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uVIKTIGA DATUM!
Sommarkurser sökes 17/2–15/3

Höstterminens kurser sökes 15/3–17/4

Vårterminens kurser sökes 15/9–16/10

Fler viktiga datum hittar du på antagning.se

uFRÅGOR OM DIN ANMÄLAN? 
Antagningsservice har öppet måndag till fredag kl 9 –16 Tel: 0771-550 720 

Du kan också maila din fråga via formulär på antagning.se.

https://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/
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Välkommen till Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö är en ledande utbildningsinstitution inom 
musik. Vi erbjuder gedigna utbildningar för dig som vill jobba profes-
sionellt som musiker, kyrkomusiker, tonsättare eller musiklärare. Med en 
tydlig internationell profil för vi konsten framåt – alltid med passionen 
för musik och lärande i centrum.

Det finns flera anledningar att studera en fristående kurs hos oss – nyfi-
kenhet, del av utbildning, fortbildning, allmänbildning eller helt enkelt 
för att det är kul att musicera med andra människor. Oavsett vad du letar 
efter, har vi en kurs för dig. Välkommen med din ansökan! 
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VÅRA FRISTÅENDE KURSER
För att hitta fullständig information om våra fristående 

kurser, scanna QR-koden eller gå in på mhm.lu.se

Ettåriga kurser på heltid
Våra ettåriga kurser i Performance studies eller Composition Studies vänder sig till dig som redan har 

en utbildning men som vill fortsätta fördjupa dig inom ditt ämne eller instrument. 

För kurserna Singer-songwriter och Musikproducent krävs inga akademiska meriter. Läs mer om 

kursernas innehåll på Musikhögskolans hemsida. 

ANSÖKNINGSPERIODER: 
MUPS 10, 11, 12, 13 och 14: 17/10 2022–16/1 2023

MUHC90+MUHG68: 15/3–17/4 2023

Performance studies – Western Art Music (60hp) MUPS10

Performance studies – jazz/improvisation (60hp) MUPS11

Composition studies – Western Art Music (60hp) MUPS12 

Performance studies – Historical Performance practice for String Instruments (60hp) MUPS13

Performance studies – Repetitör (60hp) MUPS14

Musikproducent (60hp) MUHG68

Singer-songwriter (60hp) MUHC90 

Påbyggnadsutbildningar
För att läsa någon av våra påbyggnadsutbildningar krävs antingen tidigare examen eller minst 

120 högskolepoäng inom musik. Läs mer om kursernas innehåll på Musikhögskolans hemsida.

Kulturskolepedagog (90hp) HT & VT, helfart, Malmö

• Scenkonst PKU05

• Konst PKU06

• Musik PKU07 

KGKPU Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning musik (90hp) 

HT & VT, helfart, Malmö

MUHP10 Masteruppsats (30hp) HT & VT, halvfart, Malmö

MUHN65 Forskningsmetodik och uppsatsskrivande (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö

https://www.mhm.lu.se/
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Sommarkurser 2023
 

 

MUHB69 Kammarmusik vid Båstad kammarmusikfestival 2023 – violin, viola, cello 

samt stråkkvartett (7,5hp) ST, helfart, Båstad

MUHB88 Blekinge international Brass Academy 2023 (7,5hp) ST, helfart, Karlskrona

MUHB68 Masterclass vid Båstad kammarmusikfestival 2023 – komposition (7,5hp) ST, 

helfart, Båstad

MUHB50 Sundsgården Baroque 2023 (7,5hp) ST, helfart, Sundsgårdens folkhögskola

MUHG32 Distanskurs i musiklära och gehör (7,5hp) ST, kvartsfart, ortsoberoende

MUHG80 Brassundervisning, elev och lärarperspektiv (7,5hp) ST, helfart, Karlskrona

MUHG82 Brassundervisning II (7,5hp) ST, helfart, Karlskrona

MUHB57 Multimedia – film och ljud (7,5hp) ST, helfart, Malmö

MUHB87 Sång på scen 2023 (7,5hp) ST, helfart, Malmö

Rytmik och rörelse
Kurserna i Rytmik och rörelse är till för dig som vill uppleva och lära dig mer om musik med utgångs-

punkt i kropp och rörelse. Rytmikpedagogikens principer används för att skapa trygga rum för 

improvisation i musik och rörelse. Det finns ett brett kurspaket som passar dig som är musiklärare, 

musiker, förskolelärare eller är intresserad av tvärkonstnärliga processer. Läs mer om kursernas inne-

håll på Musikhögskolans hemsida.

