogram. Men efter 

en gymnasiemässa så hittade jag LBS och blev omedelbart intresse-

rad av alla programinriktningar, både de estetiska och tekniska. Så 

efter mässan och lite mer påläsning om skolan var valet klart för mig.  

AVSLAPPNAD MILJÖ

– Det bästa med LBS är den mysiga och avslappnade miljön och 

de underbara lärarna som är precis lika nördiga som oss elever.  

Efter gymnasiet är Sanna övertygad om att hon vill plugga vidare  

på högskola eller universitet. Hon hoppas att hennes nyvunna  

kunskaper kommer att göra henne väl förberedd. 

– Jag har utan tvekan utvecklat mig kunskapsmässigt under de här 

två åren på LBS. Utöver programmering och liknande kunskaper, har 

jag fått en mycket bättre förståelse för matematik och fysik. En av 

mina framtidsdrömmar är att få jobba inom IT för ett större företag, 

vilket är vad jag hoppas att den här utbildningen kan hjälpa mig med.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT  

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du lär 

dig att utveckla tekniska processer från idé till färdig produkt eller 

tjänst. Du lär dig att se hur människa, teknik, samhälle och miljö 

hänger ihop, och tränar dig samtidigt i problemlösning. Ditt val av 

inriktning och fördjupning styr innehållet i utbildningen. 

  

 

DE PROGRAMINRIKTNINGAR SOM LBS ERBJUDER: 

 

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ: 

 • LBS Arkitektur & samhällsbyggnad 

 

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING: 

 • LBS Spelutveckling 

 

INFORMATIONS OCH MEDIETEKNIK: 

 • LBS Systemutveckling 

 

 

 

TEKNIKPROGRAMMET – DET SJÄLVKLARA VALET  

När Sanna inte sysslar med sin största hobby cosplay, ägnar hon sig 

gärna åt datorer och IT. Matte är ett av hennes favoritämnen och ef-

ter gymnasiet vill hon ha flera olika möjligheter till fortsatt utbildning 

och jobb. Allt detta gjorde teknikprogrammet till det självklara valet.  

 

– Innan jag började läsa Systemutveckling på LBS, hade jag ingen 

erfarenhet av programmering och webbutveckling. Så även om jag 

har mycket kvar att lära, kan jag definitivt säga att jag lärt mig väldigt 

mycket under mina två år på LBS. Det är till och med så att mina 

vänner som inte läser programmering gärna vill att jag ska lära dem. 

Problemlösning är en viktig del av Teknikprogrammet, något som 

Sanna tycker är extra intressant.  

– De roligaste ämnena hittills är gränssnittsdesign och webbutveck-

ling. Dessa kurser innehåller många praktiska moment där man på 

egen hand får experimentera för att lösa problem och buggar. 

JAG INTE VILLE LÄSA NÅGOT ”VANLIGT”  

Att valet föll på just LBS var en slump för Sannas del, ett val hon är 

mycket nöjd med idag. 

VARFÖR LÄSA  
TEKNIKPROGRAMMET?

TE
K

N
IK

25

3



BYGG FÖR FRAMTIDEN
Är du intresserad av arkitektur, teknik, samhällsbyggande och hållbar 
utveckling? Är du nyfiken på hur en stad fungerar och hur man bygger 
för framtiden? Känner du att samhällsfrågor och den tekniska utveck-
lingen måste hänga ihop?  
 
På LBS Arkitektur & samhällsbyggnad läser du teknikprogrammet 
med inriktning samhällsbyggande och miljö, vilket ger en bra grund 
för dig som vill vara med och skapa framtidens samhälle. Utbildningen 
är högskoleförberedande för dig som vill läsa vidare exempelvis till 
ingenjör, arkitekt, stadsplanerare, eller varför inte statsvetare? Utöver 
det vanliga teknikprogrammet läser du kurser inom samhällskunskap, 
hållbar utveckling och biologi som breddar din utbildning.  

Vill du göra utbildningen än mer komplett väljer du till en extra kurs 
i matematik och fysik som ditt individuella val, det gör dig behörig till 
civilingenjörsutbildningar.  
 
