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UTBILDNINGSPLAN 

Pedagogisk utbildning för musiker, klassisk musik, KGPK1,    
60 hp 

Music Education Programme for Musicians, Classical Music,  
60 credits 

 
1. Identifikation 

1.1. Pedagogisk utbildning för musiker, klassisk musik, KGPK1 
 
1.2. Beslutsuppgifter  
Fastställd av KU-nämnden vid KMH 2009-10-01. 
Utbildningsplanen träder i kraft HT 09 och gäller för studenter antagna läsåret 
09/10 och tillsvidare. 
 
1.3. Ändringsuppgifter  
Kurslistan reviderad av KU-nämnden 2011-05-31. Ändringen gäller studenter 
antagna läsåret 11/12 och tillsvidare. 

Utbildningsplanen reviderad av UF-nämnden 2014-11-21 genom 
ordförandebeslut. Ändringen gäller från och med antagning våren 2015, med 
programstart höstterminen 2015, och tillsvidare. 
 
1.4. Värdinstitution 
Institutionen för klassisk musik 
 

2. Programbeskrivning 

Utbildningsprogrammets syfte är att ge kompetens för att undervisa inom 
studentens egen genre och fördjupningsområde (huvudinstrument), på t.ex. musik- 
och kulturskola, högskoleförberedande musikutbildningar, studieförbundens 
musikverksamhet eller som frilansande pedagog. Ambitionen är att utbildningen 
skall fördjupa studentens kunskaper och färdigheter att undervisa inom klassisk 
musik och att utveckla pedagogiska verktyg för detta. Utbildningen bedrivs på 
halvfart under två år. 

 

3. Mål (förväntade studieresultat) 

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna: 

- verka självständigt i arbetslivet som pedagog, 

- presentera och diskutera sitt pedagogiska arbete med olika intressenter 
skriftligt och muntligt, 
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- samarbeta och leda en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra 
aktörer, 

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling.  

 

4. Examensuppgifter 

Utbildningsprogrammet leder inte till examen. Studenter, som genomgått 
utbildningsprogrammet med godkänt resultat, kan efter begäran få ett 
utbildningsbevis utfärdat.  

 

5. Kursuppgifter 

       
KGPK1 60 hp   poäng 01.01 01.02 02.01 02.02 

 
Utbildningens 
totala poäng:   60 15 15 15 15 

Kurser inom fördjupningsområde       
Instrumentalmetodik 1 FG1108 10 5 5     
Instrumentalmetodik 2 FG1122  10     5 5 

Instrumentalmetodik 1b FG1065  10 5 5     
Pedagogik grundkurs FG1066 5 5       

Pedagogik fördjupning FG1077 5   5     
Pedagogiskt specialarbete FG1120 10     5 5 
Instrument- och ensembleundervisning, 
VFU FG1115 5       5 

Fritt vald kurs med pedagogik/metodik anknytning 5     5   

 Summa poäng: 60     

 

6. Förkunskaper och urvalsgrunder  

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet 
enligt följande:  

Godkänt urvalsgrundande antagningsprov enligt nedan samt studier i musik om minst 
120 hp inom utbildningsprogrammets genreprofil eller motsvarande utbildning.  
 

LS 11.5  Undervisningsprov, klassisk musik 
LS 11.6 Pianoprov pedagogisk utbildning för musiker, klassisk musik (gäller 
 ej sökande som har huvudinstrument piano, gitarr, harpa eller 
 ackordeon)  

7. Övrigt 


