








Principer och regler för byte av inriktning el ler 
huvudinstrument vid Musikhögskolan i  Malmö 
 
Antagningsbeslut 
Utbildningsnämnden (UN) vid Ämneslärarutbildningen i Musik beslutar normalt all antagning. 
Undantag sker under sommaruppehållet då utbildningsledningen på delegation från UN, beslutar 
om antagning av nya studenter. UN kan delegera beslut om antagning till utbildningsledning till 
andra tillfällen vid behov. 
 
Allmänt 
En förutsättning för antagning eller byte av inriktning/huvudinstrument är att det finns ledig 
utbildningsplats inom den sökta utbildningen/inriktningen.1 Den studerande måste uppfylla 
behörighetsvillkoren för den sökta utbildningen/inriktningen. 
 
Byte av utbildning eller inriktning Inom Musikhögskolan i Malmö 
Ansökan om byte av utbildning/inriktning ska normalt göras innan den 15 april i åk 2. Under 
särskilda omständigheter som prövas av Utbildningsnämnden kan dispens från denna princip 
göras. Vid översökning mellan utbildningar inom ämneslärarprogrammet eller mellan 
inriktningar inom en utbildning kan den sökande tillgodoräkna sig de poäng han/hon haft i G-
proven vid det provtillfälle då den studerande antogs till lärarutbildningen i musik. I de fall det 
krävs ett LM-prov genomförs det inom aktuell antagningsomgång i konkurrens med andra 
sökande och anmäls via www.antagning.se. Tidigare genomförda L-prov kan inte tillgodoräknas 
vid antagning till ny inriktning/utbildning. 
 
Placering i  årskurs efter antagning 
Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning inom programmet. 
Huvudprincipen är att den studerande vid översökning till annan 
inriktning/ämneslärarutbildning placeras i nästkommande årskurs. En förutsättning för placering 
i nästkommande årskurs är fullgjorda, godkända tidigare studier. Dispens kan ges för ej fullgjorda 
studier om särskilda skäl föreligger. Dispensansökan ställs till Utbildningsnämnden för 
Musiklärarutbildningen. Utifrån en bedömning av det faktiska innehållet i de tillgodoräknade 
studierna i förhållande till den nya utbildningens/inriktningens studieplan, kan en komplettering 
av vissa kurser krävas. Detta avgörs av utbildningsledning. 
 
Byte av huvudinstrument inom GY-utbildningen när termin påbörjats i  åk 1 
Om en student i åk 1 önskar annat huvudinstrument än det som bedömts i antagningsprovet, 
efter det att utbildningen startat, skall byte ske så nära läsårsstarten som möjligt, dock senast fyra 
veckor in på höstterminen i åk1. Ett särskilt L-prov ska då anordnas. Byte av instrument efter 
godkänt prov ska ske snarast.  
Vid önskan om byte av huvudinstrument efter en termins studier gäller samma regler som vid 
byte av utbildning/inriktning. Bytet träder då i kraft vid nästkommande läsårsstart. 
 
Byte av genre inom inriktning Blandade genrer. 
Om en student önskar byta genrefördjupning inom Blandade Genrer-inriktningen ska detta 
ansökas om så tidigt som möjligt i utbildningen och senast innan utgången av åk 2. 
																																																								
1	Med	utbildning	menas	program	inom	ämneslärarutbildningen.	Med	inriktning	avses	de	inriktningar	som	
erbjuds	inom	GY-utbildningen;	jazz,	rock,	klassisk	och	folk,	Singer-	Songwriter	och	Blandade	Genrer.	



Utbildningsnämnden kan godkänna byte senare under utbildningen om särskilda skäl föreligger. 
Beviljande av byte innan utgången av årskurs 2 beslutas av utbildningsledning i samråd med 
kursledare. Eftersom den sökande redan har en studieplats inom inriktningen föreligger ingen 
konkurrens om utbildningsplats. Den sökande behöver inte anmäla sig via www.antagning.se. 
Den sökande har rätt att tillgodoräkna tidigare gjorda G-prov. Ett lokalt prov ska genomföras i 
den önskade genren på huvudinstrumentet och, om det bedöms relevant av kursledare inom 
ensemblespel. Provet ska i första hand genomföras vid antagningsomgången det aktuella året, 
men ett särskilt provtillfälle kan anordnas om utbildningsledning beslutar härom. Jury utses av 
utbildningsledningen. Bedömning av huvudinstrumentprov ska ske i enlighet med de kriterier 
som gäller för L-prov, där 0 poäng är underkänt och 1 poäng och däröver är godkänt. Om den 
sökande av resp. jury bedöms som godkänd kan han/hon placeras i nästkommande årskurs, 
alternativt fortsätta sina studier i innevarande eller kommande termin beroende på 
utbildningsledningens bedömning i samråd med kursledare. En förutsättning för byte av 
genrefördjupning är godkända tidigare studier inom programmet. Dispens för icke godkända 
studier kan rekommenderas av utbildningsledning och kursledare om dessa i samråd anser att 
särskilda skäl föreligger. Sådan dispens beslutas av Utbildningsnämnd. 
 
Sökande från annan musikhögskola i  Sverige 
Om student registrerad vid annan musikhögskola i Sverige önskar byta studieort till 
Musikhögskolan i Malmö ska ansökan ske via antagning.se vid ordinarie antagningsomgång. 
Antagning kan ske i mån av ledig studieplats och beslutas av Utbildningsnämnden. 
Påbörjande av studier vid Musikhögskolan i Malmö skall ske vid läsårsstart, eller vid annan 
tidpunkt beroende på var i utbildningen den studerande befinner sig. 
 
