MUSIKLINJEN VID
JAKOBSTADS GYMNASIUM

Musiklinjen är ett komplement till gymnasiets
ordinarie studieavsnitt i musik och innebär en
fördjupning och utvidgning av ämneskunskaper
och färdigheter. Innehållet i studieavsnitten
anpassas efter deltagarnas förhandskunskaper. De
studerande på musiklinjen avlägger en fullständig
studentexamen. Jakobstads gymnasium erbjuder
alla studerande fyra studieavsnitt motsvarande
tillsammans 8 studiepoäng som är obligatoriska
eller valfria. Dessutom erbjuds fyra större
studieavsnitt på tillsammans 16 studiepoäng
för studerande på musiklinjen. Studier på
musiklinjen ger goda förutsättningar att avlägga
gymnasiediplomet i musik, motsvarigheten
till studentprov i musik på gymnasienivå.

VAD INNEBÄR DET ATT GÅ MUSIKLINJEN?
Musiklinjens studieavsnitt är primärt avsedda för studerande på musiklinjen. Studierna är praktiska till karaktären med verkstadsundervisning, övningar och uppträdanden, och deltagarna påverkar själva till stor del studiernas
innehåll och inriktning. Studierna kan omfatta t.ex. undervisning i sångteknik, stämsång, körsång, bandspel,
övningar i spelteknik i olika instrument, scenarbete, ljudteknik, musikteknologi, musikhistoria och musikteori,
komposition och arrangering för olika typer av ensembler.
Varje läsår går ett studieavsnitt på 4 studiepoäng och
det avläggs av studerande oberoende av årskurs. Studieavsnitten varierar årsvis och kan avläggas i vilken ordning
som helst. En studerande som avlägger sina gymnasiestudier på fyra år kan gå ett avsnitt också under sitt sista studieår. Närmare info om innehållet i studieavsnitten finns
på gymnasiets webbplats.

MUSIKEN I JAKOBSTADS GYMNASIUM
OBLIGATORISKA STUDIEAVSNITT
Intro – ljud och jubel (MU1) 2 sp
Mångsidig röstanvändning i sång och tal. En säker
ljudmiljö. Gemensam sång. Grundläggande musikkunskap.
Praktiskt musicerande på olika instrument. Användning av
musikteknologi. Musiklyssnande. Korta skrivuppgifter.
Puls – musikaliska uttryck (MU2) 2 sp
Utveckling av förmåga att musicera i grupp. Finländska
musikkulturer. De studerandes egna musikkulturer.
Uppgifter som utvecklar kreativt tänkande. Användning
av musikteknologi. Musiklyssnande och skrivuppgifter.
Projektarbete med intervjuredovisning.
NATIONELLA VALFRIA STUDIEAVSNITT
Genre – global nyfikenhet (MU3) 2 sp
Musikens kulturbundenhet och interkulturella kopplingar.
Olika musikgenrer. En global musikalisk värld. Repertoar från
olika musikkulturer och/eller länder. Temauppgifter och
projektarbete.

MERA INFO HITTAR DU HÄR:
jakobstadsgymnasium.fi

Demo – kreativt tillsammans (MU4) 2 sp
Utveckling av den kreativa förmågan i musikaliska och
tvärkonstnärliga processer. Relationer mellan musik
och andra konstformer. Påverka genom musik och
interaktion. Temauppgifter och/eller projektarbete.
MUSIKLINJENS STUDIEAVSNITT
Musiklinjen A
Musik Plus (MU5) 4 sp
Musiklinjen B
Musikverkstad, musikteknik
		
och arrangering (MU6) 4 sp
Musiklinjen C
Utveckla din musikaliska förmåga (MU7) 4 sp
Musiklinjen D
Mina egna klingande
		
uttrycksformer (MU8) 4 sp
GYMNASIEDIPLOM I MUSIK
Om du avlagt minst 8 studiepoäng i musik från gymnasiets
studieavsnitt har du rätt att avlägga gymnasiediplom i musik (2
sp). Mer info om gymnasiediplomets innehåll finns på gymnasiets webbplats och Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi).