MUHG15 Rytmik i förskola och skola (7,5hp) VT, kvartsfart, Malmö 

MUHG58 Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt, distans (7,5hp) VT, kvartsfart, Malmö 

MUHG50 Rytmikpedagogik I (grundkurs) (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö 

MUHC95 Ergonomi och rytmik för musiker (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHF96 Rytmikfördjupning 1 (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö 
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Distanskurser 
Musikhögskolans distanskurser i musikteori ges i lärplattformen Canvas och vänder sig till dig som 

vill stärka dina kunskaper och färdigheter inom ett eller flera musikteoretiska områden. Kurserna i 

musikteori och digital musikproduktion läses under en termin med start både HT & VT. Läs mer om 

kursernas innehåll på Musikhögskolans hemsida.

MUHG32 Distanskurs i musiklära och gehör (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHJ34 Distanskurs i musiklära och gehör II (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHJ36 Distanskurs i musiklära och gehör III (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHG51 Distanskurs i satslära (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHG17 Den medvetne körsångaren – distanskurs i notläsning och gehör för körsångare (7,5hp) 

HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende 

MUHJ40 Musik och notbild 1 – distanskurs i plankning (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHG52 Notskrivning (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHG57 Notskrivning fortsättningskurs (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHG47 Notskrivning sommarkurs (7,5hp) HT & VT, kvartsfart, ortsoberoende

MUHF76 Digital musikproduktion (15hp) HT & VT, halvfart, ortsoberoende

MUHF40 Sequencer grundkurs (7,5hp) HT, kvartsfart, ortsoberoende
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Musikteori, komposition och musikhistoria
Våra fristående kurser med inriktning arrangering och komposition syftar till att ge deltagarna verktyg 

för att bredda sin kunskap inom bland annat instrumentation och orkestrering, olika arrangeringstek-

niker samt komposition av elektroakustisk musik. Om du vill fördjupa dig inom musikhistoria erbjuder 

vi två kurser med olika inriktningar. Läs mer om kursernas innehåll på Musikhögskolans hemsida. 

MUHC80 Elektroakustisk musik (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHN49 Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHN15 Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach (8hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHN48 Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Palestrina (7,5hp) 

 HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHJ60 Uppkomsten av viktiga kompositionsformer inom västerländsk konstmusik (15hp) 

 HT & VT, kvartsfart, Malmö

MUHC69 Musikalisk analys – med inriktning mot form och struktur (7,5hp) HT & VT, 

åttondelsfart, Malmö 
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Pedagogik
Undervisar du i musik och vill fördjupa dig inom metodik eller didaktik? Då kan du söka till någon av 

våra fristående kurser med pedagogisk inriktning. Kurser i metodik och didaktik finns även att hitta 

under rubriken Fristående kurser inom Kulturskoleklivet. Musikhögskolan erbjuder även kurser för 

dig som handleder lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning. Läs mer om kursernas innehåll 

på Musikhögskolans hemsida.

MUHP62 Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande (15hp) HT & VT, kvartsfart, Malmö

MUHF62 Barn- och ungdomskörmetodik (7,5hp) VT, kvartsfart, Malmö

MUHC59 Sångmetodik – inriktning kyrkomusik (6hp) HT & VT, tiondelsfart, Malmö

MUHN93 Pianometodik (6hp) HT & VT, tiondelsfart, Malmö

MUHN97 Komposition, arrangering och musikteori 2:2 – med metodisk inriktning (30hp) 

 HT & VT, halvfart, Malmö

MUHP65 Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet (7,5hp) 

 HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHP20 Handledning av lärarstudenter i VFU (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHG70 Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter   

 (7,5hp) HT, kvartsfart, Lund

MUHG79 Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva  

 funktionsvarianter (7,5hp) HT, kvartsfart, Lund

MUHG99 Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva   

 funktionsvarianter II (7,5hp) VT, kvartsfart, Lund
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Musikalisk gestaltning
Spelar du redan ett instrument på avancerad nivå och vill fördjupa dig inom ett relevant biinstrument? 

Då har vi flera kurser för dig som utbildar dig, eller som redan är färdigutbildad. Ytterligare kurser 

för bi-instrument kommer att starta under kommande år. Här finns också en intressant kurs för dig 

som vill veta mer om de psykologiska aspekterna kring att framträda inför en publik.

