
Estetiska 
programmet musik

KONTAKTA OSS:
Telefon 0911-69 63 00 
Fax 0911-912 30

Besöksadress Lasarettsv. 2
Postadress Box 730, 941 28 Piteå
Besök vår webb www.pitea.se/strombacka

På estetiska programmet musik arbetar vi ofta i mindre 
grupper.  I vår lugna och trygga miljö utvecklas nära  
relationer till klasskamrater och lärare.

MUSICERANDE
Utvecklingen under dina 3 år här strävar mot att du 
blir så självständig som möjligt i ditt musicerande, 
enskilt och tillsammans med andra. Bortsett från ditt 
valda huvudinstrument får du tillfälle att lära dig andra 
ensembleinstrument. Kör är ett obligatoriskt ämne som du 
läser under din tid på musikestet.

MUSIKTEORI
Målet med musikteorin är att du så småningom skall kunna 
harmonisera, arrangera och komponera. Du får lära dig 
användbara metoder att träna upp ditt gehör. Syftet med detta 
är att du skall bli en bättre musiker.

SKAPANDE
Skapandet ingår på olika sätt i våra musikämnen, till exempel 
i kursen Arrangering och komposition. Där lär du dig skriva 
låtar och arrangera egen och andras musik. 
I kursen Musikproduktion 1 lär du dig spela in och producera 
det du skapar. 

VILKEN BEHÖRIGHET FÅR DU EFTER 
UTBILDNINGEN?
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. 
Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper och 
behörighet för högskolestudier inom främst de konstnärliga, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

”Where words fail, music speaks”
- HC Andersen”  En värld av 

möjligheter



ESTETISKA PROGRAMMET MUSIK 2020-2023

PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
150 poäng

Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället 50 p

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN
1150 poäng

Engelska 5 100 p
Engelska 6           100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b - kultur 100 p
Idrott och hälsa 1           100 p
Matematik 1b          100 p
Naturkunskap 1b           100 p
Religionskunskap 1            50 p
Samhällskunskap 1b           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 poäng

Eleverna väljer kurser
från skolans utbud

INRIKTNING MUSIK, ESTETISKA PROGRAMMET PÅ STRÖMBACKASKOLAN  400 poäng

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

Programfördjupning 500 poäng

GYMNASIEARBETE

100 poäng

Programinriktat

Med reservation för ev. ändringar
2019-10-12

Körsång 2 100 p
Arrangering och komposition 100 p 
Musikproduktion 1          100 p
Ensemble 2          100 p
Instrument eller sång 2          100 p


