
ETT KREATIVT PROGRAM

Samhäll Estet är vår variant av det Estetiska programmet. 
Det är ett högskoleförberedande program, ger en bred be-
hörighet och passar dig som vill ha en gedigen samhällsve-
tenskaplig gymnasieutbildning, samtidigt som du utveck-
lar din kreativa uttrycksförmåga inom ett estetiskt område 
(bild, eller musik). 

STORA VALMÖJLIGHETER

Du får en bred utbildning som ger stora valmöjlighe-
ter för vidare studier. Vi arbetar mycket med kom-
munikation, samspel och eget skapande. Du har även 
möjligheten att läsa ett modernt språk i två år och får 
då samma behörighet för vidare studier som sam-
hällsvetare.

Samhäll Estet  (Estetiska programmet)
Musik

NOSNASGYMNASIET.SE

ESMUS

MUSIK

Gillar du att spela och sjunga får du möjlighet att ut-
veckla dina musikaliska färdigheter. Du får enskild 
undervisning i sång eller ett instrument, spela i en-
sembler, sjunga i kör och grundläggande teorikun-
skaper i gehörs- och musiklära. Vi arrangerar konser-
ter, spelar in och gör musik till föreställningar. 

EFTER GYMNASIET

Du får behörighet för vidare studier inom ett brett 
område. Att vidareutbilda sig på universitet eller hög-
skola är en fördel för att kunna konkurrera på arbets-
marknaden. Tillgången på jobb inom det estetiska 
området är begränsad men vidare studier inom an-
dra ämnesinriktningar kan bredda utbildningen och 
ge bättre chanser till arbete.



GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1150  poäng

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 KARAKTÄRSÄMNEN  150  poäng

Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50

ÖVRIGT 300  poäng

Gymnasiearbete  100
Individuellt val  200

INRIKTNING
MUSIK 900  poäng

Ensemble 2 100
Ensemble med körsång 200
Gehörs- och musiklära 1 100
Instrument eller sång 1 100
Matematik 2b 100
Moderna språk eller Medieproduktion 200
Samhällskunskap 2 100

SUMMA  2500  poäng

Estetiska programmet
Musik

M
ed reservation för förändringar

SAMARBETE

NOSNASGYMNASIET.SE