På utbildningen lär du dig skapa arkitektur från grunden. Du får lära dig 
arkitektur och samhällsbyggnadshistoria, både ur ett nationellt och inter- 
nationellt perspektiv. Du får förståelse för hur den omgivande miljön och  
platsens förutsättningar påverkar planeringen av byggnader, samt förståelse 
för vilka förutsättningar som ligger till grund för ett hållbart samhälle. 

          Programmet finns i: Halmstad
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TE
SA

M

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1a1 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1c 

  Matematik 2c 

  Matematik 3c 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Fysik 1a 

  Kemi 1 

  Teknik 1 
INRIKTNING 
  Arkitektur - hus 

  Hållbart samhällsbyggande

  Byggnadsverk 
GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Bild och form 1b 

  Samhällskunskap 2 

  Biologi 1 
  Design 1 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola

1100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 

50 P 
100 P

100 P 
100 P 
100 P 
400 P 
150 P 
100 P 
150 P 
300 P 
100 P 
100 P

100 P 
100 P 
400 P 
100 P 
100 P 
100 P 
100 P 
200 P 



DJUPDYK I DITT SPELINTRESSE
Är du nyfiken på vad som gör att spelfigurer kan falla så naturligt? 
Vill du veta hemligheterna bakom framgångsrika spelproduktioner?  
På LBS Spelutveckling läser du teknikprogrammet med inriktning  
design- och produktutveckling men med djupdykningar i ditt stora 
intresse – spelprogrammering. 
 
Under utbildningen fokuserar du på den tekniska delen i utvecklings-
processen. Helt enkelt det som händer bakom grafiken. Du arbetar 
främst med programmering i både två- och tredimensionella miljöer. 
Men du har också möjlighet att fördjupa dig inom exempelvis 3D-grafik 
eller design. Genom egna mätningar och beräkningar lär du dig avan-
cerade tekniker för bland annat simulering av fysik och effekter i spel.  
Du får också möjlighet att utveckla spel i aktuella utvecklingsmiljöer,  
 

mycket görs för PC men vi jobbar även med spel i Virtual reality. Under 
utbildningen får du arbeta med större spelprojekt från idé till färdig  
produkt. Då får du koppla samman det du lärt dig och har även möjlig-
het att fördjupa dig inom något område. Du kommer att kunna utmana 
dig själv. LBS Spelutveckling ger dig chansen att nå så långt det är 
möjligt inom spelutveckling och programmering på gymnasienivå.  
Utbildningen ger dig dessutom behörighet att läsa vidare på högskola 
eller universitet. Väljer du till en extra kurs i matematik och fysik som 
ditt individuella val blir du även behörig till civilingenjörsutbildningar. 

          Programmet finns i: Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg,  
         Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, 
Malmö, Nyköping, Stockholm Norra, Stockholm Södra, Trollhättan, 
Umeå, Varberg, Växjö, Örebro
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NYHET 2021

XR-inriktning  

som tillval!

Se sid. 8-9

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1a1 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1c 

  Matematik 2c 

  Matematik 3c 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Fysik 1a 

  Kemi 1 

  Teknik 1 
INRIKTNING 
  Bild och form 1a1 

  CAD 1

  Design 1 
  Konstruktion 1 
GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Programmering 1 

  Programmering 2 

  Digitalt skapande 1 
  Digitalt skapande 2 / Biologi 1 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola

1100 P 
100 P 
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UX, WEBB OCH APPLIKATIONER
Vill du arbeta med webbutveckling och programmera framtidens appar  
för både smartphones och surfplattor? På LBS Systemutveckling läser du  
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik och 
får möjlighet att arbeta praktiskt med både UX, webb och applikationer. 
 
Att studera utveckling inom ett område som utvecklas så mycket, så 
snabbt och där webbaserade lösningar blir allt viktigare, blir garanterat 
aldrig tråkigt. LBS Systemutveckling ger dig goda kunskaper för arbete 
med utveckling, administration och drift av webbplatser. Du lär dig att 
genomföra webbutvecklingsprojekt där fokus ligger på att produkten 
skall vara användbar och lättillgänglig. Under utbildningen skapar du 
applikationer till mobiltelefoner som iPhone och android-mobiler.   
 

Du lär dig också hur man anpassar webbplatser till mobiltelefoner.  
Du kommer även att studera hur man bearbetar text, bild och annan 
media så att dessa anpassas till produkten eller hemsidan. Utbildningen 
ger dig djupa kunskaper inom programmering och webbutveckling. 
 
