
ESTETISKA PROGRAMMET - DANS
Som enda skola i Västerås erbjuder Carlforsska gymnasiet samtliga fem inriktningar av  estetiska 
 programmet: bild och formgivning, dans, media, musik samt teater. Estetiska programmet är 
 högskole förberedande och ger samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet. Om du vill 
få dans tekniska förutsättningar för framtida högskolestudier och yrkesprogram, både i Sverige och 
utomlands, samt utveckla det egna sceniska uttrycket – då är inriktning dans rätt för dig. 

Under utbildningen får du fördjupa 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.



Kurser 
Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
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  100
Svenska 2  100
Svenska 3  100

Alternativt:
Svenska som andraspråk 1  100
Svenska som andraspråk 2  100
Svenska som andraspråk 3  100

Programgemensamma kurser 150 p
Estetisk kommunikation 1  100
Konstarterna och samhället  50

Inriktning dans 400 p
Dansgestaltning 1 100
Dansteknik 1 100
Dansteknik 2  100
Dansteori 100

Programfördjupning 500 p
Dansteknik 3 100
Dansgestaltning 2 100
Dansorientering 100

Välj en av nedanstående profiler:
Musikal
Estetisk kommunikation 2 100
Pedagogik
Skapande verksamhet 100
Musikproduktion
Musikproduktion 1 100

Välj därefter en av nedanstående kurser:
Matematik 2B  100
Engelska 7  100
Entreprenörskap  100

Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

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

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 www.vasteras.se/carlforsska 

www.facebook.com/carlforsskaes

Med reservation för eventuella förändringar av kurser.


