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Förkunskapskrav för registrering 

När du antas till ämneslärarutbildningen/musik eller till Kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) så antas du till en hel utbildning. Utbildningen är 
uppbyggd av olika kurser som i många fall bygger på varandra och därför 
förutsätter att studenten har vissa förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig 
kursen.  

Förkunskapskraven anges i kursplanen och ser olika ut beroende på vilken kurs 
det gäller. Om en student inte uppfyller förkunskapskraven till en kurs kan 
studenten inte registreras på kursen. Det är därför viktigt att du som student 
alltid läser kommande kursplan så att du inte missar de krav på resultat som 
krävs från föregående kurs. Du kan även få information om förkunskapskraven 
av lärarna. 

 
Observera att kursplaner kan uppdateras och att förkunskapskraven kan ändras. 
Det är du som student som ansvarar för att läsa den aktuella kursplanen för 
kommande kurs. Institutionen ansvarar för att kursplanen finns tillgänglig för 
studenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Sammanställning över förkunskapskrav inom ämneslärarutbildningen i musik: 

 
Kurs termin Förkunskapskrav termin 
Ledning, didaktik 
och VFU 3 (LAMB31) 

3 Ledning, didaktik och VFU 
2 (LAMB23) 

2 

Forskning i skolans 
vardag (LAMB33) 

3 Lärande och ledarskap i 
skolan (LAMA23) 

2 

Barn och 
ungdomars lärande 
och samspel i grupp 
(LAMB43) 

4 Lärande och ledarskap i 
skolan (LAMA23) 
Forskning i skolans vardag 
(LAMB33) 

2, 3 

Huvudinstrument 
och ensemble 3 
(LAMP56) 

8 Samtliga kurser termin 1-
4 

1-4 

Didaktik och VFU 
åk7-9 (LAMP55) 

8 Samtliga kurser termin 1-
4 

1-4 

Teori, musik och 
VFU (LAMP57) 

8 Samtliga kurser termin 1-
4 

1-4 

Specialpedagogik 
och utvärdering 
(LAMP58) 

8 Samtliga kurser termin 1-
4 

1-4 

Bedömning, 
betygssättning och 
forskningens 
kreativa genvägar 
(LAMP67) 

9 Samtliga kurser termin 8 8 

Självständigt arbete 
2:2 (LAMP72) 

10 Delkursen ”Självständigt 
arbete 2:1” inom LAMP62 

9 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Sammanställning över förkunskapskrav inom kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU): 

 
Kurs Förkunskapskrav 
Lärande och ledarskap i skolan-KPU 
(LIML24 alternativt LIML27) 

Samtliga kurser i termin 1, KPU 

Relationer och lärande i grupp (LIML25) Samtliga kurser i termin 1, KPU  
Didaktik, specialpedagogik och 
forskningsmetodik (LIMP26) 

Samtliga kurser i termin 1, KPU 

Betygssättning, didaktik och VFU 
(LIMP36) 

Samtliga kurser i termin 1 och 2, KPU 

Examensarbete (LIMP32) Samtliga kurser i termin 1 och 2, KPU 
Musik i grundskolan (LIML22) Samtliga kurser i termin 1, KPU 

Didaktik och VFU (LIML19) Samtliga kurser i termin 1 och 2, KPU 

Forskning i skolans vardag-KPU (LIML17) Samtliga kurser i termin 1 och 2, KPU 

Relationer och lärande i grupp (LIML28) Samtliga kurser i termin 1-3, KPU 

Specialpedagogik och forskningsmetodik 
(LIMP27) 

Samtliga kurser i termin 1-3, KPU 

Betygssättning, didaktik och VFU 
(LIMP34) 

Samtliga kurser i termin 1-4, KPU 

Examensarbete (LIMP35) Samtliga kurser i termin 1-4, KPU 

 


