
Estetiska programmet dans 
Här får du utveckla din dansteknik samtidigt som du läser ett högskoleförberedande 
 program. Den här utbildningen ger dig förutsättningar att i framtiden fortsätta inom  
högre dansutbildningar i både Sverige och utomlands, eller söka till andra högskolor  
och  universitet. 

Inom dansen fördjupar du dig i genrerna hip hop, modern dans, jazzdans och balett. Du 
utvecklar ditt egna personliga uttryck genom gestaltningskurser där eget skapande, sceniskt 
uttryck och pedagogik står i fokus. Dina lärare är behöriga och utbildade inom den genren 
de undervisar i, samt har en bakgrund av professionellt arbete. Under utbildningen får du 
även ta del av dansworkshops och gästföreläsare. 

Till senare år kan du välja mellan tre profiler:

Musikal: Du får undervisning i sång, dans och scenisk gestaltning samt får arbeta med 
olika musikalnummer som sedan framförs på scen.

Pedagogik: Du får undervisning i pedagogik, ledarskap och lär dig hur du interagerar och 
kommunicerar i samarbete med andra.

Musikproduktion: Du får lära dig hantera digitala verktyg för att komponera och 
spela in musik. Du får även arbeta med ljudutrustning både vid musikinspelningar och i 
 föreställningar.

Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger samma behörighet som samhälls
vetenskapsprogrammet. Som enda skola i Västerås erbjuder Carlforsska gymnasiet samtliga 
fem inriktningar av estetiska programmet: bild och formgivning, dans, media, musik samt 
teater. Till det här programmet väljer du inriktning samtidigt som du  
gör valet till programmet.  
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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/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället   50
 
Inriktning dans 
Dansgestaltning 1               100
Dansteknik 1               100
Dansteknik 2 100
Dansteori 100 

Programfördjupning
Dansteknik 3 100
Dansgestaltning 2 100
Dansorientering  100

Eleven väljer också en av följande profiler: 
MUSIKAL
Estetisk kommunikation 2 100
PEDAGOGIK
Skapande verksamhet 100
MUSIKPRODUKTION
Musikproduktion 1 100

Eleven väljer också en av följande kurser: 
Matematik 2b 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100

Övrigt gemensamma kurser
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

 Tänk på att vi kan erbjuda flera 
olika kurser som ger ökad behörighet 
och meritpoäng både inom 
programmet och som utökad kurs!

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.

Utöver behörighet till konstnärliga högskolor ger estetiska programmet även behörighet till 
juristprogrammet, psykologprogrammet, socionomutbildningar, ett flertal lärarutbildningar 
samt många fler.

Vill du veta mer? 
Kontakta biträdande rektor Johanna Werme Bladh, johanna.werme.bladh@vasteras.se eller 
studie och yrkesvägledare Christer Sjöberg, christer.sjoberg@vasteras.se
Du kan också besöka oss på vasteras.se/carlforsska

       www.facebook.com/carlforsskaes
 

Gymnasiegemensamma kurser


