
Vi vänder oss till dig som vill kombinera naturvetenskapliga ämnen med 
musikstudier. Genom att välja till kurser kan du skaffa dig samma breda 
behörighet till högre studier som det nationella NA-programmet.

Den musik vi främst inriktar oss på är pop/rock/jazz/folk och fokus i 
utbildningen ligger på ensemblespel i mindre grupper samt körsång. Vi 
tränar gehör och studerar musikteori. Små och stora arrangemang inför 
publik ger dig god scenvana.

Inriktningskurser (500 p)

• Ensemble med körsång (200 p)
• Gehörs och musiklära 1 (100 p)
• Matematik 4 (100 p)

En av följande kurser:

• Biologi 2 (100 p), Fysik 2 (100 p) eller Kemi 2 (100 p)

Genom individuella val och val av programfördjupningskurser har du 
möjlighet att välja kurser som ger full behörighet motsvarande den natur- 
vetenskapliga inriktningen.

ANTAGNINGSPROV
Ansökan till NA musik kommer att kompletteras med ett antagningsprov. 
Du som har sökt NA musik i första eller andra hand kommer att bli kallad 
till ett antagningsprov. Provet äger rum torsdagen den 20 mars på Spyken. 
Antagningsprovet är ett komplement till dina avgångsbetyg och består 
av uppspel på ditt instrument/sång samt ett litet gehörstest. Syftet med  
provet är att se vilken potential och vilka utvecklingsmöjligheter du har. 
Du måste alltså inte vara jätteduktig på något instrument när du börjar. Du 
behöver inte heller kunna läsa noter, det lär du dig här. Provet kan ge max 
100 poäng som du lägger till ditt meritvärde.
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Gillar du att sjunga och spela?

Tycker du samtidigt om matematik och natur-
vetenskapliga ämnen?

Vill du ha många vägar öppna för vidare studier?



Poängplan 2023/24

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p Poäng Åk 1 Åk 2 Åk3

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1c 100

Matematik 2c 100

Matematik 3c 100

Samhällskunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Programgemensamma
karaktärsämnen – 450 p

Biologi 1 100

Fysik 1 150

Kemi 1 100

Moderna språk steg 1, 3 100

Inriktningskurser – 500 p

Matematik 4 100

Ensemble med körsång 200

Gehörs- och musiklära 1 100

Biologi 2 alt. Fysik 2 alt. Kemi 2 100 Biologi 2 
Kemi 2 Fysik 2

Programfördjupningar – 100 p 

Individuellt val – 200 p

Gymnasiearbete 100
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