
Principer och regler för översökningar/byte av inriktning eller 
huvudinstrument vid Musikhögskolan i Malmö 
 
Antagningsbeslut 
Utbildningsnämnden (UN) vid Ämneslärarutbildningen i Musik beslutar normalt all 
antagning. 
Undantag sker under sommaruppehållet då utbildningsledningen på delegation från UN, 
beslutar 
om antagning av nya studenter. UN kan delegera beslut om antagning till 
utbildningsledning till andra tillfällen vid behov. 
 
Allmänt 
En förutsättning för antagning vid översökning är att det finns ledig utbildningsplats inom 
den sökta utbildningen/inriktningen.1 Den studerande måste uppfylla behörighetsvillkoren 
för den sökta utbildningen/inriktningen. 
 
Inom Musikhögskolan i Malmö 
Ansökan om byte av utbildning/inriktning ska normalt göras innan utgången av åk 2. 
Under särskilda omständigheter som prövas av Utbildningsnämnden kan dispens från 
denna princip göras. Vid översökning mellan utbildningar inom ämneslärarprogrammet 
eller mellan inriktningar inom en utbildning kan den sökande tillgodoräkna sig de poäng 
han/hon haft i G-proven vid det provtillfälle då den studerande antogs till 
lärarutbildningen i musik. I de fall det krävs ett LM-prov genomförs det inom aktuell 
antagningsomgång i konkurrens med andra sökande och anmäls via www.antagning.se. 
Tidigare genomförda L-prov kan inte tillgodoräknas vid antagning till ny 
inriktning/utbildning. 
 
Placering i årskurs efter antagning 
Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning inom programmet. 
Huvudprincipen är att den studerande vid översökning till annan 
inriktning/ämneslärarutbildning placeras i nästkommande årskurs. En förutsättning för 
placering i nästkommande årskurs är fullgjorda, godkända tidigare studier. Dispens kan 
ges för ej fullgjorda studier om särskilda skäl föreligger. Dispensansökan ställs till 
Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen. Utifrån en bedömning av det faktiska 
innehållet i de tillgodoräknade studierna i förhållande till den nya 
utbildningens/inriktningens studieplan, kan en komplettering av vissa kurser krävas. Detta 
avgörs av utbildningsledning. 
 
Översökning/byte av huvudinstrument inom GY-utbildningen när termin påbörjats i 
åk 1 
Om en student i åk 1 önskar annat huvudinstrument än det som bedömts i 
antagningsprovet, efter det att utbildningen startat, skall byte ske så nära läsårsstarten som 
möjligt, dock senast fyra veckor in på höstterminen i åk1. Ett särskilt L-prov ska då 
anordnas. Byte av instrument efter godkänt prov ska då ske snarast.  
Vid önskan om byte av huvudinstrument efter en termins studier gäller samma regler som 
vid byte av utbildning/inriktning. Bytet träder då i kraft vid nästkommande läsårsstart. 
 
Byte av genre inom inriktning Blandade genrer. 

																																																								
1	Med	utbildning	menas	program	inom	ämneslärarutbildningen.	Med	inriktning	avses	de	inriktningar	som	
erbjuds	inom	GY-utbildningen;	jazz,	rock,	klassisk	och	folk,	Singer-	Songwriter	och	Blandade	Genrer.	



