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Utbildningsplan

1. IDENTIFIKATION
• Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, folk- och världsmusik.
• Omfattning i högskolepoäng: 180.
• Nivå: G.
• Programkod: KGMUS. Inriktning: FOVÄ.
• Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 12 juni 2013. Utbild-
ningsplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. PROGRAMBESKRIVNING
Musikerutbildning, folk- och världsmusik, syftar till att utbilda musiker med god konstnärlig och 
professionell förmåga. Studenten skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och 
färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, såsom solist eller medlem i fasta ensem-
bler och/eller fria grupper. Studenten skall även ha utvecklat sådana färdigheter som krävs för att 
studera vidare med en hög grad av självständighet. Vidare skall studenten efter fullbordade studier 
ha förvärvat grundläggande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring/
anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

3. MÅL
Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet kunskap om områdets praktiska och 
teoretiska grund 
– visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera 
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,
– visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, 
identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra 
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksam-
het och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, 
– visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet, 
– visa förmåga att samla och tolka relevanta data för att kunna göra bedömningar inom sitt praxis-
område som inkluderar reflektion över relevanta konstnärliga och, i tillämpliga fall, sociala, veten-

Folk- och världsmusik 180 hp
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skapliga eller etiska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter,
– visa förståelse av konstens roll i samhället, 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, 

– visa förmåga att kommunicera information, idéer, problem och lösningar med olika målgrupper.

4. KURSUPPGIFTER
Musikerutbildning
folk- och världsmusik, grundnivå 
180 hp

År 1 År 2 År 3

Huvudområde
inklusive 15 hp självständigt arbete

42 36 44 122

Instrumentalstudier (22) (22) (30) (74)

Ensemble (20) (14) (14) (48)

Praktisk teori 6 6 4 16

Ackompanjemang 4 2 4 10

Gehör, analys 4 4 8

Musik och samhälle 4 4 8

Valbara kurser i Karriärkontoret 8 8 16

60 60 60 180

Verksamheten bedrivs i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina person-
liga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnisk eller social bakgrund, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Inom Musikhögskolan i 
Malmö råder nolltolerans mot kränkande särbehandling.

5. EXAMENSUPPGIFTER
Examensbenämning: konstnärlig kandidatexamen i musik, folk- och världsmusik. 
(SFS 2006:1053) 
Examensbenämning: Degree of Bachelor in Music, folk- and world music.

6. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER
1. Särskilda förkunskapskrav: godkända antagningsprov till musikerutbildningen.
2. Urvalsinstrument: provspelning och teoretiska prov. Den sökande skall i samband med ansökan 
skriftligt redogöra för den studieinriktning och det studieinnehåll man söker.

7. ÖVRIGT
Övergångsregler enligt SFS 2006:1053.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUA02
2 Instrumentalstudier, folk- och världsmusik
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 74
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musik
2 Ämne: instrumentalstudier
3 Obligatorisk kurs i musikerutbildning,  folk- och världsmusik, grundnivå 180 hp.
4 Undervisningen bedrivs på svenska

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
– ha tillägnat sig de teoretiska och instrumentala färdigheter som krävs i hennes framtida yrkesliv,
– kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer, samt ha utvecklat den teknik och 
skicklighet som krävs för att uttrycka dem,
– ha inövat och i lämplig omfattning ha framfört representativa exempel på repertoaren inom sitt 
huvudämne,
– ha förvärvat effektiva övnings- och repetitionstekniker, så att han/hon kan förkovra sig genom 
självstudier,
– kunna möta de krav som ställs på personlig framtoning och musikaliskt uppförande i en konsert-
verksamhet inför publik i olika kontexter, 
– ha förmåga att väl känna till olika musikaliska stilar med dithörande uppförandepraxis och kon-
serttraditioner,
– ha skaffat sig förmågan att tänka och handla flexibelt, att anpassa sig till förändringar och nya 
omständigheter,
– kunna arbeta självständigt med relevanta uppgifter,
– kunna inhämta, analysera och sammanställa information,
– kunna utveckla och kritiskt bedöma egna idéer och kritiskt granska egna och andras ståndpunk-
ter, 
– kunna finna egen drivkraft och arbetsdisciplin,
– ha förmågan att med reflektionens insikt finna lust till fortsatt konstnärlig utveckling.
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4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av sex delkurser om vardera en termin. Varje delkurs förutsätter godkänt resultat av 
tidigare delkurs. Kursinnehållet bestäms av den enskilde studenten och kursledaren i samråd
med utbildningsledningen. Kursen är en del av utbildningens huvudområde, i vilket ingår ett själv-
ständigt arbete om 15 högskolepoäng.