Utbildningen ger behörighet till högskola och universitet, exempelvis 
till ingenjör eller civilingenjör. Efter utbildningen är det naturliga steget 
att läsa vidare på något programmerings-, systemutvecklings- eller 
webbutvecklingsprogram på högskolenivå. 

          Programmet finns i: Borås, Göteborg, Halmstad, Jönköping,  
          Karlstad, Kungsbacka, Linköping, Malmö, Stockholm Norra,  
Stockholm Södra, Trollhättan, Umeå, Varberg, Växjö, Örebro
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XR-inriktning  

som tillval!

Se sid. 8-9

GYMNASIEGEMENSAMMA 
  Engelska 5  

  Engelska 6 

  Historia 1a1 

  Idrott och hälsa 1 

  Matematik 1c 

  Matematik 2c 

  Matematik 3c 

  Religionskunskap 1 

  Samhällskunskap 1b

  Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)  

  Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 

  Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 
PROGRAMGEMENSAMMA 
  Fysik 1a 

  Kemi 1 

  Teknik 1 
INRIKTNING 
  Dator och nätverksteknik 

  Programmering 1

  Webbutveckling 1 
GYMNASIEARBETE 
PROGRAMFÖRDJUPNING 
  Programmering 2 

  Gränssnittsdesign * 

  – Tillämpad programmering (Göteborg) 

  Webbutveckling 2 / Biologi 1 
  Webbserverprogrammering 1 
INDIVIDUELLT VAL 
  För kursutbud kontakta aktuell skola
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SÅ SÖKER DU  
PROGRAM

VAD HÄNDER  
PÅ LBS?
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LBS GAME AWARDS 

Under det årliga evenemanget LBS Game awards får LBS-elever 

från alla skolor möjlighet att visa upp spel de har skapat och 

tävla i flera olika kategorier.

LBS MUSIC AND MEDIA AWARDS 

En festival i kreativitetens tecken där våra estetelever får tävla 

i bland annat bästa film, foto, text, musik och grafisk design.

LBS <3 LAN! 

Spel ligger oss såklart varmt om hjärtat, både när det gäller skapa- 

ndet av dem och spelandet i sig. Många LBS-skolor anordnar  

välbesökta LAN med turneringar, retrogaming och övernattning.

SKARPA UPPDRAG OCH UTSTÄLLNINGAR 

På våra skolor är det vanligt att eleverna arbetar med skarpa 

uppdrag i samarbete med företag och organisationer.

LBS E-SPORTSAWARDS 

Årets e-sportshändelse där vi samlar våra e-sportare för turnering 

med fet prispott, mycket gemenskap och såklart massor av gaming. 

HUR ANSÖKER JAG? 

Du ansöker via webben för gymnasieantagning i din kommun. 

Om du går i grundskolan, kommer du att få ett lösenord  

hemskickat. När du ansöker, behöver du en sökkod.  

Du hittar sökkoderna på varje programsida i katalogen.  

Sista ansökningsdag är olika beroende på vilken kommun  

du bor i, men vanligast är 1 februari. Kolla med din studie-  

och yrkesvägledare om du är osäker.

KOMPLETTERANDE INTRODUKTIONSUTBILDNING  

– PROGRAMINRIKTAT VAL 

Fick du inte E i tillräckligt många kurser för att gå våra ordinarie 

utbildningar men har ett intresse av att gå dem ändå? Då kan du 

kanske, beroende på vilka ämnen du saknar, läsa en komplette-

rande introduktionsutbildning där du läser något eller några av 

dina grundskoleämnen som du behöver och samtidigt en del av 

gymnasiekurserna. Kontakta din närmaste LBS-skola för mer  

information om hur det går till.
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intresse för spel och film tog mig till LBS i Trollhättan och där lärde 

jag mig grundläggande 3D och en massa andra saker som hjälpt mig 

på vägen. Inte minst med att komma in på den utbildning jag ville 

gå efter gymnasiet. Just nu jobbar jag som ”digital mattepainter” på 

Framestore i Montreal och här har jag bott i över två år nu. Jobbet 

har många olika arbetsuppgifter men ens huvuduppgift är alltid  

i feature-film att leverera fotorealistiska miljöer med olika tekniker. 

