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Joakim Barfalk utsågs till justerare.

Lades till handlingarna.

lnget protokoll tillgängligt vid sittande möte

MIJHG32, Distonskurs i musiklöra och gehör - mål och

examination behöver revideras.
MUHG75, Rytmik iförskolo & Skolo och MUHF21, Rytmik i

förskolo & skola // behöver ses över under examination,
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L. Kursplaner, bil.L
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2. Förslag angående CVT & EVT, bil. 2

3. Förändring i ämnesfördjupn-
ingarna arr/komp, rytmik, kör,
bil.3

I N FORMATIO N & M EDDE LAN DE N

t. Uppföljning av UN uppdraget till
UL angående ny inriktning

övriga frågor

samt att mål och innehåll behöver hänga ihop bättre.
Alla tre kursplanerna bordläggs till UN 5/22020.
Kulturskoleklivets kursplaner godkändes alla utom
KIJSE34, Ämnesdidoktik 3: Scenkonst som bordläggs till UN

den 5/2 2020. KUSE35 Amnesdidoktik 3: Konst godkändes

med språkliga justeringar.

UN röstade enligt bil. 2 där förslag l- röstades igenom;
minst L80 hp ovklarade studier inom utbildningsprogrom
på Musikhögskola eller motsvaronde med 4 mot L röster,
l- ledamot lade ner sin röst. Dock beslutades att
kurserna ligger kvar på grundnivå (men med ny

behörighet) eftersom det rör sig om introduktionskurser,
i stället för att lyftas upp till avancerad nivå som i

förslaget. Det innebär att de får nya kurskoder;
Com p lete Voco I Te ch n i q ue, i ntrod u kti onsku rs, M U HG37

Com p lete Voca l Te ch n i q ue, fortsättn i n g sku rs, M U H G 39
lntroduktionskurs i Estill Vocie Troining, MUHG64
Sångworkshop - mostercloss med Estillmetoden, MUHG66

UN förde vidare en diskussion om hur beslut av nya

fristående kurser ska tas framöver, att utbudet
presenteras vid ett UN och beslutas vid nästa. Detta för
att ledamöterna ska få tid att sätta sig in iutbudet innan
beslut tas.

Frågan bordläggs till nästa UN,4/2.

Utbildningsledningens redogjorde kort om ett förslag på

ny egen inriktning som sprungit ur diskussionen att
instrumentalister och studenter med EDI (elektroniska

digitala instrument) i en genre-bred miljö kan beredas
plats på ML. Kort diskussion om förslaget som kommer
att diskuteras vidare vid nästa UN. Planerad start för
inriktningen blir ht2021-.

LaAn meddelade att musiklärarutbildningen fått godkänt

i UKA's kvalitetsgranskning både beträffande
ämnesdelen och den utbildningsvetenskapliga (UVK). Det
innebär att vår utbildning kommer att få betyget

L UKÄ
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2. Genuskonferens Aalborg,
Danmark

3. lnvesteringar

Mötet avslutades

"mycket hög kvalitet". Det formella beslutet kommer i

början av februari. UKA's enda anmärkning är att vi

behöver införliva mer vetenskapsteori i examensarbetet
för att nå examensmålen, här krävs en förstärkning.

Den 23-24 mars är det Genuskonferens i Aalborg,
Danmark. LaAn kommer att gå ut med mer info inom
kort. Fokus kommer att ligga på förutbildningar.

I höst har ML fått möjlighet att införliva alla önskemål
om nya investeringar som har gjorts. Det har beställts allt
från nya trumset till programvaror samt en ny projektor
till Rosenbergssalen.
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bil. 2Utbildningsnämnd ML, 191217 

Förslag på förändrade förkunskapskrav till följande kurser; 

CVT - Complete Vocal Technique, Introduktionskurs, MUHP37 
EVT – Introduktionskurs i Estill Voice Training, MUHP44 

Förslag 1: 
minst 180 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande.  

Förslag 2:  
minst 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande.   

Förslaget innebär att kurserna lyfts upp till avancerad nivå mot tidigare grundnivå i 
utbildningssystemet. 

Förändrade förkunskapskrav i grundkurserna får till följd att även förkunskapskraven till 
fortsättningskurserna förändras: 

Complete Vocal Technique, fortsättningskurs, MUHP60 
Sångworkshop – masterclass med Estill- metoden, MUHP64 

till: 

180 hp alt. 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande samt godkänt betyg i introduktionskursen Complete Vocal Technique, 
Introduktionskurs, MUHE37/MUHP37. 