5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Kursen består av enskilda lektioner, samt eget arbete (övning, förberedelser, projekt), kan också 
ske i grupp i form av instudering. Tillsammans med kursansvarig gör studenten, läsårsvis, en indivi-
duell studieplan. Där läggs stor vikt vid studentens behov och vision om sin musikaliska utveckling 
och riktning.
2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning samt tentamen/beting. 
Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall delges 
studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen bestäms i samråd med undervisande lärare.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Instrumental performance studies, folk- and world music.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUB06
2 Ensemble, folk- och världsmusik
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 48
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2 ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musik
2 Ämne: ensemblestudier
3 Typ av kurs och dess inplacering i utbildningssystemet: Obligatorisk kurs i musikerutbildning, folk- 
och världsmusik, grundnivå 180 hp.
4 Undervisningen bedrivs på svenska

3 MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
– ha tillägnat sig instrumentala, teoretiska och sociala färdigheter för att kunna fungera som mång-
sidig ensemblemusiker inom såväl sin egen tradition som i samverkan med andras traditioner,
– ha utvecklat förmåga att på hög konstnärlig nivå tillsammans med andra skapa och förverkliga 
egna och andras konstnärliga idéer och visioner, 
– ha utvecklat förmåga att i samarbete med andra ensemblemusiker lösa de musikaliska fråge-
ställningar en musiker ställs inför, 
– kunna möta de krav som ställs på personlig framtoning och musikaliskt uppförande i en konsert-
verksamhet i olika kontexter,
– kunna finna egen drivkraft och arbetsdisciplin.

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av sex delkurser om vardera en termin. Varje delkurs förutsätter godkänt resultat av 
tidigare delkurs. Kursen består av studier av såväl den egna som medstudenternas ensembletra-
ditioner. Inriktningen på olika projekt kan bestämmas och initieras såväl av lärare som av studen-
terna. Kursen är en del av utbildningens huvudområde, i vilket ingår ett självständigt arbete om 15 
högskolepoäng.
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5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Ensembleundervisningen bedrivs huvudsakligen i grupparbetesform där vikten av självständigt 
arbete betonas.

2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning, redovisningar och/eller 
konserter. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall 
delges studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen består i huvudsak av material som hämtas såväl ur studenternas egen repertoar 
som från inspelningar, notmaterial, gästlärare etc.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Ensemble, folk- and world music.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUB31
2 Praktisk teori, folk- och världsmusik
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 16
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musikteori
2 Ämne: praktiska teoristudier
3 Obligatorisk kurs i musikerutbildning, folk- och världsmusik, grundnivå 180 hp.
4 Undervisningen bedrivs på svenska

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
– vara bekant med och i praktiken på sitt instrument kunna tillämpa den musikteori som krävs för 
musikalisk kommunikation, 
– ha en god praktisk och teoretisk bas för att kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer 
och visioner, 
– ha en god balans mellan praktisk och teoretisk kunskap för att kunna möta de krav som ställs på 
professionella musiker inom världsmusikområdet, 
– ha tillägnat sig förmåga att inhämta, analysera och sammanställa kunskap, 
– ha tillägnat sig förmåga att med reflektionens insikt finna lust till fortsatt konstnärlig utveckling.

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av sex delkurser om vardera en termin. Varje delkurs förutsätter godkänt resultat av 
tidigare delkurs. Undervisningen sker med och utifrån studenternas huvudinstrument. Kursen kan 
innehålla vissa specifika teoriområden som t ex modal musikteori, tonplatsteori etc.

