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KONTAKT PROGRAMANSVARIG
Elin Andersson
 0511-32340
 elin.andersson2@skara.se

KONTAKT SYV
Ann Bjärnsund
 0511-32178
 ann.bjarnsund@skara.se

LP - Ljudproduktion
Ljudproduktion innefattar ljudteknik, 
studio, logic, scenteknik och ljusproduk-
tion. Du lär dig att spela in och behandla 
ljud i en studiomiljö och redigeringstek-
nik i ditt musikprogram. Du kommer att 
arbeta med flera stora projekt, då du 
bland annat kommer skapa egna pro-
duktioner från inspelning till färdig pro-
dukt.

M/A - Musiker/Artist
Inom denna fördjupning får du extra 
mycket tid för instrument- och ensem-
bleundervisning. Du väljer också ett 
andra instrument som du får enskild 
undervisning i. Mycket tid läggs på olika 
former av ensemble, där du får sjunga 
och spela och framföra musik från olika 
tidsepoker och stilar. 

S/S - Singer/Songwriter
Fördjupningen singer/songwriter ger dig 
kunskaper att skapa och skriva din egen 
musik. Varje elev studerar sång samt 
piano eller gitarr. Stor vikt läggs på kur-
sen skapande verksamhet – så kallade 
låtskrivarpass.

DLM – Dataspel, ljud/musik
Riksrekryterande spetsutbildning
Detta är fördjupningen för dig som fun-
derar på en framtid som kompositör el-
ler ljudläggare inom film och data. Delar 

av fördjupningen läses i samarbete med 
Högskolan i Skövdes utbildning Data-
spelsutveckling. DLM ger dig kreativa 
och tekniska kunskaper inom musik- och 
ljudhantering gällande dataspel och film. 

Välkommen att kontakta programansva-
rig,  om du vill veta mer om programmet 
och/eller komma på ett studiebesök.

På Estetiska programmet har vi i och 
med vårt stora gemensamma intresse 
– musik – en härlig gemenskap, både 
socialt och musikaliskt. Alla musikäm-
nen läser du på Music Factory, ett mo-
dernt utrustat musikhus som ligger mitt 
i Skara. Övriga ämnen läser du givetvis 
på Katedralskolan tillsammans med alla 
övriga program.

Det första året är ett grundläggande år 
där du utöver gymnasiegemensamma 
ämnen läser : musikteori, musikdata (lo-
gic), ensemble, kör och instrument eller 
sång. Givetvis får du individuell undervis-
ning i instrument/sång. 

Till andra året väljer du sedan en av våra 
fyra programfördjupningar. Det innebär 
att du förutom gymnasiegemensamma 
ämnen och karaktärsämnen fördjupar 
dig i en av programfördjupningarna.

Produktioner
Stora delar av undervisningen inriktas 
mot stora sceniska produktioner. Flera 
av musikämnena integreras då du arbe-
tar med produktioner. Oavsett vilken av 
programfördjupningarna du väljer inklu-
deras du i dessa produktioner på ett el-

ler annat sätt.

Våra programfördjupningar
Undervisningen i fördjupningskurserna 
sker i mindre grupper, för att du ska ges 
möjlighet att utveckla din kreativa för-
måga.

Estetiska programmet  
Musik (Music and production)
Detta är programmet för dig som vill utvecklas inom musikområdet och arbeta inom musik-

branschen. Våra erfarna lärare är aktiva inom musikbranschen och detta gör att programmet 

alltid ligger i framkant med en naturlig koppling till branschen. Här får du många tillfällen att 

spela och sjunga både i studio och live. Vi har verktygen som hjälper dig att nå dina drömmar!

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen lägger grunden 

för fortsatta studier inom estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar på 

högskola och universitet.

Mer information på www.musicandproduction.se
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GYMNASIEGEMENSAMMA INRIKTNINGAR PROGRAMFÖRDJUPNING

ÄMNEN 1150p MUSIK 300p MUSIKER/ARTIST  400P

Engelska 5 100 Gehörs- och musiklära 1 100 Ensemble 2 100

Engelska 6 100 Ensemble med körsång 200 Instrument eller sång 1 specialisering 1 100

Historia 1b 100 Instrument eller sång 2 100

Historia 2b - kultur 100 KARAKTÄRSÄMNEN MU 200p Körsång 2 100

Idrott och hälsa 1 100 Musikproduktion 1 100

Matematik 1b 100 Instrument eller sång 1 100 PROGRAMFÖRDJUPNING

Naturkunskap 1b 100 ���������	
��� 400P

Religionskunskap 1 50 PROGRAMFÖRDJUPNING ��������������� 100

Samhällskunskap 1b 100 ��
����������������!""� ��������������! 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Musikproduktion 2 100 Instrument eller sång 2 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 ��������������� 100 Musikproduktion 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

��
����������!""� PROGRAMFÖRDJUPNING

GYMNASIEARBETET 100p ��������������! 100 SINGER/SONGWRITER 400p

Gymnasiearbete 100 Film- och interaktiv ljudprod. 100 Arrangering och komposition 1 100

��
������������!""� Instrument eller sång 1 specialisering 1 100

KARAKTÄRSÄMNEN 150P Arrangering och komposition 1 100 Instrument eller sång 2 100

Konstarterna och samhället 50 Skapande verksamhet 100 Skapande verksamhet 100

Estetisk kommunikation 1 100 ����#������
�#���!""�

Individuellt val 200