180 hp alt. 240 hp avklarade studier inom utbildningsprogram på Musikhögskola eller 
motsvarande samt godkänt betyg i introduktionskursen EVT - Estill Voice Training, 
MUHF44/MUHP44. 



CVT, introkurs, ht2017
Förkunskaper

Musiklärarexamen MHM 2013 FO-kurs ht18
Fristående kurser i Luleå o Umeå,  80hp FO-kurs ht18
Musiklärarexamen MHM 2010
Musiklärarexamen Gbg 2003
Musiklärarexamen MHM 2008
Musikalisk specialisering 60hp, Linné 2012 FO-kurs ht18
Avslutad ML-utbildning MHM 2002 (ej tagit ut examen) FO-kurs ht18
Nästan färdig 4-9 utbildning musik/eng, 93-97 FO-kurs ht18
Musiklärarexamen MHM 1990 FO-kurs ht18
Lärarutbildning MHM (musik + annat sidoämne) 2008
Musiklärarexamen MHM 2003 FO-kurs ht18
Kandidat i musik + LIM MHM 2012 FO-kurs ht18
Musiklärarexamen MHM 2012 FO-kurs ht18
Musiklärarexamen MHM 2016 FO-kurs ht18
Musiklärarexamen MHM 2006

CVT, introkurs, ht2018
Musiklärarexamen MHM 2012
Musiklärarexamen MHM 2004 FO-kurs ht19
Konstnärlig högskolexamen i kyrkomusik MHM 2012
Musiklärarexamen MHM 2019 FO-kurs ht19
Musiklärarexamen MHM 2018
Konstnärlig kandidatprogram i kyrkomusik MHM 2018
Musiklärarexamen MHM 2014 FO-kurs ht19
Musiklärarexamen MHM 2004 FO-kurs ht19
Musiklärarexamen MHM 2017 FO-kurs ht19
Påbörjad konstnärlig kandidat i musik (2010), 85 hp
60hp inom musiklärarprogrammet MHM FO-kurs ht19
Påbörjad grundskollärarprogram Musik/eng (1997), 67,5hp FO-kurs ht19
Musiklärarexamen MHM 2018 FO-kurs ht19

CVT Introkurs ht19
Musiklärarexamen, Karlstad, 2018
Musiklärarexamen, MHM, 2003
Musiklärarexamen, MHM, 1988
Musiklärarexamen, MHM, 2012
Påbörjad 4-9 lärarutbildning musik/eng, 30 +88hp, 1996
Påbörjad 4-9 lärarutbildning musik/sve, 45+15hphp, 1997
Musiklärarexamen, MHM, 2010
Musiklärarexamen, MHM, 2017
Musiklärarexamen, MHM, 2018
Musiklärarexamen, MHM, 2019
Musiklärarexamen, MHM, 2019
Fristående kurser i musik MHM+LU, 54hp (studerar även EVT)
Musiklärarexamen, MHM, 2004
Fristående kurser i musik Linné + MAU, 37,5hp
Musiklärarexamen, MHM, 1997

EVT introduktionskurs 
Studerar på MHM nu, termin 5
Studerar på MHM nu, termin 5
Fristående kurser i musik MHM+LU, 54hp (studerar även CVT)
Påbörjad musiklärarutbildning ht92, 150hp
Konstnärlig kandidat MHM
Studerar på MHM nu, termin 5
Musiklärarexamen (KPU) MHM 2019
Studerar på MHM nu, konstnärlig kandidat, termin 5

EVT forts går ej ht19



HT19 är första gången den är öppen som en fristående kurs, 
tidigare endast sökbar för ML's programstudenter med minst 
ett års studier på program.



Ur anteckningar från förberedande möte gällande förslag angående CVT & EVT

Närvarande:
Magnus Ericsson

Elisabeth Melander
Almaz Yebio
Maria Jalsborn

Bered n i ngsgru ppens förslag 1 : förku nskapskrav 24O hp inom progra m utbi ldn i ng, m usi k

Beredningsgruppens förslag 2: förkunskapskrav 180 hp inom programutbildning, musik

Inledning
För att gå en fristående kurs i en speciell teknikmetod (CVT,EVT) krävs att programstudenten
har minst en kandidat inom programutbildning, musik (L8O/240 hp). De ska ses som
påbyggnadskurser och inte erbjudas samtidigt som grundutbildning.

Argument
M usikhögskolans äm neslärarutbildnings uppdrag är att utbilda musiklärare.
CVT och EVT är inga musiklärarkurser utan ska ses som påbyggnadskurser i en speciell
teknik. Musikhögskolan har en genomtänkt ordning och progression för studenter som läser
ämnesmetodik inom ML.