Program som man alltid använder och måste kunna är Adobe Photo- 

shop, Foundry’s Nuke och ett 3D program, ofta Autodesk Maya.

HUR KÄNDES DET ATT FÅ TA EMOT EN OSCAR FÖR DITT  

ARBETE MED BLADERUNNER? DET ÄR JU SJUKT COOLT!  

Det kändes helt fantastiskt! När vi vann trodde jag taket skulle lyftas, 

haha, fantastisk stämning. Sen att man fick hålla i Oscarn, det var ju  

bara dream come true. Många jobbade hårt med projektet, från 

Framestore där jag jobbar var vi över 140 personer.  

 

VEM ÄR DU EGENTLIGEN OCH HUR HAMNADE DU DÄR DU ÄR NU?  

Jag heter Alexander Isaksson och kommer från lilla Dahls-Ed. Mitt 

ATT HÅLLA I OSCARSSTATYETTEN 
VAR JU EN DREAM COME TRUE

– ALEXANDER ISAKSSON, LBS-STUDENT 2013
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UTVECKLA DITT 
INTRESSE 
I EN KREATIV 
MILJÖ

LBS INREDNINGSKULTUR 

På LBS tror vi att en kreativ miljö leder till

kreativt skapande. Därför har vi tagit fram 

ett koncept med speciellt utformade rum, 

funktioner och möbler. Då kan våra elever och 

lärare alltid kan inspireras, oavsett om de har 

projektarbete i vårt creatorspace eller skissar 

fritt på en av våra sketchboards i fikarummen.

NÅGRA AV VÅRA KREATIVA MILJÖER:

CREATORS SPACE

GAMERS LOUNGE

DREAMSTAIRS

WELCOME SPACE

PÅ CV:T: BLADE RUNNER 2049, DEADPOOL 2, BEAUTY AND THE BEAST, THE JUNGLE BOOK, ALIEN: COVENANT, FANTASTIC BEASTS 2 M.FL.
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SE ALLA 
HEMVÄNDARE

LUCAS, GRAFISK DESIGN 

Jobbar som: Grafisk designer & UX-designer
 

LUIZA, FOTO & FILM 

Jobbar som: Grafisk designer & Projektledare 
 

GABRIEL, SAMHÄLLSBYGGNAD & ARKITEKTUR 

Pluggar till: Byggingenjör på KTH 
 

LIAM, MUSIKPRODUKTION 

Jobbar som: Musikproducent & DJ 
 

OSCAR, SYSTEMUTVECKLING 

Jobbar som: Webbutvecklare
 

SAMUEL, E-SPORT 

Jobbar som: E-sportscoach
 

TOLI, SPELGRAFIK 

Jobbar som: Teknisk animatör
 
 

Se alla hemvändare på: lbs.se/return-to-base
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TIDIGARE LBS-STUDENTER 
VAD GÖR DE IDAG?

VI BJÖD IN FÖRE DETTA LBS-STUDENTER TILL VÅRA SKOLOR FÖR 

ATT HÖRA VAD DE JOBBAR MED IDAG. EN AV DEM ÄR FABIAN SOM 

MELLAN 2007 - 2010 PLUGGADE SPELUTVECKLING PÅ LBS.  

 

– Jag heter Fabian och jobbar som Gameplay programmer på Massive  

Entertainment Abisinio Studio i Malmö. När jag började jobba på Massive 

som praktikant fick jag jobba på Tom Clancy’s The Division 1. Det absolut 

häftigaste minnet måste vara när vi släppte The Division 2. Jag var en del av 

det och det var det första riktiga spelet jag släppte. Det var otroligt häftigt!  

– Jag minns min gymnasietid som väldigt rolig, Jag träffade väldigt mycket 

kompisar som jag fortfarande pratar med dagligen. Min gymnasietid bekräf-

tade väldigt mycket vad jag ville hålla på med. Jag hade ett genuint intresse 

av spelutveckling och jag var nog lite av en pluggis. 

– Det bästa med LBS måste vara att man blir tillåten att göra det som man 

vill göra så länge det går i linje med ämnet vi läser just då. Jag tror att tiden 

på LBS formar en som människa och jag tror den formade mig rätt så bra. 