MUHR27 Piccolaflöjt – teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier (7,5hp) 

HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHR32 Basklarinett – teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier (7,5hp) 

 HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHR18 Den framträdande människan – musik och psykologi (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHB20 Orgelkunskap, grundkurs (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö 

MUHB31 Kontrafagott - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier (7,5hp) HT & VT, 

åttondelsfart, Malmö

MUHB51 Programförberedande kurs i musik – Sundsgårdens folkhögskola (30hp) 

 HT & VT, halvfart, Helsingborg
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Fristående kurser inom Kulturskoleklivet 
Kulturskoleklivet är en fortbildningsmöjlighet för dig som är verksam pedagog med chans till ny inspi-

ration, ökad bredd eller ämnesfördjupning. Inom Kulturskoleklivet erbjuds du kurser och utbildningar 

av olika omfattning inom musik, konst och scenkonst. Här ryms vår kulturskolepedagogutbildning 

om 90hp, men även fristående kurser. Kurserna ges av Musikhögskolan i Malmö och de didaktiska 

kurserna inom scenkonst ges i samarbete med Malmö universitet.

KUSE52 Digitala verktyg för konstnärligt lärande (2hp) HT, distans

KUSE51 Rytmik för konstnärligt lärande (2hp) HT

KUSE53 Praktisk instrumentkännedom: kompinstrument (3,5hp) HT & VT

KUSE50 Kulturskoledidaktik 1(3,5hp) HT

KUSE22  Kulturskolan som idé och praktik 2 (4,5hp) VT

KUSE10 Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan (7,5hp) HT, distans

KUSE27 Lärande och ledarskap i kulturskolan (7,5hp) VT

KUSE15 En kulturskola för alla (3hp) HT

KUSE36 Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande (12hp) HT

KUSE13 Ämnesdidaktik 1: Scenkonst (7,5hp) HT

KUSE24 Ämnesdidaktik 2: Scenkonst (3hp) VT

KUSE34 Ämnesdidaktik 3: Scenkonst (7,5hp) HT

KUSE 14 Ämnesdidaktik 1: Konst (7,5hp) HT

KUSE 25 Ämnesdidaktik 2: Konst (3hp) VT

KUSE35 Ämnesdidaktik 3: Konst (7,5hp) HT

KUSE33 Ämnesdidaktik 3: Musik (7,5hp) HT
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Orkester, ensemble och improvisation 
Här finner du ett brett spektrum av kurser där musicerandet står i centrum och upptar den största 

tiden av kurserna. Alltifrån hundratals år gammal barockmusik till att skapa helt ny musik i stunden 

samt alltifrån mindre ensembler till storband.

MUHB66 Barockinterpretation för sångare och instrumentalister (7,5hp) 

 HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHB90 Barockinterpretation för sångare och instrumentalister, fortsättningskurs (7,5hp) 

 HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHB87 Sundsgården Baroque 2023 (7,5hp) ST, helfart, Sundsgårdens folkhögskola

MUHN91 Kammarmusik från barocken (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHR30 Kammarmusik från barocken, fortsättningskurs (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö 

MUHC52 Improvisation för instrumentalister och sångare med klassisk inriktning (7,5hp) 

 HT, kvartsfart, Malmö

MUHC93 Comprovisation – Ensemble för samtida musik för den medskapande musikern (7,5hp)   

 HT, kvartsfart, Malmö

MUHF37 Arabiska rytmer (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö

MUHG77 Folk- och världsmusikensemble (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHG65 Musikhögskolans storband (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHF77 Persiskt slagverk (7,5hp) VT, halvfart, Malmö

MUHF98 Svensk folkmusik (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö
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Mediateknik och musikproduktion 

-

Inom området mediateknik och musikproduktion har du möjlighet att både läsa kurser som intro-

ducerar dig till digitalt (och analogt) musik- och mediaskapande samt kurser som syftar till att ge 

fördjupade kunskaper i mediateknik. I kursen Music Management får du en inblick i hur musikbran

schen fungerar ur ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv. Läs mer om kursernas innehåll på 

Musikhögskolans hemsida.

MUHF85 Hemmastudio (15hp) HT, halvfart, Malmö

MUHF90 Inspelningsteknik studio (15hp) HT & VT, halvfart, Malmö

MUHF88 Liveljud för musiklärare och musiker (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö

MUHC99 Multimediateknik för musiker (15hp) HT, halvfart, Malmö

MUHF82 Music Management (15hp) HT, halvfart, Malmö

MUHC81 Live-elektronisk musik (7,5hp) VT, kvartsfart, Malmö
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Sång, sångteknik och kör 
Om du är sångare och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter har vi flera fristående kurser att 

välja mellan. I kurserna får du möjlighet att fördjupa dig i och utforska olika sångtekniker och 

körsång. Flera av kurserna i sång och sångteknik har särskilda behörighetskrav. Läs mer om kursernas 

innehåll på Musikhögskolans hemsida.

MUHG67 Complete vocal technique introduktionskurs (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHG69 Complete vocal technique, fortsättningskurs (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHG64 Estill voice training, introduktionskurs (7,5hp) HT, kvartsfart, Malmö

MUHG66 Sångworkshop och masterclass med Estill-metoden (7,5hp) VT, kvartsfart, Malmö

MUHG81 Röstträning och röstvård (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHG91 Röstträning och röstvård, fortsättningskurs (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHC94 Operaimprovisation (7,5hp) VT, kvartsfart, Malmö

MUHG60, MUHG61, MUHG62 och MUHG63 

Damkör I, II, III och IV: (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö

MUHF67, MUHF69, MUHF72 och MUHF73 

 Musikhögskolans kammarkör I, II, III och IV: (7,5hp) HT & VT, åttondelsfart, Malmö
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Anmälan och antagning
Denna katalog presenterar Musikhögskolans utbud av fristående kurser på olika nivåer, såväl nybör-

jare som utbildade musiker och musiklärare. Det är vår förhoppning att du skall hitta en kurs som 

motsvarar ditt behov av fortbildning eller lust att lära något nytt.

BEHÖRIGHET
Musikhögskolan använder sig av särskild behörighet samt alternativt urval till vissa kurser. Vill du veta 

mer om vilka särskilda förkunskaper som krävs till respektive utbildning, framgår det av kursbeskriv-

ningen på antagning.se där du också gör din anmälan. Här finns också en länk till aktuell kursplan 

där kursens mål, syfte, genomförande samt examinationsform finns beskrivet.

Förutom kravet på grundläggande behörighet för högskolestudier har många utbildningar också 

särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. Du kan läsa om kraven för 

särskild behörighet om du klickar på ”Mer information” och rubriken ”Förkunskapskrav” på kurserna 

på antagning.se.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar – aktuell information finns alltid på antagning.se.

VALIDERING AV REELL KOMPETENS
Du kan ansöka om undantag för behörighetskraven genom en särskild blankett som du laddar upp 

på antagning.se. Ladda även upp ditt konstnärliga cv och andra dokument som styrker din reella 

kompetens. Läs mer på lu.se/studera.

ANTAGNINGSPROCESSENS OLIKA STEG: 
• Gör en anmälan till önskad kurs på antagning.se under aktuell period.

• Om det till kursen finns en särskild behörighet som kräver antagningsprov eller dylikt blir du 

kontaktad av kursansvarig lärare med information om detta.

• Antagningsbesked skickas via mejl från antagning.se – vill du gå kursen måste du tacka ja!

• Information om kursstart m.m. skickar kursansvarig lärare ut via mail.

• När kursansvarig hört av sig behöver du aktivera ditt studentkonto i studentportalen, läs mer 

på lu.se/studera.

• Musikhögskolan i Malmö praktiserar webbregistrering. Logga in i studentportalen och följ 

instruktionerna.

https://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/
https://www.lu.se/studera
https://www.antagning.se/
https://www.lu.se/studera
https://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/
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VIKTIGA DATUM

uSOMMARKURSER 2023
17 februari Anmälan öppnar

15 mars Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar

30 mars  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

mars–april  Kontrolluppgifter

26 april Antagningsbesked 

uHÖSTTERMINEN 2023
15 mars Anmälan öppnar

17 april Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar

2 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

25 april–14 juni  Kontrolluppgifter

21 juni  Sista kompletteringsdag**

12 juli Antagningsbesked med svarskrav

21 juli Sista svarsdag

uVÅRTERMINEN 2024
15 september Anmälan öppnar

16 oktober  Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar 

1 november  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 

november–december Kontrolluppgifter

11 december Antagningsbesked

* 2 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad  

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/

EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala 

någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla 

papper ska vara hos Antagningsservice senast 2 juni. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter. 

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift 

eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** Du som går ut gymnasiet efter 21 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet 

får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande 

dokument ska du ha skickat in redan den 21 juni.



mhm.lu.se | info@mhm.lu.se

 MUSIKHÖGSKOLAN 

I MALMÖ 

Box 8203 

200 41 Malmö

Besöksadress:  

Ystadvägen 25

Tel 040-32 54 50
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