5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner,  seminarier, gästföreläsningar, 
workshops samt enskilt arbete (övning, förberedelser).
2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning genom såväl närvaro som 
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spel- och inlämningsuppgifter. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, 
betygsgränser, skall delges studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1  Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen består i huvudsak av standardlitteratur för musikteoriundervisning i urval, komplet-
terat med kompendier och annat relevant material.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Practical theory, folk- and world music.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUA03
2 Ackompanjemang, folk- och världsmusik
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 10
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musik
2 Ämne: ackompanjemang
3 Typ av kurs och dess inplacering i utbildningssystemet: Obligatorisk kurs i musikerutbildning,  
folk- och världsmusik, grundnivå 180 hp.
4 Undervisningen bedrivs på svenska

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
– kunna ackompanjera sång/melodispel på olika typer av instrument,
– ha en god praktisk och teoretisk bas för att kunna skapa och förverkliga konstnärliga idéer avse-
ende ackompanjemang och samspel, 
– ha en god balans mellan praktisk och teoretisk kunskap för att kunna möta de krav som ställs på 
professionella musiker inom världsmusikområdet, 
– ha tillägnat sig förmåga att inhämta, analysera och sammanställa kunskap, 
– ha tillägnat sig förmåga att med reflektionens insikt finna lust till fortsatt konstnärlig utveckling.

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av sex delkurser om vardera en termin. Varje delkurs förutsätter godkänt resultat av 
tidigare delkurs. Kursen kan innehålla ackompanjemang på traditionella ackordinstrument såsom 
gitarr/piano. Huvudvikten läggs vid spel efter ackordsanalys, men notbaserat material kan också 
förekomma.   

5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Undervisningen sker individuellt eller i grupp. 
2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning samt tentamen/beting. 
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Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall delges 
studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen består i huvudsak av befintlig ackompanjemangslitteratur samt kompendier och 
notexempel. 

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Accompaniment, folk- and world music.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUA37
2 Gehör, analys, jazz-improvisation, folk- och världsmusik, arrangering/komposition jazz-
inriktning
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 8
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musikteori
2 Ämne: gehör, analys
3 Obligatorisk kurs i musikerutbildning,  jazz-improvisation, folk- och världsmusik, 
arrangering/komposition jazzinriktning, grundnivå 180 hp.
4 Undervisningen bedrivs på svenska

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
– ha tillägnat sig god förmåga att omvandla sina gehörskunskaper och sitt ”inre hörande” till ett 
konstnärligt verktyg i det egna skapandet, 
– ha tillägnat sig god förmåga att identifiera och återskapa klingande melodiska, harmoniska och 
rytmiska strukturer,
 – ha förvärvat effektiva övningstekniker, så att han/hon kan förkovra sig genom självstudier av 
egen drivkraft,
– kunna arbeta självständigt med uppgifter av alla slag,
– ha uppövat förmågan att analysera och verbalisera olika musikaliska sammanhang och strukturer.

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av fyra delkurser om vardera en termin och kan innehålla moment som gestaltning 
av rytm och melodik (med rösten), harmonilyssning, härmning i ensemblesituation vid instrument, 
plankning, omsättning av genomgångna moment i eget skapande. Kursen ges vanligtvis under 
utbildningens två första år.
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5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Undervisningen bedrivs i grupp.
2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning samt avslutande prov. 
Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall delges 
studenten vid kursstart.

3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt, godkänt eller väl godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen består i huvudsak av fack-/ämneslitteratur, partitur och övrigt notmaterial, kompen-
dier samt lyssningsmaterial som CD och inspelningar av olika slag.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Ear training, analysis, jazz-improvisation, folk- and world music, ar-
ranging/composition jazz style.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUA41
2 Musik och samhälle, jazz-improvisation, folk- och världsmusik, arrangering/komposition jazzinrikt-
ning
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 8
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musikhistoria
2 Ämne: musikhistoria
3 Obligatorisk kurs i musikerutbildning, jazz-improvisation, folk- och världsmusik, arrangering/kom-
position jazzinriktning, grundnivå 180 hp.
4 Undervisningen bedrivs på svenska

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
– ha skapat sig en förståelse för musik och musikkulturer i olika tider och miljöer med särskild 
tyngdpunkt mot jazz- och världsmusik,
– ha skaffat sig en överblick och förståelse av musikens historia i relation till allmän historia och 
kulturhistoria, samt ur genusperspektiv och ekonomiska perspektiv,
– ha utvecklat en förmåga att förstå musikens olika funktioner i sociala och religiösa sammanhang,  
– kunna inhämta, analysera och sammanställa information samt självständigt och kritiskt närma sig 
och uttrycka sig om olika typer av musik och musikkulturer.

