
På ES-programmet med inriktning Musik får du en modern musik- 
utbildning. Utbildningen ger dig en god grund för vidare musikstudier, 
men även för andra universitets- och högskolestudier inom humaniora 
och samhällsvetenskap. 

På ES-Musik får du undervisning på ett valfritt instrument, i gehörs- och 
musiklära samt i kör och ensemble. Du kan dessutom välja till fördjup-
ningskurser inom musik, som t ex musikproduktion, musikimprovisation, 
körsång 2, estetisk kommunikation 2 och bruksspel och ackompanje-
mang. Det är även möjligt att välja till teoretiska kurser för att bredda 
behörigheten mot eftergymnasiala studier. Vi erbjuder bl a matematik 
2b och 3b, naturkunskap 2 samt moderna språk och engelska 7.

Under din tid på Spyken och på ES-programmet får du tillsammans med 
andra elever lära dig att spela en mängd olika musikstilar. 

Spyken har högutbildade musiklärare med olika genre-inriktningar och 
de flesta är dessutom verksamma som professionella musiker. 

Alla elever, oavsett tidigare musikerfarenheter inom pop, rock och jazz 
är välkomna till ES-musik på Spyken. Det krävs inget antagningsprov på 
ES-Musik.

Bitr. rektor Set Rooke
Tel 046-359 78 04
set.rooke@lund.se

Syv Malin Barta 
Tel 046-359 78 09
malin.barta@lund.se

Syv Helene Hogan
Tel 046-359 78 09
helene.hogan@lund.se

ESTETISKA PROGRAMMET
inriktning Musik 2023/2024

Efter examen från det Estetiska programmet 
är du väl förberedd för vidare studier inom 
konstnärliga, samhällsvetenskapliga och 
humanistiska högskoleutbildningar.



Poängplan 2023/24

Poängplan – Musik 2023/24

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p Poäng Åk 1 Åk 2 Åk3

Engelska 5 100

Engelska 6 100

Historia 1b 100

Historia 2b - Kultur 100

Idrott och hälsa 1 100

Matematik 1b 100

Samhällskunskap 1b 100

Naturkunskap 1b 100

Religionskunskap 1 50

Svenska 1 100

Svenska 2 100

Svenska 3 100

Programgemensamma
karaktärsämnen – 150 p
Estetisk kommunikation 1 100

Konstarterna och samhället 50

Inriktningskurser – 400 p

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 1 100

Gehörs- och musiklära 1 100

Obligatorisk programfördjupning – 100 p

Musikproduktion 1 100

Valbara programfördjupningar – 400 p

Individuellt val – 200 p 

Gymnasiearbete 100
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