
Nyköpings gymnasium erbjuder inriktningen Musiken och Samhället, där du 
utvecklar din musikalitet och kreativitet genom individuell undervisning  
i ett instrument av vår spetsutbildade personal. 

Det kan till exempel även vara sång. Du får flera tillfällen att stå på scen, 
vilket övar dig i samarbete, kommunikation och förmågan att leda andra. 
Våra populära och återkommande evenemang är höstkonsert, lucia- 
föreställning och en musikal på vårterminen. I varje produktion arbetar vi 
med projektplanering, grupparbeten, idéskapande och utvecklande av 
social kompetens.

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)

Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation 1  (100 p)
Konstarterna och samhället  (50 p)

Inriktningsämnen 
Gehörs- och musiklära 1  (100 p)
Ensemble med körsång  (200 p)
Instrument eller sång 1  (100 p)

Programfördjupning 
Estetisk kommunikation 2  (100 p)
Sceniskt karaktärsarbete – text  (100 p)
Ensemble 2  (100 p)
samt två av:
Matematik 2b, Musikproduktion 1, Natur-
kunskap 2, Engelska 7, Moderna språk  (100 p) 

Individuellt val  (200 p)

Gymnasiearbete ES  (100 p)

Totalt  2500 p

DINA VAL
Beroende på vilka kurser du väljer på in-
dividuella valet formar du din utbildning 
själv. Kontakta din studie- och  
yrkesvägledare så får du veta mer om  
hur du får meritpoäng och mer av det 
som intresserar dig mest.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Charlotte Wargclou   
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping 

VAD KAN JAG BLI?
• Musikpedagog
• Producent
• Musiker
• Samhällsvetare
• Socionom
• Polis

POÄNGPLANERNA ÄR PRELIMINÄRA – MER INFORMATION PÅ NYKOPINGSGYMNASIUM.SE22 

Inriktning Musiken och Samhället ger dig stora möjlig-
heter att kombinera musiken med teoretiska studier 
som språk, matematik, naturvetenskap och samhälls-
vetenskap. Det ger dig en mycket bred behörighet för 
att söka vidare till universitet och högskola.

Du utvecklar din förmåga till självständigt arbete 
inom ett konstnärligt projekt, till exempel koreografi, 
marknadsföring eller scenografi. Du kan förbereda 
dig för musikhögskolan om du väljer musikkurser ur 
vår programfördjupning.

Under din studietid har du en egen Macdator och 
får utbildning i digitala musikprogram. Du har även 
tillgång till en avancerad musikstudio.

ESTETISKA PROGRAMMET

POÄNGPLAN

MUSIKEN OCH SAMHÄLLET

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET


