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Vanliga frågor & svar till KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning,
inriktning musik
Behöver jag förbereda något inför min ansökan till utbildningen?
Du behöver kontrollera att alla dina meriter finns registrerade på antagning.se innan
antagning.se stänger. Om du har den särskilda behörigheten sker urvalet utifrån dina
gymnasiebetyg. Du behöver även fylla i formuläret, ”bilaga till ansökan” som finns på
Musikhögskolans hemsida.

Jag har en dansk gymnasieexamen, är jag behörig till att gå KPU-utbildningen trots att
jag saknar sv3?
Sv3 motsvaras av Dansk A i den danska gymnasieutbildningen, förutsatt att du har godkänt
betyg i detta ämne är du behörig. Dessutom behöver du godkänt betyg i Eng B samt
samhällskunskap från gymnasiet. Det danska och svenska samhällskunskaps-ämnet är så pass
lika så att det motsvarar varandra.

Jag har läst en kompletterande pedagogisk utbildning på annan ort, kan jag slutföra
utbildningen hos er och tillgodoräkna mig de kurser jag redan är godkänd i?
Detta beror helt och hållet på den tidigare utbildningens innehåll. När du väl är antagen till
vår KPU-utbildning ser vi över vad du har för kurser sedan tidigare och om det går att
tillgodoräkna något av detta.

Kan jag läsa utbildningen på distans?
Nej, du kan inte läsa utbildningen på distans.

Ges utbildningen både på hel- och halvfart?
Utbildningen startar vartannat år och ges endast på helfart. Nästa programstart är HT21.

Behöver jag färdigheter i andra instrument förutom i mitt huvudinstrument för att
klara utbildningen?
Du behöver ha grundläggande färdigheter i piano, gitarr, trummor och bas. Du behöver även
kunna sjunga och ackompanjera dig själv på ett ackordinstrument. För att du ska kunna göra
en uppskattning av din instrumentalnivå kommer vi inom kort att lägga upp filmer med

musikexempel på respektive instrument. Har du inte grundläggande färdigheter i något eller i
några av instrumenten har du möjlighet att anmäla dig till kursen Grundkurs i
ensembleledning och ackordinstrument, MUHG31, (4,0 hp). Du söker kursen på antagning.se.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och VFU. Även vissa
ämnesdidaktiska- och ämnesmetodiska kurser ingår i utbildningen.

Vad är VFU?
VFU är en förkortning av ”Verksamhetsförlagd utbildning”, det vill säga praktik. VFU innebär
att du som student får möta grund- och gymnasieskola samt kulturskola under utbildningen.
Musikhögskolans VFU-ledare kommer att organisera din VFU, det vill säga placera, informera
och kontinuerligt utvärdera VFU:n.

Får man ha VFU på sin hemort?
Det kan i enstaka fall fungera att ha VFU på sin hemort, det är en diskussion man får ta med
VFU-ledaren då man väl är antagen till utbildningen.

När får jag tillgång till mitt schema?
Schemat finns tillgängligt på musikhögskolans hemsida c:a en månad före kursstart.
Då utbildningen ges på helfart får man räkna med att vara schemalagd måndag till fredag.
Om du klickar på länken ”Översikt KPU” på Musikhögskolans hemsida kan du se vilka kurser
som ingår i utbildningen.

Var hittar jag aktuell litteratur till utbildningen?
Du hittar länkar till all litteratur på musikhögskolans hemsida i utbildningsstrukturen.

Vilken litteratur måste jag köpa?
Det är ditt eget ansvar att införskaffa den litteratur som presenteras på litteraturlistan, hur du
gör det väljer du själv. Ladda ner från nätet, köp eller låna från biblioteket. Du kan enkelt se
var boken finns för utlån om du går in på libris.kb.se. Vi har också ett bibliotek på skolan där
bibliotekarierna är behjälpliga.

