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Du vill vara på en skola som lever och andas, där det som är 
viktigt, är viktigt på riktigt, där det inte handlar om att läsa 
sidan 28 till 42, utan om att förstå, hur det hänger ihop.

Du vill vara på en skola där varje dag är ny och varje fråga 
öppnar en dörr.

Du vill vara på en skola där språket och kulturen inte bara är 
lite lättsam underhållning, utan början på allt vi vet, där det är 
vackert att vara samhällsengagerad, starkt att vara känslig och 
lika ok att vara drama queen som supernörd. 

Du vill vara på en skola som ger dig idéer, som använder en 
större palett av färger, smaker och infallsvinklar för att hjälpa 
dig växa och komma vidare i livet och lärandet.

 
Schillerska – Här lever lärandet.
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Estetiska programmet är ett högskole-
förberedande program. Efter examen ska du 
ha fått kunskaper för högskolestudier inom 
främst de konstnärliga, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i 
och om de estetiska uttrycksformerna och 
om människan i samtiden, i historien och i 
världen utifrån konstnärliga, kulturella och 
kommunikativa perspektiv.

ESTETISKA  
PROGRAMMET

BILD OCH FORM 
Inriktningen bild och form får dig att utveckla din konstnärliga 
förmåga. Detta program blandar teoretiska avsnitt med praktiska 
uppgifter och ger dig kunskaper om material och tekniker. 
Vi arbetar med teckning, målning, skulptur, foto, design, digital 
bildbehandling och utställningsteknik. Vi besöker museer, gallerier 
och konstnärer och gör projektarbeten som innebär utbyten med 
olika konsthögskolor. 

Schillerska har en lång tradition av bild- och formutbildningar med 
fokus på det konstnärliga förhållningssättet och det konstnärliga 
hantverket. Bild och form kan läsas med två programfördjupningar:

Bild och form
Med denna fördjupning läser du flera kurser inom bild och form, 
till exempel mer av kurserna i fotografisk bild, design, bild och 
form- specialisering och kulturhistoria. Genom de individuella 
valen har du möjlighet att antingen ytterligare fördjupa dig inom 
bild och form eller öka på din högskolebehörighet.

Bild och form – fördjupning samhäll
Med hjälp av Matematik 2b, Naturkunskap 2 och Engelska 7 
täcker du in det som krävs för särskild behörighet för ett stort 
antal utbildningar på högskolan. Genom att dessutom använda 
dina 200 poäng individuella val till antingen språk (från åk 1) eller 
matematik 3b får du ännu bredare teoretisk kompetens.

Antagning
Antagningen till bild och form sker genom färdighetsprov. 
Provresultatet läggs samman med dina betyg från grundskolan 
vid uttagningen.

Illustration: Hannes Nilsson
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ESTETIK OCH MEDIA 
Här får du arbeta med bilder, film, ljud och grafisk design. 
På Estetik och mediaprogrammet på Schillerska erbjuder vi dig 
en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera med 
digitala verktyg i en konstnärlig miljö. Vi vill också ge dig ett  
entreprenöriellt perspektiv och förbereda dig för en arbetsmarknad 
där projektanställningar och egenföretagande är vanligt. 

Programmet ger allmän behörighet till högskolestudier. Det för-
bereder dig för estetiska utbildningar inom media-, bild-, design-, 
och konstrelaterade utbildningar både i Sverige och internationellt. 
Estetik och mediaprogrammet kan läsas med två inriktningar: 

Estetik och media
Med denna fördjupning läser du flera kurser inom media, 
till exempel foto grafisk bild, digitalt skapande, bild och grafisk 
illustration. Genom de individuella valen har du möjlighet att 
antingen ytterligare fördjupa dig inom bild och form eller öka 
på din högskolebehörighet.

Estetik och media – fördjupning samhäll
Med hjälp av Matematik 2b, Naturkunskap 2 och Engelska 7 
täcker du in det som krävs för särskild behörighet för ett stort 
antal utbildningar. Genom att dessutom  använda dina 200 
poäng individuella val till antingen språk (från åk 1) eller 
matematik 3b får du en ännu bredare teoretisk kompetens.

