
Estetiska programmet med inriktning Dans

Är du intresserad av en kreativ och lustfylld 
gymnasietid? Då passar det estetiska 
högskoleförberedande programmet just dig. Om 
du vill jobba med sceniskt uttryck, utmana dig 
själv, utveckla egna idéer och älskar att dansa, är 
dansinriktningen rätt val!

Innehåll
På dansinriktningen leder vi dig att utvecklas 

danstekniskt och du får möjlighet att utveckla 

ditt personliga rörelsespråk. Du får en bredd inom 

ditt danskunnande, då vi arbetar med flera olika 

dansämnen i veckan. På lektionerna lär du dig olika 

dansstilar och koreografier, men vi jobbar även med 

improvisation och eget skapande. Som elev får du 

chans att göra flera dansföreställningar.

Vem är du?
• Du är intresserad av dans och vill få en kreativ och 

lustfylld gymnasietid.

• Du vill utveckla din kreativitet samt förmåga att 

kommunicera med en publik.

• Du vill få fördjupade kunskaper inom dans som 

förbereder dig inför framtida dansstudier.

Så här jobbar vi
Vi satsar på en bred utbildning så att du får en stark 

grund om du vill söka dig vidare inom dansyrket. 

Därför dansar du jazz, modernt, balett och 

streetdance minst en gång i veckan under alla tre 

åren. Utöver det har vi improvisation och arbete med 

föreställningar på schemat. För att fördjupa vår 

dansutbildning bjuder vi in många gästlärare som 

undervisar i olika stilar: hip hop, popping, vouging, 

sceniskt uttryck, afrikansk dans och mycket mer. Vi 

vill att du ska få chans att studera och upptäcka dans i 

alla former, både på skolan och utanför. Vi tittar på 

olika föreställningar, bland annat i Stockholm, så du 

får uppleva dans på riktigt. Skolan erbjuder olika 

individuella val, kurser som till exempel matematik 2, 

3, engelska 7, foto, språk med mera. 

Lokaler och utrustning
På vår skola finns tre stora och fräscha danssalar. Som 

danselev har du tillgång till alla danssalar och får tid 
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Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1   100 p
Historia 2b - kultur  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Religionskunskap 1  100 p
Samhällskunskap 1  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 dans
Dansteknik 1  100 p
Dansteknik 2  100 p
Dansgestaltning 1  100 p
Dansteori   100 p

Programfördjupningar
Dansträning  100 p
Dansgestaltning 2  100 p
Koreografi  100 p
Dansimprovisation   100 p 
Dansimprovisation    100 p
& komposition

Utökad kurs
Dansteknik 3  100 p 
Dansteknik 4  100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Engelska 7
Matematik 2b, 3b
Moderna språk, bl.a. japanska
Psykologi 1, 2a
Fotografisk bild 1
Bild och form 1
Naturkunskap 2 
Design 1
Entreprenörskap och företagande UF
Idrott och hälsa 2
Körsång 1 
Samhällskunskap 

Programstruktur

att öva självständigt. Vi har en egen scen där du varje 

år får chans att möta en publik på ett professionellt 

sätt. Skolan är känd för sin trivsamma miljö med caféet 

som husets hjärta. Teoretiska ämnen bedrivs i stora, 

ljusa klassrum. 

Efter utbildningen
• Du får en bred teoretisk bas som ger dig tillträde till 

många fortsatta utbildningsvägar på högskola och 

universitet.

• Du som vill bli dansare, koreograf eller danspedagog 

kan studera vidare på Dans- och Cirkushögskolan, 

Balettakademien och andra dansutbildningar, 

förberedande eller på högskolenivå. 

• Många dansare studerar utomlands, dansen är en 

internationell konstart med många möjligheter till 

kulturellt utbyte.

• För dig som går vidare inom andra områden 

ger utbildningen en bra bred grund och 

högskolebehörighet, samt med unika kunskaper i eget 

skapande och förmåga att samarbeta i grupp.

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, 3 och Moderna språk.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Wendela Hebbegymnasiet
Tel: 08-523 015 25
www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.se

Kontaktpersoner
• Lena Yngvesson, tel 08-523 034 06
lena.yngvesson@sodertalje.se
• Halima Poljo, studievägledare, tel 08-523 014 75
halima.poljo@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
• Introduktionsprogrammet - språkintroduktion 
• Introduktionsprogrammet individuellt alternativ


