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Översynsarbetet	–	avrapportering	del	I	
Översynsarbetet	av	det	samlade	utbildningsutbudet	vid	KMH	och	den	därmed	
sammanhängande	omstruktureringen	av	utbildningsutbudet	tog	sin	utgångspunkt	i	
högskolestyrelsens	beslut,	i	november	2014,	om	strategi	för	perioden	2015	-	20171	samt	
verksamhetsplaner	för	dessa	år.	I	denna	rapport	redogörs	dels	för	hela	det	breda	och	
omfattande	arbete	kring	utbildningens	förutsättningar	i	olika	avseenden	som	föregick	
översynsarbetet	samt	för	de	två	årens	arbete	och	process	som	lett	fram	till	att	det	nu	finns	
ett	verksamhetsförankrat	ramverk	för	nya	kandidatprogram.	
	
Bakgrund	
Bakgrunden	till	översynsarbetet	återfinns	i	processen	som	föregick	högskolestyrelsens	beslut	
om	strategi	för	åren	2015	-	2017	samt	utredningsarbetet	gällande	utbildningsutbudet	i	
musikteori2.	I	dessa	arbeten	framgick	med	stor	tydlighet	att	följande	tre	punkter	behövde	
åtgärdas:	

• Ökad	transparens	–	det	ska	vara	möjligt	att	förstå	utbildningsprogrammens	struktur	
och	upplägg	

• Ökad	valfrihet	för	studenter	i	att	forma	utbildningen	efter	egna	förutsättningar	och	
behov	

• Förbättrat	tillvaratagande	av	resurser	i	form	av	lärarkapacitet,	tid	och	administration	
etc.	

Därutöver	har	också	resultatet	av	Universitetskanslersämbetets	(UKÄ)	utvärdering	av	
utbildningar	inom	huvudområdet	musik	varit	av	stor	betydelse	för	arbetet,	inte	minst	
relaterat	till	de	självständiga	arbetenas	roll	i	utbildningen.	I	dessa	utvärderingar	framgick	att	
KMH	behövde	arbeta	med	att:	
	

1. utveckla	studenternas	förmåga	till	kritisk	reflektion	över	eget	och	andras	konstnärliga	
förhållningssätt	

2. utveckla	kopplingen	mellan	konstnärlig	intention	och	motiv	för	musikaliska	val	samt	
analys	och	reflektion	i	relation	till	det	

3. förtydliga	begreppsanvändning	
4. träna	och	utveckla	förmågan	att	göra	medvetna	bedömningar	med	hänsyn	till	

relevanta	samhälleliga	och	etiska	aspekter	
5. förbättra	dokumentation	av	arbetet	
6. använda	lärosätets/lärarnas	bredd	och	kompetens	bättre	
7. skapa	tydligare	förutsättningar	för	arbetet	samt	
8. få	de	klingande	och	skriftliga	delarna	att	hänga	ihop.3	

																																																								
1https://www.kmh.se/download/18.51f5bb6415ecf8601e7bcdf7/1507650646289/kmh_stra
tegi-2015-2017.pdf	
2	Musikteoriutbudet	på	KMH	–	och	musikteorin.	Slutrapport	från	musikteoriutredningen.	
KMH	2015.	Se	ssk.	kap	7.	
https://www.kmh.se/download/18.38fa36815fc096f7118a337/1511446949737/musikteoriu
tbudet_vid_kmh_slutrapport_fran_musikteoriutredningen.pdf	
	
3	http://www2.uk-ambetet.se/download/kvalitet/musik-2013.pdf	
http://www2.uk-ambetet.se/download/kvalitet/musik-2013.pdf	
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Ramar	för	översynsarbetet	
För	att	genomföra	översynsarbetet	tillsattes	Arbetsgrupp	för	översyn	av	KMH:s	samlade	

utbildningsutbud.4	Lärarutbildningen	hänfördes	samtidigt	till	en	särskild	grupp	mot	bakgrund	
av	dess	särskilda	förutsättningar	såsom	varandes	en	yrkesexamen	och	därmed	
sammanhängande	krav.5	
	
En	självklar	utgångspunkt	för	översynsarbetet	i	sin	helhet	har	varit	Bolognaprocessens	
intentioner	om	succesiv	fördjupning	för	att	säkerställa	progression	i	utbildningen	mellan	
första	(kandidat),	andra	(master)	och	tredje	(forskarutbildning)	cykeln	i	strukturen	för	högre	
utbildning.	Vidare	har	examensordningen	krav	varit	vägledande	för	hur	arbetet	bedrivits	och	
utvecklats.	En	mycket	viktig	utgångspunkt	har	varit	att	studenten	ska	vara	i	fokus	med	
målsättningen	att	individuella	önskemål,	förutsättningar	och	behov	ska	vara	i	fokus	för	
utbildningen	i	syfte	att	kunna	erbjuda	en	högkvalitativ	utbildning.	
	
