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Frågor om Estetiska programmet - musik: 
 
Hur många elever går det i varje klass? 
32 elever i varje klass 
 
Hur många klasser tar ni in per årskurs? 
2 nya klasser varje år 
 
Hur många elever går musikprogrammet? 
ca 200 
 
Är musikprogrammet högskoleförberedande?  
Javisst, du kommer t ex direkt in på Juristlinjen utan att välja till en enda kurs. Och om du 
väljer till matte 2b så har du liknande behörighet som samhällsprogrammet. 
 
Hur mycket instrumentundervisning får jag?  
Alla får 40 min i veckan under alla 3 åren, spetseleverna får 70 min i veckan och alla andra 
som vill kan välja till ett bi-instrument i tvåan och trean. 
 
Hur mycket musikundervisning är det varje vecka?  
Det är lite olika, men alla har instrument, kör, ensemble och gehörs- och musiklära. Men det 
går också att välja till fler ensembler, många är med i 3 - 4 stycken olika grupper. Varje vecka 
spelar ca 40 pop & rock band, flera sångensembler, storband, orkester, brassensemble, 
folkmusikensemble mm 
 
Kan jag spela vilket instrument som helst?  
Ja det kan du faktiskt, även väldigt udda instrument, om vi inte har lärare på skolan så har vi 
bra kontakter på HSM (musikhögskolan), konserthuset och Göteborgsoperan. Så vi hittar 
alltid en lärare till dig! 
 
Är det många konserter varje år?  
Ja det brukar vara det, se gärna konsertschemat som du också kan ladda ner. Schemat är 
från 2019/2020 och det är så det brukar se ut när vi inte har en pågående pandemi, men i år 
är det lite mindre planerat. 
 
När är färdighetsproven?  
Om du söker till musikprogrammet så blir du kallad till färdighetsprov under vecka 10, då har 
vi uppspelning och gehörsprov. 
 

 
Frågor om Spetsutbildningen i musik: 

 
Hur många spetselever kommer in varje år? 
Vi tar in 16 elever spetselever varje år 
 
Vad var det för antagningspoäng förra året? 
443 poäng totalt med betyg och färdighetsprov. Du kan få 340 för dina betyg och 320 på 
färdighetsproven.  
 



Vad är det för skillnad på spets och vanliga musikutbildningen?  
Den största skillnaden är att du har mer individuell undervisning i ditt instrument och du kan 
också välja att ha två instrument från början. Spetseleverna har också flera träffar varje 
termin, föreläsningar, clinics, konserter mm 
 
Hur många spetselever kommer in varje år? 
Vi tar in 16 spetselever varje år 
 


