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Dagordning	
	
Justering	

	
Föregående	protokoll	UN	
	
Föregående	protokoll	IS	
	

	
Dagordningen	fastställdes	
	
Anna-Lena	Tideman	utses	till	justerare	
	
Lades	till	handlingarna	
	
Lades	till	handlingarna	

	
ÄRENDEN	
	

1. Beslut	om	principer	för	
översökning	/	byte	av	inriktning	
och	instrument,	bil.	1	

	
2. Beslut	om	Rytmik	

ämnesfördjupning,	bil.2	
	

3. Skrivelse	från	Håkan	Rydin	
gällande	examenskonsert	på	GY,		

														bil.	3	
	

	
	
	
UN	läste	igenom	det	uppdaterade	förslaget	
från	UL	som	delades	ut	vid	sittande	bord.	
Ärendet	bordlades	till	nästa	UN.	
	
Ärendet	bordlades	till	nästa	UN.	
	
	
Övervägande	majoritet	av	studenterna	i	
GY5	och	GY4	vill	för	närvarande	inte	att	
examenskonserten	skall	vara	obligatorisk	
enligt	studentkåren.	Diskussioner	om	för-	
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4. Kursplaner,	bil.	4	

och	nackdelar	fördes	under	mötet.	UN	var	
överens	om	att	det	inte	bör	vara	
obligatoriskt	med	en	examenskonsert	i	
GY5.		
	
Kursplanerna	godkändes	med	Kjell	
Edstrands	skriftliga	kommentarer,	
”förkunskapskravet	för	körledarutbildning	
är	diskutabelt:	arbetat	som	körledare	
minst	6	tim	i	veckan	under	1	år.	Det	
utesluter	många	amatörkördirigenter	som	
normalt	inte	har	så	stor	verksamhet	per	
vecka”.	I	alla	kursplaner	har	behörigheten	
förändrats.	
MUHG25	Körledarkurs	G	–	att	leda	gospel	
(ny	kod)	
MUHG27	Körledarkurs	D	–	barnkörledning	
(ny	kod)	
MUHG29	Dirigentkurs	–	kör	A	(ny	kod)	
MUHG30	Dirigentkurs	–	kör	B	(ny	kod)	
MUHG46	Körledarkurs	H	–	
ungdomskörledning	(ny	kod)	
MUHF54	Körledarkurs	I	–	att	leda	
folkmusik-kör	(ej	ny	kod)	
MUHF55	Musikhögskolans	storband	(ny	
kod)	
MUHG18	Stråkforum	(en	ny	kod)	
MUHG20	Brassundervisning	(ej	ny	kod)	
	

INFORMATION	/	MEDDELANDEN	
	

1. Info	om	annonstext	för	
universitetsadjunkt	i	teori.	

	
2. Arbetsgrupp	för	rättssäker	

examination.	
	
	

3. Eva	Sæthers	professur	
	
	
	

4. Arbetsgrupp	för	genomförandet	av	
individuell	summativ	utvärdering.	

	
	
	
	
	

	
	
Bordläggs	till	nästa	UN.	UN	efterlyser	
annonstexten.	
	
Gruppen	består	av	Kjell	Edstrand	
(sammankallande),	Anna	Houmann,	Linda	
Wahlgren	samt	Anna	Ohlin.	
	
Mattias	Frisk	informerade	om	Evas	
professur	som	inrättas	1	april.	Installation	
sker	i	oktober	2016.	
	
Gruppen	består	av	Maria	Hjort	
(sammankallande),	Richard	Gussing,	
Tommy	Lindskog,	Hans	Andersson,	Håkan	
Andersson	samt	en	studerande-
representant.	Linus	Ellström	tog	på	sig	
ansvaret	att	finna	en	studentrepresentant.	
UN	önskar	att	arbetet	gällande	
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5. Jämlikhet	
	

gemensamma	utvärderingsfrågor	samt	
förslag	på	digitalt	genomförande	är	klart	
inför	nästa	UN-möte	13/4.	
	
Ingen	spaning	för	dagen.	

