
 

 

ESMUS 

ESTETISKA PROGRAMMET 

MUSIK 
På estetiska programmet får du en hög- 
skoleförberedande examen och samtidigt 
utvecklar du ditt specialintresse. 
 
Du studerar i en kreativ miljö och får behörighet 
till högre studier. 

För att ytterligare förbereda dig inför högskola 
och universitet erbjuder vi moderna språk steg 3  
i årskurs 1 och matematik 2b i årskurs 2 som 
valbara alternativ. 

Musikinriktningen vid Sundsta-Älvkullegymnasiet 
är en av Sveriges äldsta och mest välrenommerade. 
Här får du kunskaper för musicerande på avancerad 
nivå och förbereder dig för högre musikstudier. 

Du får lära dig spela i ensemble, sjunga i kör, 
spela ackordsinstrument och du får individuella 
lektioner i ditt huvudinstrument/sång under alla  
tre åren. Du får också möjlighet att välja till exempel 
musikproduktion och musikimprovisation. 

Du får möjlighet att framträda på våra många 
konserter och sceniska projekt både i och  
utanför skolan. 
 

ANTAGNING 
Du som söker till musikinriktningen kommer att 
inbjudas till ett prov där du visar dina färdigheter 
i sång eller instrument samt gehör. Provtillfället 
ger dig också möjlighet att få en inblick i vad det 
innebär att studera musik. 
 
Läs mer om utbildningen på: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 
 
 
 

 
Scanna koden för att läsa  
om utbildningen på webben 



 

 

KONTAKTA OSS  
Pär Wahlund, studie-/yrkesvägled. Tel: 054-540 16 58 
E-post: par.wahlund@karlstad.se 
Pasi Pasanen, musiklärare Tel: 054-540 16 10 
E-post: pasi.pasanen@karlstad.se 

 
Sundsta-Älvkullegymnasiet 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Sävegatan 7, Karlstad 
Exp.tel: 054-540 15 70 
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KURSER PÅ ESTETISKA PROGRAMMET MUSIK 

GYMNASIEGEMENSAMMA 
ÄMNEN 1 150 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/Svenska som andraspråk 1  ...................  100 p 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  ...................  100 p 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3  ...................  100 p 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 150 POÄNG 
Estetisk kommunikation 1  .........................................  100 p 
Konstarterna och samhället  ........................................  50 p 
 
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG 
Gymnasiearbete  ...........................................................  100 p 
 
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG 
Här väljer du själv bland de kurser som skolan 
erbjuder inom det individuella valet. Du kan  
läsa fler programspecifika kurser, komplettera  
din högskolebehörighet eller välja kurser bara  
av rent intresse. 

INRIKTNINGAR OCH PROGRAM-
FÖRDJUPNINGAR 400 POÄNG 

MUSIK 

Ensemble med körsång ..............................................  200 p 
Gehörs- och musiklära 1  ............................................  100 p 
Instrument eller sång  ..................................................  100 p 
 
Programfördjupningar 500 poäng 
Programfördjupningen ger dig både bredd  
och djup. Kurserna förbereder dig för vidare 
studier – både allmänt och inom det estetiska  
och konstnärliga området. Du kan välja bland  
ett antal kurser, både inom musik och allmänna 
ämnen. Musikproduktion och påbyggnadskurser 
i ensemble är andra exempel på valmöjligheter. 
Matematik 2b och 3b liksom engelska 7 finns 
också inom programfördjupningen. Du kan  
också läsa moderna språk steg 3 i årskurs ett.  

De olika kurserna kan kombineras enligt 
ramarna för det som skolan erbjuder.  

För mer detaljerad information se: 
karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet 

mailto:pasi.pasanen@karlstad.se