TEATER
Inriktningens olika kurser ger dig bred kunskap om teaterns olika 
uttrycksformer inom skådespeleri, mask, scenografi, ljud och ljus. 
Du får öva på att kommunicera, prata och agera inför publik. Du 
lär dig arbeta med texter och att få feedback på ditt teaterarbete. 

Schillerska har också ett nära samarbete med Folkteatern. Många 
tidigare elever har tagit sig vidare till film-, teater- eller tv-produk-
tioner. Teaterinriktningen förbereder dig för studier på konstnärliga 
högskolor eller andra studier på universitetsnivå. Teater kan läsas 
med två programfördjupningar:

Teater – fördjupning teater
Med denna fördjupning läser du flera kurser inom teater, till exem-
pel sceniskt karaktärsarbete, dramatik och dramaturgi, scenografi, 
mask och kostym. Genom de individuella valen har du möjlighet 
att antingen ytterligare fördjupa dig inom teater  eller öka på din 
högskolebehörighet.

Teater – fördjupning samhäll
Med hjälp av Matematik 2b, Naturkunskap 2 och Engelska 7 
täcker du in det som krävs för särskild behörighet för ett stort 
antal utbildningar. Genom att dessutom  använda dina 200 poäng 
individuella val till antingen språk (från åk 1) eller matematik 3b får 
du ännu bredare teoretisk kompetens.

Antagning
Till teaterinriktningen söker du genom att göra ett färdighetsprov. 
Där ingår olika teaterövningar och en intervju. Du får poäng för ditt 
färdighetsprov som läggs ihop med ditt slutbetyg från årskurs 9.

Längst upp till vänster framförs Mio, min Mio av Astrid Lindgren.
Ovan en scen ur Vem är rädd för Virginia Woolf? av Edward Albee.

Illustration: Johanna Kim
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Du som söker vår spetsutbildning har siktet 
på högre konstutbildning vid konsthögskola 
eller någon annan konstutbildning. Vi ger dig 
fördjupade kurser i bild och form och möjlig-
heter att utvecklas i vår inspirerande miljö. 

BILD OCH FORM 
SPETSUTBILDNING

BILD OCH FORM – 
SPETS
För dig som har siktet mot högre 
konstutbildning
Liksom i vårt program Bild och form blandas teoretiska avsnitt 
med praktiska uppgifter och ger dig kunskaper om material 
och tekniker. Vi arbetar med teckning, målning, skulptur, foto, 
design, digital bildbehandling och utställningsteknik. Vi besöker 
muséer, gallerier och konstnärer. Vi gör projekt arbeten som 
innebär utbyten med olika konsthögskolor. 

Schillerska har en lång tradition av bild- och form utbildningar 
och våra lärare är erfarna och kunniga.

En bra grund till vidare konststudier
Målet med spetsutbildningen är att du ska kunna gå vidare 
direkt efter gymnasiet till den konstutbildning du vill komma in 
på. Du kan till exempel studera vidare inom design, arkitektur, 
spelutveckling, film, foto, mode/textil, smycke konst och fri konst.

Antagning
Högst 16 elever antas till spetsutbildningen. Godkända betyg 
från grundskolan är en förutsättning. Eleven kallas till ett 
färdighetsprov, där elevens förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisningen bedöms. Även en intervju ingår.

Ovan: Verk av Josefin Ramsberg.
Till höger: Verk av Luna Olmås. 

Illustration: Johanna Kim
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EKONOMI-
PROGRAMMET
Vill du veta hur företag kan byggas och 
utvecklas? Är du intresserad av rättvisefrågor 
och hur juridiken påverkar samhället? 
Då väljer du Schillerskas Ekonomiprogram. 
Här får du en gedigen teoretisk utbildning 
med goda möjligheter att förankra dina 
kunskaper i praktisk kompetens. 
Du lär dig entreprenörskap och får kunskaper 
på nationell och internationell nivå. 

Våra duktiga lärare lyfter fram och utmanar 
dig som elev på många nivåer och sätt. 
I dina individuella val kan du välja att ta 
del av Schillerskas kurser, till exempel bild 
och form, foto, filosofi eller fortsätta ditt 
språkval. Programmet ger behörighet 
att söka till högskolan. 