	
ÖVRIGT	
Information	om	de	nya	AV/IT-tjänsterna.	

	
	
Mattias	Frisk	informerade	om	de	nya	
tjänsterna.	Jan	Sjöberg	har	fått	tjänsten	
som	AV	50%	och	Michael	Sellers	har	fått	
IT-tjänsten	på	100%.		

	
	
	
	
	
	
	
Vid	protokollet	 	 Justeras	 	 Justeras	
	
	
Carl-Axel	Andersson	 	 Mattias	Frisk	 Anna-Lena	Tideman	
	



Principer och regler för översökningar/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 vid 
andra tillfällen vid behov. 
 
Allmänt 
En förutsättning för antagning vid översökning är att det finns ledig utbildningsplats inom den 
sökta utbildningen/inriktningen.1 Den studerande måste uppfylla behörighetsvillkoren för den 
sökta utbildningen/inriktningen. 
 
Inom Musikhögskolan i Malmö 
Ansökan om byte av utbildning/inriktning ska normalt göras innan utgången av 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. 
 
Översökning/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 då ske snarast. Beslut om byte av huvudinstrument tas av utbildningsledning. 
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. 

																																																								
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.	



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. 
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. 
 
Översökning från annan musikhögskola i  Sverige 
För översökning från annan musikhögskola i Sverige av studerande som önskar fortsätta sina 
studier vid Musikhögskolan i Malmö gäller nedanstående regler från och med den 1 januari 
2016. Antagning kan ske i mån av ledig studieplats och beslutas av Utbildningsnämnden. 
 
Ansökan med intyg på tidigare studier vid musikhögskola skall lämnas i pappersform eller digitalt 
och tillställas studieadministratör vid Musiklärarutbildningen i Malmö. Intygen ska vara styrkta 
av utfärdande institution. Påbörjande av studier vid Musikhögskolan i Malmö skall ske vid 
läsårsstart, om inte andra särskilda skäl föreligger. 
 
Övergång 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 får tillgodoräknas och i vilken årskurs den studerande ska placeras. 
Den sökande ska inom en vecka meddelas per post eller via mail att ansökan och handlingar 
mottagits av Mhm. Den sökande har rätt till besked om översökningen godtas eller avstyrks 
senast 4 veckor efter att kompletta handlingar kommit MHM till del. 
 
Om tvekan råder angående den sökandes möjlighet att inplaceras i undervisning vid MHM kan 
ansökan avslås eller ett lokalt antagningsprov – LM-prov- erbjudas den sökande. I första hand ska 
ett Lokalt prov genomföras vid Musikhögskolan i Malmö vid ordinarie antagningstillfälle. 
För information om provets utformning hänvisas till www.mhm.lu.se.  
Om det av olika skäl visar sig omöjligt för den sökande att genomföra ett lokalt prov kan en 
inspelning av god kvalitet, där den sökande visar prov på relevanta kunskaper på sitt 
huvudinstrument, ersätta ett lokalt prov. Inspelningen ska granskas och protokollföras av en eller 
flera fackkunniga huvudinstrumentlärare anställda vid Musikhögskolan i Malmö. Beslut om 
antagning tas av Utbildningsnämnd. 
 
En översiktlig planering av den antagna studerandes studier ska göras 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 vilken 
institution som ska utfärda den sökandes examensbevis. Samtal, mailväxling och möten med 
överlämnande institution och med den sökande ska protokollföras och förvaras såväl i 
pappersform som digitalt. 
 
 
 



Ämnesfördjupning Rytmik 
Förslaget utgår från ett intag på 4 studenter, som vardera tar 6 ut från huvudinstrumentet + 4 ut (extra resurs enligt modell för 
arr/ komp och kör) per läsår. Detta genererar 40 ut per läsår.  
 

Rytmikfördjupningen kan inte samläsa med andra utbildningar så som kör och arr/komp kan göra. Därför behövs en större 
resurs för att komma upp i samma volym som de andra Ämnesfördjupningarna.  
 