Metodikkurserna på Musikhögskolan verkar för att förbereda en blivande lärare både brett
och på djupet. Metodikkurserna är ämnade att lära ut hur en musiklärare i sin tur ska lära ut.
Att det finns en speciell ordning för detta på Musikhögskolan är naturligt för sångämnet och
säkert för övriga instrumentmetodikkurser. I denna ordning får studenten ta del av just
bredd, djup, helhet och framförallt progression. Det är ingen bra idé att Musikhögskolan
samtidigt erbjuder andra teknikkurser som inte är musiklärarkurser för programstudenterna.
Detta kan underminera progressionstanken inom ämnesmetodiken och kan göra det svårare
för studenten att navigera mellan metoder, tekniker, sitt eget lärande och sin egen
utveckling inom metodikområdet. Att gå dessa kurser som påbyggnad kan däremot vara en
god investering för framtiden som sånglärare.
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Förslag	till	UN	angående	särskild	ämnesfördjupning	inom	Arrangering/komposition,	
Rytmik	och	Kör	
	
Bakgrund:		
Sedan	den	”nya”	ämneslärarutbildningen	startade	2011	har	två	olika	former	av	särskild	
ämnesfördjupning	provats,	och	den	senaste	timplanen	trädde	i	kraft	höstterminen	2016.		För	
att	öka	söktrycket	till	de	här	ämnesfördjupningarna	lades	stor	kraft	på	att	sprida	
informationen	vid	antagningsomgången	2019.	Trots	upptryckta	flyers	som	delades	ut	till	
varje	sökande	och	en	särskild	drive	på	våra	antagningssidor	var	intresset	svalt	från	
nyantagna	studenter	vid	terminsstarten.		
Vi	ser	återkommande	hur	enstaka	studenter	med	dessa	fördjupningar	orsakar	stora	hinder	
för	schemaläggningen.	Vår	uppfattning	är	att	orimligt	stora	administrativa	resurser	läggs	på	
att	lösa	särskilda	studieplaner	och	förfaringssätt	vid	betygssättning	i	LADOK	för	detta	fåtal.	
Resurser	läggs	även	på	att	administrera	och	verkställa	de	nivåprov	som	genomförs.	Vi	
noterar	dessutom	att	flera	av	dessa	studenter	bestämt	sig	för	att	avbryta	sin	specifika	
fördjupning	i	förtid.	I	något	fall	har	samma	student	även	avbrutit	sina	studier	helt	och	hållet.		
Siffror:	
	 	 Arr/komp	 Rytmik	 Kör	
Antagna	2011	 1	 -	 3	(2	avbrott)	
Antagna	2012	 -	 3	 4	
Antagna	2013	 3	 1	 1	
Antagna	2014	 1	 -	 -	
Antagna	2015	 2	 -	 -	
Antagna	2016	 -	 2	 2	(1	avbrott)	
Antagna	2017	 -	 3(1	avbrott)	 1	
Antagna	2018	 1	 1	(1	avbrott)	 -	
Antagna	2019	 -	 -	 -	
	
Förslag:	
Vi	föreslår	att	de	särskilda	ämnesfördjupningarna	i	åk1	och	2	slopas	från	och	med	
höstterminen	2020.	Befintliga	studenter	fullföljer	sina	studieplaner.	Konsekvensen	om	detta	
förslag	går	igenom	blir	också	att	nivå	2	inom	de	tre	fördjupningspaketen	inom	ämne	2	kör,	
arr/komp	eller	rytmik	slopas.	
För	de	studenter	som	önskar	fördjupning	inom	dessa	ämnen	framöver	föreslår	vi	istället	
följande:	
Kör:	Kammarkören	(fristående	kurs),	genrespecifik	ensembleledning	med	inriktning	mot	att	
leda	vokalensemble	i	termin	4	inom	inriktningen	”Sång-	genrefri	ingång”,	ordinarie	
körfördjupningspaket	inom	ämne	2.	
Arrangering/	Komposition:	Ordinarie	fördjupningspaket	inom	ämne2		samt	utformning	av	
en	ny	fristående	kurs	på	7,5	Hp	som	kan	läsas	utöver	programstudierna.	Innehållet	i	denna	
bör	vara	viss	enskild	undervisning	tillsammans	med		gemensam	lektion	där	samläsning	är	
schematekniskt	möjlig.	
Rytmik:	Ordinarie	fördjupningspaket	inom	ämne2		samt	befintligt	utbud	av	fristående	kurser	
som	kan	sökas	utöver	programstudierna.	
	
Lena	Hallabro	och	Carina	Gustin	
	




