
Estetiska programmet Musik
Inriktning Musik

Musik är en högskoleförberedande inrikt-
ning för dig som vill skapa och framföra 
egen eller andras musik. Vill du kunna 
skriva och producera din egen musik? 
Utveckla och fördjupa din sångröst och 
dina färdigheter i ditt instrument, eller bli 
en bättre scenartist? 

Här får du möjlighet att utveckla din 
förmåga att skapa och leverera musik-
framträdanden av hög kvalitet, själv eller 
tillsammans med andra. 

Väljer du Musik har du en god grund för 
att arbeta med musik, konst och kommu-
nikation. Dina framtida yrken kan exem-
pelvis vara musiker, musiklärare, musik-
producent, kompositör, studiomusiker, 
låtskrivare m.m. eller varför inte starta ett 
eget företag?
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Estetiska programmet är programmet som ger dig det bästa från två världar. 
Du får utveckla din kreativa och skapande förmåga. Samtidigt skaffar du dig 
en bra grund för framtida möjligheter inom din estetiska bransch och andra 
områden. Du får högskolebehörighet vilket gör att du får många utbildnings-
val, efter gymnasiet.

Du väljer en av tre inriktningar, redan när du söker till oss
Musik, Grafisk design eller Ljud- och studioteknik

Förutom att du utvecklar ditt intresse och dina talanger inom den inriktning du 
valt, kommer du också att läsa entreprenörskap och ledarskap.

På inriktningen Musik fokuserar vi på att utveckla din kommunikativa förmåga 
med musiken som uttryckssätt. På Hudikgymnasiet är liveframträdanden och stu-
dioinspelningar viktiga verktyg i musikutbildningen. Utbildningen har en individu-
ell riktning där du väljer ditt instrument men där du sedan utvecklar dina kunska-
per genom att spela med andra. Du får träna på ditt scenspråk och din förmåga 
att kommunicera med dina medmusiker och din publik.

I utbildningen ingår också Gehörs- och musiklära där du får lära dig att läsa 
noter och annan grundläggande musikteori. Du får också coachning i att skriva 
och framföra din egen musik och kunskap om den senaste tekniken. Du guidas i 
musikens värld och förbereds för vidare studier samt lär dig hur musikbranschen 
fungerar i praktiken. I årskurs tre har du möjlighet att genomföra en del av din 
utbildning i form av ett UF-företag med externa kunder, en ovärderlig erfarenhet.

Alla elever på Hudikgymnasiet genomgår Motivations 
& ledarskapsutbildningen. När du tagit studenten hos 
oss kommer du att ha fått kunskaper som ger dig ett 
försprång i arbetslivet.

I Motivations & ledarskapsutbildningen lär du dig om 
konflikthantering, grupprocesser, om att ge och ta konstruktiv feedback, 
hur man motiverar sig själv och andra och mycket annat. Genom  
Motivations & ledarskapsutbildningen får du en ökad förmåga att förstå dig 
själv och din omgivning. Unika kunskaper som kommer att göra dig till bra 
ledare för dig själv och andra.

På Estetiska programmet ingår Motivations & ledarskapsutbildningen i 
kurser som Mental träning och Psykologi. 
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programmet 
Musik
Inriktning Musik 

Gymnasiegemensamma 

ämnen 1150p

Engelska 5 100 

Engelska 6  100 

Historia 1b  100 

Historia 2b – kultur  100 

Idrott och hälsa 1  100 

Matematik 1b  100 

Naturkunskap 1b  100 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

Programgemensamma 

ämnen 150p

Estetisk kommunikation 1  100 

Konstarterna och samhället 50 

Musik  400p 

Ensemble med körsång  200 

Gehörs- och musiklära 1  100 

Instrument eller sång 1 100 

Programfördjupning 500p

Psykologi 1  50 

Psykologi 2a  50 

Mental träning  100 

Entreprenörskap 100 

Instrument eller sång 2 100 

Ensemble 2 100 

Gymnasiearbete 100p  

Individuellt val 200p

--------------------------------------------  

Totalt:  2500p

 
Hudikgymnasiet bygger på en idé om 
unga människors utveckling och en 
tro på sin egen förmåga. Vår vision är 
att skapa världens mest motiverande 
skola för både lärare och elever. 


