
I den vackra konsertsalen 
och de mindre musik
studiorna står dörrarna 
alltid öppna! Det är en 
mötesplats där ungdomar 
från olika program, årskurser 
och bakgrunder träffas med 
musiken som gemensam 
nämnare. Det spelas, övas 
och produceras ständigt 
musik i olika genrer och 
epoker! Återkommande 
moment är våra konsert
produktioner och teater
projekt där vi arbetar med 
allt från dramatisering, 
sceno grafi, musik och dans.

S:t Lars gymnasium erbjuder både 
 teoretiska, praktiska och konstnärliga 
studier. En gedigen lärarledd under
visning, i kombination med kreativa 
 utmaningar, gör kunskapsinlärningen 
mer gynnsam. På vår skola har vi 
 lyckats skapa en trygg miljö där alla   
kan vara sig själva och våga utvecklas. 

Våra lärare kan konsten att locka fram nyfiken heten 
och lusten att lära hos varje enskild individ. Vi 
tror att kraften i det kreativa föder riktig kunskap. 
Kreativiteten är en av de bästa förmågorna att ha 
med sig in i framtiden, den kan nämligen aldrig 
ersättas av digitala verktyg! Studierna förankras  
också i verkligheten, för att ett självständigt 
tänkande och en känsla av samhörighet ska 
 kunna utvecklas. Om man känner sig som en   
del av sin omvärld vill man också bidra till den!  

Utbildningen
Du kan se fram emot tre utvecklande och kreativa 
gymnasieår på det estetiska programmet, med 
siktet inställt på framtida universitetsstudier eller 
annan musikalisk vidareutbildning. Inom programmet 
erbjuds ett stort utbud av inriktningskurser, bland 
annat spel i ensemble, individuella instrumentlektioner,  
körsång, musikteori och musikproduktion. Inom de 
individuella valen får du dessutom möjligheten att 
utveckla andra estetiska förmågor inom exempelvis 
hantverk, bild och formgivning!

Programfördjupning
Scenfördjupning ger dig erfarenheten att sätta upp 
musik och teaterproduktioner samt möjligheten att 
utveckla din scenvana och människokännedom 
(genom psykologi och filosofikurserna).

Estetiska programmet

S:t Lars gymnasium är...

 » Högskoleförberedande 
God behörighet till vidare studier på universitet och högskola

 » Personligt 
Goda relationer till lärarna och kreativa uttrycksformer

 » Centralt beläget 
En skola av det lilla formatet med unika lokaler

– inriktning musik
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Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska / SVA 1 100 p
Svenska / SVA 2 100 p
Svenska / SVA 3 100 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b – kultur 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p

Programgemensamma ämnen

Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället 50 p

Inriktning

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

Programfördjupningar

Estetisk kommunikation 2 100 p
Scenisk gestalning 1 100 p
Scenografi mask och kostym 100 p
Psykologi 1 50 p

Filosofi 1 50 p
Instrument eller sång 2 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt 2 500 p

– inriktning musik
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Besöksadress

S:t Lars gymnasium
S:t Larsgatan 26 

linkoping.se/sanktlars

S:t Lars  
gymnasium