Om en student önskar byta genrefördjupning inom Blandade Genrer-inriktningen ska 
detta ansökas om så tidigt som möjligt i utbildningen och senast innan utgången av åk 2. 
Utbildningsnämnden kan godkänna byte senare under utbildningen om särskilda skäl 
föreligger. Beviljande av byte innan utgången av årskurs 2 beslutas av utbildningsledning i 
samråd med kursledare. Eftersom den sökande redan har en studieplats inom inriktningen 
föreligger ingen konkurrens om utbildningsplats. Den sökande behöver inte anmäla sig via 
www.antagning.se. Den sökande har rätt att tillgodoräkna tidigare gjorda G-prov. Ett lokalt 
prov ska genomföras i den önskade genren på huvudinstrumentet och, om det bedöms 
relevant av kursledare inom ensemblespel. Provet ska i första hand genomföras vid 
antagningsomgången det aktuella året, men ett särskilt provtillfälle kan anordnas om 
utbildningsledning beslutar härom. Jury utses av utbildningsledningen. Bedömning av 
huvudinstrumentprov ska ske i enlighet med de kriterier som gäller för L-prov, där 0 poäng 
är underkänt och 1 poäng och däröver är godkänt. Om den sökande av resp. jury bedöms 
som godkänd kan han/hon placeras i nästkommande årskurs, alternativt fortsätta sina 
studier i innevarande eller kommande termin beroende på utbildningsledningens 
bedömning i samråd med kursledare. En förutsättning för byte av genrefördjupning är 
godkända tidigare studier inom programmet. Dispens för icke godkända studier kan 
rekommenderas av utbildningsledning och kursledare om dessa i samråd anser att 
särskilda skäl föreligger. Sådan dispens beslutas av Utbildningsnämnd. 
 
Översökning från annan musikhögskola i Sverige 
För översökning från annan musikhögskola i Sverige av studerande som önskar fortsätta 
sina studier vid Musikhögskolan i Malmö gäller nedanstående regler från och med den 1 
januari 2016. Antagning kan ske i mån av ledig studieplats och beslutas av 
Utbildningsnämnden. 
 
Ansökan med intyg på tidigare studier vid musikhögskola skall lämnas i pappersform eller 
digitalt och tillställas studieadministratör vid Musiklärarutbildningen i Malmö. Intygen ska 
vara styrkta av utfärdande institution. Påbörjande av studier vid Musikhögskolan i Malmö 
skall ske vid läsårsstart, om inte andra särskilda skäl föreligger. 
 
Övergång till Musikhögskolan i Malmö kan ske tidigast efter fullbordande av ett års studier 
vid annan musikhögskola. Utbildningsledare och studieadministratör vid MHM beslutar i 
varje enskilt fall vilka kurser som får tillgodoräknas och i vilken årskurs den studerande ska 
placeras. Den sökande ska inom en vecka meddelas per post eller via mail att ansökan och 
handlingar mottagits av Mhm. Den sökande har rätt till besked om översökningen godtas 
eller avstyrks senast 4 veckor efter att kompletta handlingar kommit MHM till del. 
 
Om tvekan råder angående den sökandes möjlighet att inplaceras i undervisning vid MHM 
kan ansökan avslås eller ett lokalt antagningsprov – LM-prov- erbjudas den sökande. I 
första hand ska ett Lokalt prov genomföras vid Musikhögskolan i Malmö vid ordinarie 
antagningstillfälle. 
För information om provets utformning hänvisas till www.mhm.lu.se.  
Om det av olika skäl visar sig omöjligt för den sökande att genomföra ett lokalt prov kan en 
inspelning av god kvalitet, där den sökande visar prov på relevanta kunskaper på sitt 
huvudinstrument, ersätta ett lokalt prov. Inspelningen ska granskas och protokollföras av 
en eller flera fackkunniga huvudinstrumentlärare anställda vid Musikhögskolan i Malmö. 
Beslut om antagning tas av Utbildningsnämnd. 
 
En översiktlig planering av den antagna studerandes studier ska göras i samråd med 
utbildningsledare och/eller studieadministratör senast två veckor före studiernas 



påbörjande. Slutlig planering av den sökandes studier görs innan terminsstart i samråd 
med utbildningsledare eller motsvarande. 
 
Det ska för den sökande och berörda institutioner klargöras vid studiernas start vid MHM 
vilken institution som ska utfärda den sökandes examensbevis. Samtal, mailväxling och 
möten med överlämnande institution och med den sökande ska protokollföras och 
förvaras såväl i pappersform som digitalt. 
 
 
 