 



PLUGGA
UTOMLANDS?

LBS-STUDENTER
I UTLANDSSTUDIER

Your Study Advisor Nordic hjälper studenterna inte bara vid det  

första steget utan finns med hela vägen. Alla skolorna undervisar  

på engelska och alla har en teknisk eller estetisk inriktning.  

Din LBS-skola hjälper dig med kontakten med YSA som sedan  

i samarbete med LBS hjälper dig och din familj med kontakterna  

och det praktiska genomförandet. 

Vårt samarbete med Your Study Advisor Nordic är bara informerande, 

inga övriga samband finns mellan organisationerna.  

För mer information kontakta oss eller besök: yourstudyadvisor.com

Niels Stillborg,  Game Development,  

Victor Weidar,  Game Development 

Lova Bolling,  Game Development 

Rebecka Jansson,  Game Development 

Alexander Bengtsson,  Screen and Media  

Victor Jonsson,  Screen and Media 

Philip Mansaeterbak,  Screen and Media 

Alexander Laurell,  Audio Production 

Thien Ly,  Animation 

Ida From,  Animation 

Clara Hagert,  Animation & VFX 

Frans Flygare,  Digital Creativity 

Sebastian Tengdahl,  Software Engineering 

Carl Mellgren,  3D Animation 

Frida Lindström,  Digital Photography 

Carl-Fredrik Sundvall,  Animation Production 

Noah Nyman,  Audio Engineering 

Dwain Van Niersen,  Interactive Animation

SAE Institute – Brisbane, Australien 

Sydney Film School – Sidney, Australien 

SAE Institute – Byron Bay, Australien 

Animation college – Auckland, Nya Zeeland 

Media Design School – Auckland, Nya Zeeland 

South Seas F&T – Auckland, Nya Zeeland 

SAE Institute – London, England 

Och många många fler.
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– ATT VÅGA GÅ UR SIN TRYGGHETSZON ÄR EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG!

Studie- och yrkesvägledarna på LBS jobbar på många olika sätt för 

att hjälpa våra studenter till nästa steg efter gymnasiet. Ett av dessa 

är att upprätta kontakt med Your Study Advisor Nordic som har  

specialiserat sig på att hitta de bästa utbildningarna i världen när  

det gäller kreativa yrken inom teknik, musik, konst och digital  

design med flera.

Det kan vara svårt att själv reda ut vilka de olika utbildningsstegen är 

och hur dessa värderas i Sverige, inte minst när man har mycket att 

göra under tredje året i gymnasiet. 

 

 

VAR HAR VÅRA ELEVER VALT ATT ÅKA? 



BLI ELEV 
FÖR EN DAG
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UPPLEV LBS KREATIVA LOKALER! 

Vi vill bjuda in dig att uppleva LBS kreativa lokaler! Men till följd av covid-19 kan flera 

av våra öppna hus komma att bli digitala eller bokningsbara. Håll därför utkik på vår 

hemsida där vi löpande uppdaterar informationen.

 

TRÄFFA LÄRARE OCH ELEVER OCH SE VÅR INSPIRERANDE SKOLA! 

Genom att besöka våra skolor för en skuggning lär du känna våra skolor och det  

program du är intresserad av på djupet. Du får en rundvisning av skolan, får följa  

med på några lektioner samt tillfälle att ställa alla de frågor du kan tänkas ha.

BOKA TID

Kontakta skolan du är intresserad av, så hittar ni ett lämpligt tillfälle för skuggning, 

kontaktuppgifter hittar du på baksidan av katalogen och på förstasidan på LBS.se.  

Välkommen till oss!
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ÖPPET HUS 
DATUM & TID

LÖRDAG   17/10  KL. 12.00 – 14.00 

ONSDAG  25/11  KL. 18.00 – 20.00

LÖRDAG  12/12  KL. 12.00 – 14.00

ONSDAG  27/1  KL. 18.00 – 20.00

ONSDAG  21/4  KL. 18.00 – 20.00

 

VIRTUELLA ÖPPET HUS 

Håll utkik på vår hemsida efter våra virtuella 

öppna hus. Där kommer du med ditt VR-kit,  

dator eller mobil kunna gå runt i skolan och 

utforska våra kreativa miljöer. 

Välkommen till LBS!
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