
Estetiska programmet med inriktning Teater
Profil: Teater- och filmskådespelare
Är du intresserad av en kreativ och lustfylld gymnasietid? 
Vill du förbereda dig för att bli skådespelare, få bättre 
självförtroende, utveckla din förmåga att agera och även 
få högskolebehörighet? Då passar vårt teaterprogram 
dig!

Innehåll
Du får en bred utbildning som ger dig möjlighet att
utveckla dig själv genom flera olika teaterämnen
samtidigt som du får en bra grund för fortsatta
högskolestudier. Du lär dig grunderna i
skådespelararbetet både på scen & film. Tillsammans
med dina klasskamrater genomför du föreställningar
för publik och olika filmprojekt samt få möjlighet att se
flera professionella teaterföreställningar på olika scener
i Stockholmsområdet. Under din utbildning kommer du
att få prova på olika skådespelarmetoder som används
inom teater/film. Utöver det får du kunskaper i regi och
har möjlighet att söka musikal som utökad studiekurs. 
Detta gör att du får en bred teaterutbildning.

Genom de individuella valen har du möjlighet att läsa
kurser som ger dig meritpoäng inför högskola, eller att
fördjupa dig inom dina intresseområden genom att tex.
läsa Film & Tv-produktion.

Vem är du?
• Du är intresserad av teater/film och vill lära dig mer om 
skådespelararbetet både på scen och framför kameran.
• Du vill ha en kreativ och lustfylld gymnasietid präglad 
av stark gemenskap.
• Du är nyfiken på att få redskap att tolka och dig själv och 
andra.
• Du vill utveckla din sociala kompetens och förmåga att 

möta människor i olika situationer.

Så här jobbar vi
På skolan utgår vi ifrån dig som individ och din
personliga utveckling, samt det kollektiva arbetet i grupp.
Din undervisning leds av engagerade teaterlärare med
erfarenhet från branschen. Vi bjuder även in gästlärare 
från branschen,
samarbetar med professionella teatrar i 
Stockholmsområdet och 
besöker Stockholms Dramatiska Högskola. Under 
utbildningen
utgår vi bland annat ifrån metodik inspirerad av
Stanislavskij så som Chubbucktekniken, en teknik som
används av flera ledande filmstjärnor såsom Halle Berry,
Jake Gyllenhall och Brad Pitt. De tre årens ”resa” på vårt

Wendela Hebbegymnasiet är Södertäljes gymnasieskola för bild, foto, film, musik, dans, teater och media, design och 
teknik. Skolan finns i fräscha lokaler med klassrum, verkstäder, ateljéer, dans- och musiksalar samt café.



Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5   100 p
Engelska 6   100 p
Historia 1b   100 p
Historia 2b – kultur   100 p
Idrott och hälsa 1   100 p
Matematik 1b   100 p
Naturkunskap 1b   100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1    100 p
Svenska 2   100 p
Svenska 3   100 p
eller
Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska som andraspråk 3 100 p

Individuellt val   200 p
Gymnasiearbete  100 p

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

Inriktning teater
Scenisk gestaltning 1 100 p
Scenisk gestaltning 2 100 p
Scenisk gestaltning 3 100 p
Teaterteori  100 p

Programfördjupningar
Regi   100 p
Röst   100 p

Sceniskt karaktärsarbete 1  100 p
Sceniskt karaktärsarbete 2 100 p
Dramapedagogik  100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Matematik 2b, 3b
Körsång 1
Fotografisk bild 1
Psykologi 1, 2a
Film- och tv-produktion
Entreprenörskap och företagande UF
Idrott och hälsa 2 
Naturkunskap 2

Programstruktur

teaterprogram går från det antika Greklands dramer och
myter till modern teater. Vårt mål är att du ska lämna din
utbildning med stärkt tilltro till din egen förmåga, med
stärkt skaparkraft och nya kreativa idéer.

Vad gör vi i årskurs 1-3?
I årskurs ett har vi fokus på arbetet i grupp och arbetar
med improvisationsteater och får grunder i
filmskådespelarteknik. I årskurs två lär du dig olika
skådespelartekniker samt arbetar fram en egen pjäs som
filmatiseras. I årskurs tre gör du inom ramen för
gymnasiearbetet en egen monolog/kortfilm. Det tredje
året avslutas även med en stor produktion där alla
teaterns delar ingår. Du har även inom ramen för
gymnasiearbetet möjlighet att få hjälp om du planerar att
söka vidare till någon teaterutbildning. 

Lokaler och utrustning
Skolan är känd för sin trivsamma miljö, med caféet som
husets hjärta, har välutrustade och ändamålsenliga
lokaler för teater- och föreställningsarbete, en aula samt
externa scener som ger dig möjlighet att uppleva mötet
med en publik. Teoretiska ämnen bedrivs i stora, ljusa
klassrum med närhet till lärarlaget. Teatereleverna har
även en egen hemvist.

Högskolebehörighet
Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger
således grundläggande behörighet till fortsatta studier
inom främst konstnärliga, humanistiska och

samhällsvetenskapliga områden. Du har även möjlighet
att utöka din behörighet genom individuella val som ger
ytterligare meritpoäng till högskola, som Naturkunskap
2, Engelska 7, Matematik 2 och Moderna språk.

Efter utbildningen
Oavsett vad du väljer att göra efter gymnasiet så har du
mycket stor nytta av den sociala kompetens och träning
i kommunikation som du får på teaterinriktningen. Med
dina grundläggande teoretiska kunskaper, din kreativa
förmåga och vana av att agera framför andra kommer du
vara attraktiv på en framtida arbetsmarknad. Tidigare
elever arbetar i dag bl a som skådespelare, journalister,
lärare och jurister.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Wendela Hebbegymnasiet
www.sodertalje.se/wendelahebbegymnasiet

Kontaktpersoner
• Erik Nihlgård, tel: 08-523 029 59
erik.nihlgard@sodertalje.se
• Miriam Janzon, studievägledare
tel 08-523 036 39
miriam.janzon@sodertalje.se 

Wendela Hebbegymnasiet 
erbjuder dessa program:
• Estetiska programmet med fem olika inriktningar: bild och 
formgivning • musik • dans • teater • estetik och media
• Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media
• Teknikprogrammet med tre inriktningar: design och 
produktutveckling  • samhällsbyggande och miljö - arkitektur • 
informations- och medieteknik