Ämnet ”Rörelseimprovisation och rörelsekomposition” inom Rytmikfördjupningen kan alla Rytmikstudenter, oavsett årskurs, 
läsa tillsammans. Detta gör att timresursen minskar (se grön kolumn). Samläses vissa ämnen inom Rytmikfördjupningen med 
Ämne 2 Rytmik räcker resursen 10 ut/år/student (se blå kolumn). 

Siffrorna i den gula kolumnen visar hur många timmar varje student läser per år alternativt termin. 

Siffrorna i den gröna kolumnen visar lärarresursen, dvs vad det ”kostar” när studenterna inom Ämnesfördjupning Rytmik 
samläser ämnet ”Rörelseimprovisation och rörelsekomposition”. 

Siffrorna i den blå kolumnen visar lärarresursen, dvs vad det ”kostar” när studenterna inom Ämnesfördjupning Rytmik samläser 
med Ämne 2 Rytmik. 
 

Om det inte skulle finnas några Ämne 2-studenter att samläsa med, äskar vi om ett tillskott på 2 ut/student i år 1 och  
3 ut/student i år 2. 
 

För att få ”rätt” volym på profileringen i Rytmik krävs att man kan erbjuda en 60 hp-kurs i Ämne 2, vilken till vissa delar kan 
samläsas med Ämnesfördjupning Rytmik. 
 

 
 



Termin 1 och 2 3 och 4 5 och 6 7 8 9 10 

Rörelseimprovisation 
och 
rörelsekomposition 

24 ut 
(Samläses av alla 

studenter inom 
fördjupningen. 
Kan samläsas 
med Ämne 2 

Rytmik.) 

24 ut 
(Samläses av alla 

studenter inom 
fördjupningen. 

Kan samläsas med 
Ämne 2 
Rytmik.) 

Ämne 2 
Rytmik 

Ämne 2 
Rytmik 

12 ut 
(Samläses av alla 

studenter inom 
fördjupningen. 

Kan samläsas med 
Ämne 2 
Rytmik.) 

12 ut 
(Samläses av alla 

studenter inom 
fördjupningen. 

Kan samläsas med 
Ämne 2 
Rytmik.) 

 

Metrik 
 

8 ut 16 ut   8 ut   

Ämnesmetodik 
för olika stadier 

16 ut 16 ut   8 ut   

Drama 
 

 20 ut 
(kan samläsas med 

Ämne 2 Rytmik) 

   8 ut  

Summa timmar 48 ut 76 ut  
 

  28 ut 
 

20 ut 
  

 

Timresurs då 
Rörelseimprovisation/ 
komposition samläses av 
alla studenter i 
fördjupningen (kostnaden 
ligger i termin 1 och 2) 

48 ut 
 

52 ut   16 ut 8 ut  

Timresurs vid 
samläsning med Ämne 2 
Rytmik 

24 ut 32 ut   16 ut 8 ut  

 
 
 



Till             160220 
Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 

Examenskonsert på GY? 

”Examenskonsert eller inte?” har varit en återkommande fråga på ML i många år och många 
studenter väljer frivilligt att göra en sådan. Jag tycker det är dags att frågan noga diskuteras och 
att UN fattar beslut om riktlinjer för vad som gäller i framtiden. 

Att ta ställning till: 

 • Ska examenskonserten vara frivillig eller obligatorisk? 
 • Vilka varianter ska ha examenskonsert, de som väljer musikfördjupning eller som går
    vissa genrefördjupningar eller alla? 
 • Kan en ev. examenskonsert ingå i någon av kursplanerna t ex i huvudinstrument med 
    ämnesprofilering?  
 • Betygsättnings- och examinationsfrågor.   
 • … 
 • … 

Jag önskar att UN utreder frågan om examenskonsert på GY och efter ordentlig förankring hos 
berörda fattar sitt beslut. Min personliga uppfattning är, att det är rimligt och önskvärt att en 
examenskonsert blir obligatorisk – åtminstone för dem som har musikfördjupning – och att 
den blir en naturlig och positiv avslutning på en lång utbildning.  

Med vänliga hälsningar 
Håkan Rydin