Ekonomi – inriktning ekonomi 
Här kan du antingen fördjupa dig inom språk eller inom 
marknadsföring. Väljer du att läsa programfördjupning inom 
marknadsföring får du verktygen och möjligheten att starta 
företag och driva dina idéer, lära dig kommunikation i skrift 
och visuellt. Här kombineras den teoretiska basen med kreativ 
entreprenörsanda, så att du är rustad för att ta steget vidare. 
Vi arbetar med aktuella projekt som är tagna från arbetslivet 
och har bland annat fokus på UF (Ung företagsamhet) och 
CSR (Corporate Social Responsibility). Detta ger dig goda 
förberedelser inför framtiden – och ger dig något konkret att 
sätta på ditt CV. Programfördjupning språk är för dig som 
vill bli entreprenör eller som vill arbeta inom multinationella 
företag, ha världen som arbetsplats och lära av andras kulturer. 

Ekonomi – inriktning juridik 
På inriktning juridik får du arbeta med frågor ur ett human-
juridiskt perspektiv. Vi fokuserar på hur individen och samhället 
agerar och samverkar. Juridik är ett medel för att kunna 
uppnå förändringar, att kunna påverka det demokratiska 
samhället och försvara det samhälle vi har. Bland kurserna i 
inriktning juridik hittar du till exempel internationella relationer, 
affärsjuridik, rätten och samhället samt psykologi.

Illustration: Lisa Lundström
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På Naturvetenskapsprogrammet får du 
grunden för fortsatta studier främst inom 
naturvetenskap, teknik och matematik. Du 
väljer mellan inriktningarna Naturvetenskap 
Natur och Naturvetenskap Samhälle, 
där inriktningen samhälle ger dig en mer 
samhällsvetenskaplig prägel på utbildningen. 
 
Schillerska har en lång tradition av 
undervisning i naturvetenskap. Här är 
läromiljöerna utformade för de praktiska 
och teoretiska moment som ingår. Salarna 
är utrustade för laborationer och för 
annat undersökande arbete. Våra lärare 
är engagerade och vill inspirera dig till 
ett vetenskapligt tänkande och att du ska 
lyckas i studierna. 

NATUR-
VETENSKAPS-
PROGRAMMET

Ett brett kursutbud 
Vi har ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola.  
Där kan du läsa fysik 3. Du kommer även få ta del av skolans 
atmosfär av kultur, kreativitet och samhällsengagemang.  
Inom de individuella valen kan du välja att inrikta dig mot till 
exempel filosofi, psykologi, litteratur, idrott eller bild och form.  
Du kan också välja att läsa mer språk. 

Naturvetenskap – inriktning natur
På inriktningen natur får du full behörighet med max meritpoäng 
att söka till fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och 
matematik samtidigt som utbildningen färgas av skolans atmosfär 
av kultur och språk. Du får på denna inriktning ett tydligt natur-
vetenskapligt perspektiv vad gäller vår miljö och hur vi kan leva på 
ett hållbart sätt. Inriktningskurserna är Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2.  

Naturvetenskap – inriktning samhälle
Inriktningen Naturvetenskap – samhälle har en tvärvetenskaplig 
karaktär för dig som är intresserad av till exempel miljöfrågor, 
samhällsstrukturer, lagstiftning och demokratiska frågor. 
Inriktningen ger dig förutom grundläggande behörighet även 
särskild behörighet till högskoleutbildning inom till exempel 
arkitektur, naturresurser, undervisningsämnen i naturkunskap och 
teknik på grundskolan. Du kan fördjupa dig inom valfri inriktning 
genom Schillerskas stora utbud av kurser i Individuella val.
Inriktningskurserna är Geografi och Samhälls kunskap 2, samt ett 
val: Biologi 2, Fysik 2 eller Kemi 2.

Illustration: Månstråle Mårlind
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Är du intresserad av kultur, språk, historia, 
litteratur och filosofi? Då är humanistiska 
programmet något för dig. På Schillerska har 
vi alla förutsättningar att ge dig en gedigen 
och bra gymnasietid. 

På Humanistiska programmet får du 
kunskaper om människan och samhället, 
nationellt och internationellt. Du lär dig 
att förstå samhället, både ur ett samtida 
och ett historiskt perspektiv. Du lär dig 
att utveckla din förmåga att argumentera 
i tal och skrift, dra slutsatser och motivera 
ställningstaganden. Inom de individuella 
valen kan du välja att inrikta dig mot till 
exempel internationella relationer, idrott och 
hälsa 2 eller bild och form. Du kan också läsa 
ytterligare ett språk. På Schillerska väljer du 
mellan inriktning språk eller kultur.

