
m

agnusabergsgymna
si

et
.s

e

U tbildningen ger dig möjlighet att söka konst-
närliga högskoleutbildningar eller univer-
sitetsutbildningar inom samhällsvetenskap 

och humaniora. 

Vad lär du dig här? 
På Estetiska programmet utvecklar du dina krea-
tiva sidor, din samspelsförmåga och din musika-
liska lyhördhet. Du får arbeta med många olika 
musikaliska genrer. Om du vill, kan du utvecklas 
till en mycket skicklig instrumentalist och sång-
are. Vi stöttar din utveckling oavsett om du har 
spelat länge eller precis har börjat. 

Hur jobbar vi? 
Du får välja mellan flera olika instrument och 
sång. Du får vara med i ensembler, sätta upp 
konserter, göra musikproduktioner och utveck-
las individuellt såväl som i grupp. Utbildningen 

blandar teori och praktik. Vi erbjuder dessutom 
funktionella och inspirerande lokaler med mo-
dern utrustning. Våra lärare har lång musikalisk 
och pedagogisk erfarenhet och brinner för din 
utveckling. 

Varje år arrangerar Estetiska programmet på 
Magnus Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberg-
gymnasiet en rad uppskattade konserter, turnéer 
och föreställningar. 

Estetiska programmet | Musik

Kortfakta
Högskoleförberedande  

program
Omfattning 2500 poäng

Erbjuds på 
Magnus Åbergsgymnasiet
Birger Sjöberggymnasiet

Älskar du musik? Tycker du om att spela instrument eller sjunga? Estetiska 
programmet är ett program för dig som brinner för musik, vill uttrycka din 
kreativitet och dessutom få en bra samhällsvetenskaplig grund inför framtiden. 

b
irgersjoberggymnasie

t.
se



Vill du veta mer? 
Gå in på birgersjoberggymnasiet.se eller magnusabergsgymnasiet.se  
för mer information om programmet och kontaktuppgifter för att  
komma och skugga. Vi ses! 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2 - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Matematik 1b 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50

INRIKTNINGAR SOM KAN ERBJUDAS

Musik
Instrument eller sång 1 100
Ensemble med körsång 200
Gehörs- och musiklära 1 100

EXEMPEL PÅ FÖRDJUPNINGSKURSER
Musik
Ensemble 2, Körsång 2  
(endast Magnus Åbergsgymnasiet) 
Gehörs- och musiklära 2,  
Arrangering och komposition 1,  
Musikproduktion 1-2,  
Matematik 2b, Engelska 7, Moderna 
språk, Dirigering- och ensembleledning, 
Estetisk kommunikation 2  
(musikal, endast Birger Sjöberggymnasiet)

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

kunskapsforbundet.se


