
Estetiska programmet med inriktning Musik
Profil: Singer/Songwriter

Innehåll
Drömmer du om att stå på scen och framföra egna 

låtar? Då är singer/songwriter-utbildningen något för 

dig! Du lär dig att skriva egna låtar, som du repeterar in 

med andra musiker och framför live. Du sjunger 

enskilt, i mindre grupp och i kör. Dessutom lär du dig 

grunderna i musikteori för att få fler verktyg att 

använda när du skriver låtar och musicerar. Du får 

även fördjupad insikt i musikstilar från olika tider och 

kulturer. Du kan även läsa extra musikkurser som 

individuellt val, om du har intresse och förutsättningar 

finns. Du har möjlighet att delta i musikalen. I ämnet 

entreprenörskap får du dessutom fördjupad insikt om 

hur musikbranschen fungerar.

Vem är du?
• Du sjunger och har en passion för att skriva egna 

låtar som du vill framföra för publik.

• Du vill utveckla ditt självförtroende och din förmåga 

att uttrycka dig konstnärligt.

• Du är nyfiken på att utvecklas som låtskrivare.

• Du vill ägna mycket tid åt att repetera tillsammans 

med andra musiker.

• Du är kreativ och du gillar att samarbeta med andra.

• Du vill ha en bred utbildning som ger 

högskolebehörighet.

Arbetssätt
På singer/songwriter-profilen är skapandet, sången 

och framförandet i fokus. Du genomför ett stort antal 

projekt från idé till färdigt resultat, enskilt och i 

samarbete med andra – t.ex. låtskrivning, konserter 

och studioinspelningar. Sådana projekt kan vara 

samarbeten mellan flera olika kurser. Du kommer även 

få möta flera gästlärare som jobbar inom olika delar av 

musikbranschen.

Wendela Hebbegymnasiet är Södertäljes gymnasieskola för bild, foto, film, musik, dans, teater och media, design och 
teknik. Skolan finns i fräscha lokaler med klassrum, verkstäder, ateljéer, dans- och musiksalar samt café.



Färdighetsprov
Om du söker utbildningen kommer du automatiskt att 

få ett kallelsebrev till spel- eller sångprov och intervju. 

Du kan läsa mer om hur det går till på hemsidan.

Gymnasiegemensamma ämnen
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

Lokaler och utrustning
Wendela Hebbegymnasiet har fina, moderna lokaler 

med cafét i entrén som skolans hjärta. Förutom vanliga 

ensemblerum har vi en inspelningsstudio och en 

speciell datorsal för musik. Vi arbetar med Mac-

datorer och använder bl.a. program som Logic Pro. Vi 

har ett flertal konserter i skolans aula. Men vi 

uppträder även utanför skolan, t.ex. på Södertälje 

Stadsscen.

Efter utbildningen
Hos oss får du en bred praktisk och teoretisk grund 

som öppnar mot flera olika fortsatta utbildningsvägar, 

både inom musikbranschen och inom flera andra 

områden. Några möjliga framtida yrkesval kan vara: 

artist, låtskrivare, musiker, musiklärare och 

ljudtekniker.

Högskolebehörighet
Estetiska programmet är högskoleförberedande och 

ger därför grundläggande behörighet till fortsatta 

studier inom främst konstnärliga, humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områden. Du har även 

möjlighet att utöka din behörighet genom individuella 

val som ger ytterligare meritpoäng till högskola, som 

Naturkunskap 2, Engelska 7, Matematik 2b, 3b och 

Moderna språk.

Individuellt val   200 p
Gymnasiearbete  100 p

Programgemensamma 
karaktärsämnen
Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället   50 p

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

Programfördjupningar
Arrangering och komposition 1    100 p
Musikproduktion 1   100 p
Ensemble 2   100 p

Estetisk kommunikation 2 100 p
Entreprenörskap   100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Gehörs- och musiklära 2
Bruksspel och ackompanjemang
Ensemble 2 (given genre)
Körsång 2 
Instrument eller sång (Biinstrument)
Matematik 2b, 3b
Psykologi 1, 2a
Engelska 7
Internationella relationer

Kursplan

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Wendela Hebbegymnasiet
www.sodertalje.se/wendelahebbegymnasiet

Kontaktpersoner
• Ari Stockås, musiklärare, tel 08-523 041 76
ari.stockas@sodertalje.se
• Dan Lindh, musiklärare, tel 08-523 041 60
dan.lindh@sodertalje.se
• Miriam Janzon, studievägledare, tel 08-523 036 39
miriam.janzon@sodertalje.se 

Wendela Hebbegymnasiet 
erbjuder dessa program:
• Estetiska programmet med fem olika inriktningar: bild och 
formgivning • musik • dans • teater • estetik och media
• Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media
• Teknikprogrammet med tre inriktningar: design och 
produktutveckling  • samhällsbyggande och miljö - arkitektur • 
informations- och medieteknik