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av fyra delkurser om vardera en termin. 

5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete. Närvaro är 
obligatorisk.
2 Examination av kurs eller delkurs sker sker genom skriftliga eller muntliga tentamina och andra 
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typer av skriftlig redovisning. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, 
betygsgränser, skall delges studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt, godkänt eller väl godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kursmaterialet består av not- och litteraturkompendier samt musikexempelsamling.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: History of music, jazz-improvisation, folk- and world music, arrang-
ing/composition jazz style.
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUA49
2 Valbar kurs 1 i Karriärkontoret, alla varianter av musikerutbildning
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 8
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musik
2 Ämne: musikrelaterade ämnen
3 Karriärkontoret erbjuder ett kursutbud ur vilket studenten skall välja en kurs som ingår som obli-
gatorisk del i utbildningsprogrammet. Kursutbudet kan variera beroende av vilka krav som ställs av 
det omgivande samhället. 

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad valbar kurs
– ha skaffat sig förmågan att tänka och handla flexibelt, att anpassa sig till förändringar och nya 
omständigheter,
– kunna inhämta, analysera och sammanställa information och kunskap,
– ha kommit till insikt om och uppnått en beredskap för att kunna möta de krav som det offentliga 
musiklivet kan ställa förutom färdigheter på det egna instrumentet,
– ha fått en fördjupad uppfattning om de egna förutsättningarna för möjliga framtida yrkesroller,

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av två delkurser om vardera en termin. Kursen kan innehålla föreläsningar och öv-
ningar. Varje delkurs  förutsätter godkänt resultat av tidigare delkurs. 

5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Undervisningen kan bedrivas i form av seminarier, gästföreläsningar och workshops samt enskilt 
arbete.
2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning och offentliga redovisning-
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ar. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall delges 
studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen består i huvudsak av kompendier.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Elective course 1 in the Career advice office
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Kursplan

1. IDENTIFIKATION OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
1 Kurskod: MUUA50
2 Valbar kurs 2 i Karriärkontoret, alla varianter av musikerutbildning
3 Nivå: G
4 Högskolepoäng: 8
5 Kursplanen är beslutad i utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna den 
29 maj 2013. Kursplanen träder i kraft den 2 september 2013.

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
1 Huvudområde: musik
2 Ämne: musikrelaterade ämnen
3 Karriärkontoret erbjuder ett kursutbud ur vilket studenten skall välja en kurs som ingår som obli-
gatorisk del i utbildningsprogrammet. Kursutbudet kan variera beroende av vilka krav som ställs av 
det omgivande samhället. 

3. MÅL
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade i högsko-
lelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad valbar kurs
– ha skaffat sig förmågan att tänka och handla flexibelt, att anpassa sig till förändringar och nya 
omständigheter,
– kunna inhämta, analysera och sammanställa information och kunskap,
– ha kommit till insikt om och uppnått en beredskap för att kunna möta de krav som det offentliga 
musiklivet kan ställa förutom färdigheter på det egna instrumentet,
– ha fått en fördjupad uppfattning om de egna förutsättningarna för möjliga framtida yrkesroller,

4. KURSINNEHÅLL
Kursen består av två delkurser om vardera en termin. Kursen kan innehålla föreläsningar och öv-
ningar. Varje delkurs  förutsätter godkänt resultat av tidigare delkurs. 

5. UNDERVISNING OCH EXAMINATION
1 Undervisningen kan bedrivas i form av seminarier, gästföreläsningar och workshops samt enskilt 
arbete.
2 Examination av kurs eller delkurs sker genom fortlöpande bedömning och offentliga redovisning-
ar. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få genomgå examination, betygsgränser, skall delges 
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studenten vid kursstart.
3 Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinatio-
nen, med samma krav. Efter två underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt 
att efter begäran få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.

6. BETYG
1 Efter genomgången kurs/delkurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.
2 Slutbetyg ges genom sammanvägning av tidigare delkursbetyg.
3 ECTS-betyg kan efter begäran utdelas.

7. FÖRKUNSKAPSKRAV
För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov till musi-
kerutbildningen.

8. LITTERATUR
Kurslitteraturen består i huvudsak av kompendier.

9. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Elective course 2 in the Career advice office