HUMANISTISKA 
PROGRAMMET

Ett brett kursutbud
På Schillerska har vi etablerade utbyten med både Tyskland och 
Frankrike. Tack vare generösa stipendier blir kostnaden begränsad 
för dig. 

Inriktning språk
Det växande utbytet mellan länder och kulturer ökar behovet 
av språkkunskaper. På Schillerska kan du läsa franska, italienska, 
spanska och tyska. Japanska, kinesiska, arabiska eller andra 
moderna språk kan du också läsa då vi samarbetar med andra 
skolor. På humanistiska programmets språkinriktning utvecklar 
du dina kunskaper om språk i Europa och i hela världen. 
Vi undersöker sambandet mellan språk, kultur och samhälle 
och riktar våra blickar mot omvärlden. Språkinriktningen är 
högskoleförberedande och gör dig väl förberedd för vidare 
studier inom exempelvis språk, kommunikation eller journalistik. 

Inriktning kultur
På kulturinriktningen lär du dig hur människan skapar kultur och 
hur kulturen påverkar människan. Vi utvecklar din förmåga att 
beskriva, analysera och reflektera över olika kulturella uttryck 
och egna kulturupplevelser. Du läser kurser som kultur och 
idéhistoria, psykologi, filosofi och samtida kultur uttryck. Med 
fördjupande litteraturstudier får du möjlighet att utveckla din 
förmåga att skriva.

Kulturinriktningen är högskoleförberedande och gör dig 
väl förberedd för vidare studier inom exempelvis språk och 
kultur och samhälle. Många elever som gått på Humanistiska 
programmet jobbar inom kultursektorn som till exempel 
journalister, författare eller redaktörer.

Illustration: Wilda Meier
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På den beteendevetenskapliga inriktningen 
får du lära dig om människors agerande 
både som individer och som deltagare i 
grupper, organisationer och samhällen. 
Du utvecklar kunskaper om både den lokala, 
nationella och globala nivån. Vi undersöker 
samspelet mellan individ och samhälle och 
om hur människors möjligheter påverkas 
i en föränderlig värld. Viktiga frågor är 
demokrati, kommunikation, etik, genus 
och miljö. Vi försöker att tolka och förstå 
det som händer i omvärlden.

SAMHÄLLS-
VETENSKAPS- 
PROGRAMMET

Inriktning beteendevetenskap
Vi undersöker lösningar på samhällsvetenskapliga problem med 
hjälp av moderna teorier och metoder. Det innebär exempelvis att 
värdera och kritiskt granska källor. Du får diskutera, argumentera 
och motivera dina slutsatser och ståndpunkter. 
Du får också lära dig hur man påverkar demokratiska processer 
och hur man kan ha inflytande i samhället. Du kommer att utveckla 
samarbete, kreativitet och ansvarstagande. Att omsätta idéer till 
praktisk handling får du också lära dig.

Våra kurser
Inriktningen beteendevetenskap ger dig god för beredelse inför 
framtida studier. Du får kunskaper  om samhällsförhållanden och 
mänskligt samspel.  

Du läser kurser som sociologi, psykologi, kommunikation och 
ledarskap. Efter examen har du behörighet till högskolestudier 
inom de flesta samhälls inriktade områdena. 

Illustration: Lisa Lundström
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Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som 
saknar betyg från grundskolan för att söka till ett 
nationellt gymnasieprogram. 

Detta är ett alternativ för dig som har varit borta 
från grundskolan en hel del och har haft svårt att 
delta i undervisning i vanlig klass. Kanske har du 
gått i en liten undervisningsgrupp under en del av 
grund skolan men har ändå inte hunnit få tillräckligt 
många betyg för att fortsätta på gymnasiet. 

KOMPLETTERA 
GRUNDSKOLAN

Illustration: Emil Westling

INDIVIDUELLT 
ALTERNATIV
Individuell planering
Undervisningen bygger på individuell planering för eleverna. 
En lärare möter elever i en mindre grupp. Vår uppgift är att hjälpa 
dig som elev genom att förbättra ditt självförtroende för studier 
och ge dig ökad motivation för vidare studier.