Byte av studieort till Musikhögskolan i Malmö kan ske tidigast efter fullbordande av ett års 
studier vid annan musikhögskola. Utbildningsledare och studieadministratör vid MHM beslutar i 
varje enskilt fall vilka kurser som ska tillgodoräknas och i vilken årskurs den studerande ska 
placeras.  
 
En översiktlig planering av den antagna studerandes studier görs i samråd med utbildningsledare 
och/eller studieadministratör senast två veckor före studiernas påbörjande. Slutlig planering av 
den sökandes studier görs innan terminsstart i samråd med utbildningsledare eller motsvarande. 
 
Det ska för den sökande och berörda institutioner klargöras vid studiernas start vid MHM vilket 
lärosäte som ska utfärda den sökandes examensbevis.  
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Förslag	på	fristående	kursutbud	läsåret	17/18	
	
Kurser	på	grundnivå:	
Arabiska	Rytmer,	MUHF37	(HT)	
Complete	Voice	Technique,	MUHE37	(HT)	
Damkör	I,	MUHF21	(HT)	
Damkör	II,	MUHF22	(HT)	
Damkör	III,	MUHF23	(HT)	
Damkör	IV,	MUHF24	(HT)	
Digital	Musikproduktion,	MUHF76	(HT)	
El	Sistema,	MUHG24	(HT)	
Gehör	grund/preparand,	MUHF56	(HT)	
Hemmastudio,	MUHF85	(HT)	
Inspelningsteknik	studio,	MUHF86	(HT)	
Symfonins	utveckling	från	Haydn	till	Mahler,	MUHG35	(HT)	
Körsång/	Vokalensemble,	MUHF65	(HT)	
Ledning	från	ackordinstrument	och	pik-ensemble,	MUHG31	(HT)	
Liveljud	för	musiklärare	och	musiker,	MUHF18	(HT)	
Musik	i	framtidens	förskola,	MUHG21	(HT)	
Musiken	i	mötet	med	barn	med	intellektuella	/kognitiva	funktionsnedsättningar,	MUHF38	(HT)	
Musikproducent,	MUHE68	(HT)	
Noteditering,	MUHG12	(HT)	
Presentationsteknik,	MUHF66	(HT)	
Rytmik	i	förskola	och	skola,	MUHG15	(HT)	
Röstträning	och	röstvård,	MUHF81	(HT)	
Satslära,	preparand-kurs,	MUHF63	(HT)	
Sequencer,	grundkurs,	MUHF40	(HT)	
Sequencer	forts.	kurs	MUHF41	(HT)	
Sequencer,	avancerad,	MUHF42	(HT)	
Introduktionskurs	i	EVT,	MUHF44	(extrakurs,	HT)	
Masterclass	i	Estill,	MUHF64	(extrakurs,	HT)	
Musikhögskolans	Kammarkör,	MUHF70	(extrakurs,	HT)	
Musikhögskolans	Storband,	MUHF55	(extrakurs,	HT)	
Tangoorkester,	MUHF53	(extrakurs,	HT)		
	
Noteditering,	forts.	MUHF47	(VT)	
Rytmik,	MUHF58	(VT)	
Dirigering,	MUHF51	(extrakurs,	VT)	
Folkmusikensemble,	MUHD11	(extrakurs,	VT)	



	
Kurser	på	avancerad	nivå	
Forskningsmetodik	och	uppsatsskrivande,	MUHN65	(HT/VT)	
Gehörs-	och	musiklära,	MUHN73	(HT)	
Gehörsspel	på	piano,	MUHN82,	(HT)	
Gehörsspel	på	piano	II	MUHN88	(HT)	
Handledning	av	musiklärarstudenter	i	VFU,	MUHN72	(HT)	
Lustfyllt	lärande	i	musik,	MUHN76	(HT)	
KPU,	Kompletterande	pedagogisk	utbildning	m.	inriktning	musik	(HT)	
	
Masterkurser:	
Akademiskt	skrivande,	MUHN44	(HT)	
Aktions-	och	kamratlärande,	MUHN55	(HT)	
Analys	av	kvalitativa	data,	MUHN45	(HT)	
Folk-	och	världsmusik	i	teori	och	praktik,	MUHN58	(VT)	
Kreativitetens	pedagogik,	MUHN53	(VT)	
Masteruppsats,	MUHN67	(VT)	
	
Odeum	
Avancerad	ensemblesång	vid	Odeum,	MUHN71	(HT)	
Dirigeringsteknik	för	yrkesverksamma	MUHN74	(HT)	
Ensemblemusicerande	vid	Odeum,	MUHG23	(HT)	
Ensemblemusicerande	vid	Odeum	II	MUHG14	(HT)	
Ensemblemusicerande	vid	Odeum	III	MUHG16	(HT)	
Orkesterdirigering,	MUHN26	(HT)	
	
Sommarkurser	
Brassundervisning,	elev	och	lärarperspektiv,	MUHG20		
Brassundervisning	II,	MUHG22	
Sommarkurs	i	Orkesterdirigering,	MUHN77	
Stråkforum,	MUHG18	
	
Utgående	kurser	
Musik	och	Drama,	MUHF14	
Musik	och	Drama	II,	MUHF15	
Dramapedagogik,	MUHG26	
Kompositionsverkstad,	MUHD40	(sommarkurs)	
Dirigentkurs	–	kör	A,	MUHG29	(sommarkurs)	
Dirigentkurs	–	kör	B,	MUHG30	(sommarkurs)	
Körledarkurs	D,	MUHG27	(sommarkurs)	
Körledarkurs	G,	MUHG25	(sommarkurs)	
Körledarkurs	H,	MUHG46	(sommarkurs)	
Körledarkurs	I,	MUHF54	(sommarkurs)	


