
Musiklärarutbildning 
MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ



Är du en duktig 
musiker och  
tycker om att  
undervisa barn  
i musik?
Då kan du söka till  
musiklärarutbildningarna  
vid Musikhögskolan i Malmö!



OM ARBETSMARKNADEN 
I alla grundskolor i Sverige har alla elever musik på schemat. På gymnasiet finns 
också ett estetiskt program där många elever läser musik. Dessutom har de flesta 
kommuner i Sverige en kulturskola, där man erbjuder undervisning i musik. Många 
folkhögskolor erbjuder också musikutbildningar. Så det behövs många musiklärare i 
Sverige. Och det är många lärare som kommer att gå i pension de närmaste åren. Så 
arbetsmarknaden ser bra ut i framtiden. 

Idag är den vanliga lönen för en musiklärare i Sverige ungefär 33 000 kr i månaden 
före skatt om man jobbar heltid. 

Många musiklärare som gillar att stå på scen, spelar även konserter med olika 
musikgrupper när de inte undervisar. Då jobbar de oftast som frilansare, och får 
betalt per konsert. 

Man kan också välja att bli lärare i musik och ett annat skolämne. Då blir det lättare 
att få ett heltidsjobb på samma skola. 

STUDIELÅN
Du kan få studielån för att studera hos oss. Läs mer på www.csn.se. 

OM UTBILDNINGARNA 
Det finns tre utbildningar du kan gå: 

• Musiklärarutbildningen

• Kompletterande pedagogisk utbildning för musiker

• Kulturskolepedagogutbildningen



Musiklärarutbildningen
Det är en universitetsutbildning som tar fem år. Under dessa år studerar du mycket 
på ditt huvudinstrument, och har också ensemble. Du läser också andra musik-
ämnen, som musikteori och körsång. Du får undervisning i hur man lär ut att spela 
musik, och studerar också pedagogik, alltså hur människor lär sig saker. Du har 
också praktik, då du får prova att undervisa i musik på olika skolor.  
   Vill du bli lärare i musik och ett annat ämne? Då läser du detta andra ämne under 
ett och ett halvt år av dessa fem år. Det gör du då vid någon annan institution på 
Lunds universitet.  
    Du söker in på olika inriktningar av utbildningen, beroende på vilken sorts musik 
du brukar spela. Du kan välja mellan:

• Folk- och världsmusik från olika håll i världen
• Klassisk västerländsk musik
• Jazz-musik
• Rock- och popmusik
• Singer/songwriter (skriva dina egna låtar och kompa dig själv när du sjunger)
• Datorn som huvudinstrument (om du gillar att skapa musik med hjälp av en 

dator)
• Sång genrefri ingång (många olika sorters musik)

HUR MAN KOMMER IN? 
För att kunna söka utbildniningen måste du ha vissa behörigheter, för vår utbildning 
handlar inte bara om att du skall kunna spela och sjunga. Du behöver kunna 
läsa och skriva mycket också, både på svenska och engelska. För att kunna söka 
utbildningen, måste du ha detta: 

• Grundläggande behörighet för att studera på universitet.  

• Särskild behörighet för högskolestudier. Det innebär att du måste ha läst det 
som heter områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B/A och Engelska 
6/B). På gymnasiet eller via vuxenutbildningen.  

• Du måste också ha kunskaper i musik så att du kan klara våra antagningsprov. 
Läs här under om dessa.  



ANTAGNINGSPROV 
För att vi skall veta att du är bra på musik, så har vi antagningsprov till våra 
utbildningar. De här proven skall du klara:

• Spelprov på ditt huvudinstrument. Det provet ser olika ut, beroende på vilken 
inriktning du söker. Läs på hemsidan. För många inriktningar så måste man 
kunna spela efter noter. 

• Gemensamma prov. Här finns det 3 olika delar:

1. Du skall kunna sjunga tre låtar, och kompa dig själv på piano eller gitarr 
samtidigt. 

2. Du skall göra ett musikteoriprov. Detta är samma för alla inriktningar. Du 
behöver kunna grunderna om västerländsk musikteori. Läsa och skriva noter, 
och förstå hur ackord fungerar. På hemsidan finns gamla prov, så du kan se vad 
du behöver kunna. 

3. Du skall i vanliga fall göra ett prov där man ser hur bra du är på att leda en 
ensemble och spela med andra. Men i år 2021 gör vi inget sådant prov på 
grund av corona, eftersom det inte går att göra online.  
 



Redan musiker och vill bli musiklärare?
Har du redan utbildat dig till musiker innan, och jobbat som det? Vill du skaffa dig 
en utbildning så att du också kan få jobb som musiklärare? Då har vi två utbildningar 
du kan gå. För bägge dessa utbildningar är det samma som för Musiklärarutbild-
ningen. Man måste ha både grundläggande behörighet och särskild behörighet. 
 

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (KPU) 
Vi har en kompletterande pedagogisk utbildning på ett och ett halvt år. Då läser man 
inga musikämnen. Utan man läser pedagogik (om hur människor lär sig), och får 
lära sig hur man undervisar på sitt instrument. Plus att man gör praktik i olika skolor. 
Med den utbildningen kan du få jobb i alla skolor som undervisar i musik.  

KULTURSKOLEPEDAGOGUTBILDNING 
Vi har också en Kulturskolepdagogutbildning på ett och ett halvt år. Den är för dig 
som vill jobba i kulturskolan. Den lär dig mer om hur man kan undervisa där, och gör 
det lättare för dig att få jobb i kulturskolan. Men gör dig inte behörig att undervisa i 
den vanliga skolan. Den kan man läsa även om man är skådespelare eller konstnär.  



Inte behörig än?
Har du inte den grundläggande behörigheten eller den särskilda behörigheten från 
gymnasiet? Då måste du först skaffa dig den. Vi får inte lov att anta dig annars.  

Kanske har du den kunskap som behövs för grundläggande eller särskild behörighet, 
men du har inte papper på det? I så fall kan du ansöka om något som kallas reell 
kompetens. Då fyller du i en ansökan om det när du söker våra utbildningar. 
 
Kanske har du en högskoleutbildning redan från ett land utanför EU, som du har 
papper på? Då kan du få den ekvivalerad. Det betyder att man tittar på vad den 
skulle motsvara för utbildning i Sverige. 
 
Behöver du lära dig mer om att spela musik och om musikteori först? Då finns det 
utbildningar på andra skolor du kan gå. Om du skall gå gymnasiet kan du läsa 
estetiska programmet med musikinriktning. Om du redan är färdig med gymnasiet, 
så finns det olika musikutbildningar på folkhögskola som du kan söka. Kolla på 
www.folkhogskola.nu var du skulle kunna gå. 
 
Har du grundläggande behörighet men behöver lära dig mer om musik först? Då 
finns det fristående kurser som du kan läsa hos oss. Där finns en del förberedande 
kurser. De är bra om man vill lära sig mer om musik för att kunna klara proven till 
musiklärarutbildningen. 

 
HAR DU FRÅGOR? 
Då kan du kontakta Lena Hallabro på lena.hallabro@mhm.lu.se. Hon har hand om 
antagningen till våra musiklärarutbildningar.  
 
 
VILL DU BLI MUSIKER ISTÄLLET? 
Vill du inte jobba som musiklärare, utan utbilda dig till musiker istället? Då kan du gå 
någon av våra musikerutbildningar.  
 

 
Välkommen till oss! 
www.mhm.lu.se   
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