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TEATER UTVECKLAR DIG, SKAPAR 
INRE STYRKA OCH MÖJLIGHETER

ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING TEATER

Skådespelarens 
arbete

Kroppen

Rösten

Upplevelse

Uttryck
Undervisningens innehåll:
Dramapedagogik: Du får lära dig 
att ta till vara på både drama- och 
teaterövningar så att du själv kan leda 
en grupp. Du tränar således ledarskap, 
samarbete och konstnärlig lyhördhet.

Scenisk karaktärsarbete: Du 
fördjupar dig som skådespelare och 
arbetet med karaktärer på scen. Du 
får även pröva på att agera framför 
kameran och tränar grunderna i TV- 
och filmskådespeleri. 

Fysisk Teater: Du utvecklar och 
fördjupar ditt egna och personliga 
fysiska uttryck, kroppen som 
uttrycksmedel och röstens resurser.

Scenografi, mask och kostym:  
Färg och tredimensionell form för att 
skapa scenmodeller, kostymer och 
rekvisita.

Skådespelarens arbete, konstnärligt sökande, 
mötet med publiken och personlig utveckling 
ingår i teaterinriktningen på Hulebäcksgym-
nasiet.

 
När du går på Estetiska programmet Teater får du 
grundläggande kunskaper inom teaterns olika områ-
den. Du får högskolebehörighet, programmet är hög-
skoleförberedande och ger behörighet till konstnärliga 
skolor och arbeten. 

Undervisningen är upplagd så att den passar både dig 
som är nybörjare och dig som har tidigare erfarenhet. 
Vi arbetar bland annat med improvisation, rösten, det 
fysiska uttrycket, texter och skrivna manus. Ofta möter 
vi publiken i vår teatersal eller i Kulturhuset i Möln-
lycke med kortare eller längre pjäser. I årskurs tre satsar 
vi extra på en större avslutande examensföreställning. 
På  teaterinriktningen ingår även studie- och teaterbe-
sök både på Stadsteatern, Folkteatern och fria grupper.

KURSPLAN FÖR TEATER
Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3, eller 300
Svenska som andraspråk 1-3 300

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktning  Teater 400p
Scenisk  gestaltning 1 100
Scenisk  gestaltning 2 100
Scenisk  gestaltning 3 100
Teaterteori 100

Programfördjupning  500
Fysisk teater 100
Scenografi, mask, kostym 100
Dramapedagogik 100
Sceniskt karaktärsarbete 100
Valbar kurs* 100

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Det bästa med 
att gå Teater är 
att det är ett 
sätt att följa 
mina drömmar. 
Jag har alltid 
velat bli skåde-
spelare och för 
mig är Teater-
linjen rätt väg 
att gå.Sebastian Källvik Norén
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