Schillerska Gårdsten 
I vår filial Schillerska Gårdsten erbjuder vi dig en lugn studiemiljö. 
Här har du möjlighet att komplettera dina grundskole betyg. 
Du går i skolan på förmiddagarna och avslutar med skollunch. 
Du har möjlighet att läsa de praktiska kurserna i Gårdsten.

SPRÅKINTRODUKTION
FORTSÄTTNING
Språk och kultur 
Hos oss får du möjlighet att kombinera dina studier i svenska med 
studier i grundskoleämnen. Varje elev får ett individuellt schema 
beroende på dina svenskkunskaper och dina tidigare betyg. 
Du har möjlighet att meritera dig för högskoleförberedande program 
eller yrkesprogram inom gymnasieskolan. Sedan kan du välja att 
fortsätta dina studier på Schillerskas breda utbud av program.

Lärarna är välutbildade, engagerade och erfarna. Du har också 
tillgång till ett väl fungerande elevvårdsteam med studie- och 
yrkesvägledare,  kurator, skolsköterska och skolläkare. De har 
höga förväntningar på att du ska klara studierna och stöttar dig 
i ditt arbete.
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TILLVALSPAKETET: 
FRANSKA OCH  
TYSKA SEKTIONEN
Språk i högre studietakt
Franska och tyska sektionen är för dig som vill fördjupa dig 
inom språk och kultur. Sektion kan väljas i det humanistiska, 
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. 
Svenska och modersmålstalande lärare hjälper dig igenom en 
högre studietakt med bland annat en intensiv talträning på 
lektionerna. För att söka måste du ha läst språket i grundskolan 
men du behöver inte ha haft toppbetyg. Huvudsaken är att du 
är motiverad och vill lära dig mer om länderna. 

Förbereder för högre studier
Vi kan erbjuda dig franska och tyska upp till steg 7. Steg 7 
är en litterär kurs som kvalificerar dig att tentera 15 poäng 
av universitetskursen i språket. Du får också möjlighet att ta 
språkdiplomexamen som kan ge dig behörighet till fransk- och 
tysk språkiga universitet. Undervisningen på fransk och tysk 
sektion sker i samarbete med Hvitfeldtska gymnasiet.

Studieresor
På Schillerska har vi generösa resestipendier att dela ut till elever. 
Du har goda möjligheter att få studie resor till Frankrike och Tyskland 
delvis betalda.

På sektionen kan du se fram emot en intressant och omväxlande 
studietid präglad av snabba framsteg. När du lämnar gymnasiet 
står hela den tysk- och fransktalande världen öppen för dig!

Ett skolbibliotek i världsklass! 
Självklart har Schillerska en rejäl boksamling, men också tillgång 
till ett brett utbud av bra data baser och tidskrifter. Skolans 
bibliotek är också det troligtvis vackraste i Sverige och öppnade 
hösten 2016. I en underbar miljö på vår aulas övre del, under 
originalmålningarna från 1886 och med utsikt över både aula 
och Vasa stans hustak, kan du sitta och läsa eller plugga med 
kompisar. Vi har heltidsanställd personal i biblioteket som kan 
hjälpa dig och stötta dig i dina studier. Vi har fått utmärkelsen 
”Skolbibliotek i världsklass 2019”, vilket vi är mycket stolta över.

Elevhälsan – en trygghet på Schillerska
Vi har kapacitet att stötta elever som behöver lite extra hjälp i 
skolarbetet eller med annat som kan dyka upp under studie- 
tiden. Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor samt 
specialpedagoger och ett resursteam med elevassistenter och 
programsamordnare. 

Studion – få extrahjälp i Studion
I skolans ljusaste lokal hittar du Studion. Här får du hjälp att 
strukturera ditt skolarbete, lite extra hjälp med att klara av ett E 
eller stöttning mot de högre betygen. Vår specialpedagog leder 
arbetet men här finns också våra kunniga ämneslärare. Studion är 
öppen och  bemannad varje dag.
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Vill du veta mer?

För mer information: 
www.schillerskagymnasiet.se

Studievägledning får du på: 
www.goteborg.se/vagledningscentrum

Schillerska gymnasiet, Vasagatan 19, 411 24 Göteborg 
www.schillerskagymnasiet.se,  
info.schillerska@educ.goteborg.se 
Tel: 031-367 08 00
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