
Estetiska programmet med inriktning Musik

Innehåll
Drömmer du om att utvecklas som musiker eller 

sångare? Skulle du vilja lära dig mer om hur man 

skriver eller producerar musik?  Då är den här 

utbildningen något för dig! Här får du samtidigt 

utveckla ditt gehörs- och notmusicerande i 

inspirerande samspel med andra musikelever. Du 

tränas stegvis i att uppträda inför publik och får öva 

sådant som gör dig tryggare och säkrare på scenen. Du 

får möjlighet att skapa och spela in musik. Du får i så 

kallade clinics och worskshops möta professionella 

musiker, producenter, låtskrivare och artister som ger 

dig kontakt med musikbranschen. Det ger insikter i de 

många möjligheter som finns kring fortsatta framtida 

studier och yrkesval. Du kan även välja att fördjupa 

musikkunnandet genom att välja musikkurser som 

individuellt val. I ämnet entreprenörskap får du 

kunskaper om hur musikbranschen fungerar och 

möjligheter att driva egna musikprojekt. 

Vem är du?
• Du är intresserad av musik i olika genrer och former.

• Du vill fördjupa din förmåga som sångare eller 

instrumentalist.

• Du är kreativ och du gillar även att samarbeta med 

andra.

• Du vill träna din förmåga att möta publik.

• Du vill utveckla ditt musikaliska självförtroende och 

fördjupa dig konstnärligt.

• Du vill lära dig att skapa och producera musik. 

• Du vill ha en bred musikutbildning som ger 

högskolebehörighet.

Arbetssätt
Genom både individuella och gemensamma 

musiklektioner skapar vi förutsättningar för att du ska 

kunna utveckla ditt musikaliska kunnande som t.ex.

tonsäkerhet, rytmkänsla och gehör. Musikteorin 

kopplas nära samman med musikutövandet. En viktig 

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.



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
Individuellt val   200 p
Gymnasiearbete  100 p

hörnsten är att spela regelbundet tillsammans med 

andra elever och planera spelningar från repetition till 

uppträdande. Du får ständig feedback från dina lärare 

utmed vägen.

Lokaler och utrustning
Wendela Hebbegymnasiet är känt för sina fina och

ändamålsenliga lokaler, med caféet i entrén som 

skolans hjärta. Skolan är byggd för just den 

verksamhet som bedrivs här. Under utbildningen har 

du tillgång till ensemblerum, inspelningsstudio och 

olika scener.

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

som ger dig tillträde till många olika fortsatta 

utbildningsvägar, både inom musikbranschen och 

inom flera andra områden. Några exempel på framtida 

yrkesval inom musiken är: musiker, sångare, artist, 

kompositör, singer/songwriter, låtskrivare, 

musikproducent, ljudtekniker, musiklärare och 

musikalartist.

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
Ensemble 2  100 p 
Arrangering och komposition 1 100 p 
eller 
Musikproduktion 1   100 p
Körsång 2   100 p
Estetisk kommunikation 2 100 p
Entreprenörskap    100 p

Individuellt val
Exempel på kurser som kan erbjudas:
Gehörs- och musiklära 2 
Musikproduktion 2
Instrument eller sång (biinstr.)
Matematik 2b, 3b
Psykologi 1, 2a
Engelska 7
Internationella relationer 

Programstruktur

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