Inledningsvis	var	planen	att	ett	nytt	programutbud	på	kandidatnivå	skulle	vara	klart	inför	
höstterminen	2017.	Tidplanen	kom	emellertid	att	revideras	två	gånger	till	följd	av	
organisationsutveckling	och	därmed	har	starten	för	nya	program	förskjutits	till	höstterminen	
2019.6	Grundtanken	har	varit	att	nya	program	för	avancerad	nivå	ska	startas	året	därpå,	dvs	
inför	höstterminen	2020.		
	
Revideringen	av	tidsplanen	nödvändiggjorde	ett	byte	av	fokus	i	arbetet	och	att	frågan	om	
programmens	grundstruktur	temporärt	fick	läggas	åt	sidan	på	nyåret	2016.	I	stället	lades	
fokus	på	det	självständiga	arbetets	struktur	och	förutsättningar.	
	
Arbetets	former	och	omfattning	
Översynsgruppen	inrättades	alltså	i	september	2015	och	alltså	bestod	delvis	av	samma	
konstellation	som	föregångaren	”Musikteoriutredningen”	bestått	av.	Den	arbetsform	som	
utvecklats	i	musikteoriutredningen	blev	basen	för	hur	arbetet	kom	att	bedrivas.	Det	bestod	i	
korthet	i	att	mötena	förbereddes	av	ordföranden	och	sekreteraren,	som	upprättade	
preliminär	dagordning	och	sammanställde	arbetsmaterial.	Mellan	mötena	arbetade	samtliga	
ledamöter	med	inläsning	och	synpunkter	på	sådant	som	sekreterare	och	ordförande	
uppdragits	att	göra.	En	stor	del	av	arbetet	skedde	också	via	mejlväxlingar	samt	i	någon	mån	
telefonsamtal.	Det	förklaras	av	att	det	tidvis	varit	behäftat	med	betydande	svårigheter	att	
hitta	mötestider	då	alla	hade	möjlighet	att	komma,	till	följd	av	deltidsanställningar	och	andra	

																																																								
4	Se	bil.	1	Direktiv	–	Arbetsgrupp	för	översyn	av	KMH:s	samlade	utbildningsutbud.	I	och	med	
att	Anders	Sjögren	trädde	in	som	prefekt	avgick	han	som	ledamot	i	gruppen	ht	2016	och	i	
hans	ställe	trädde	Peter	Schyborger	in.	
5	Beslut	i	UF-nämnden	2015-02-26.	Rapporten	Musiklärarutbildningen	–	efter	2011-års	

reform.	En	jämförande	studie	av	ämneslärarprogrammets	inriktning	mot	gymnasieskolan	i	

Sverige.	avlämnades	2016-06-02.	Därefter	övertogs	ansvaret	för	det	fortsatta	
utvecklingsarbetet	rörande	lärarutbildningen	av	prefekten	för	Institutionen	för	musik,	
pedagogik	och	samhälle.	
https://www.kmh.se/download/18.38fa36815fc096f7118a338/1511446950032/2016-06-
02_kmh_musiklararutbildningen_efter_2011_ars_reform.pdf	
	
6	Beslut	i	UF-nämnden	2015-09-03,	2016-01-28	och	2016-09-01.	
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åtaganden.	Detta	har	i	sig	dock	inte	kommit	att	innebära	stiltje	utan	just	andra	arbetsformer	
samt	att	en	något	större	arbetsbörda	kommit	att	ligga	på	gruppens	ordförande.7	
	
Det	konstaterades	tidigt	i	arbetet	att	omfattande	resurser	behöver	läggas	på	information	
och	förankring	på	långsiktig	bas	för	att	arbetet	med	översynen	av	utbildningen	och	dess	
konsekvenser	ska	kunna	bli	framgångsrikt.	Därför	har	översynsgruppen	vinnlagt	sig	om	att	
föra	löpande	samtal	med	lärare,	prefekter	och	studierektorer,	såväl	informella	som	
organiserade	inom	olika	fora.	Informations-	och	förankringsarbetet	har	skett	genom	Nytt	
från	UF-nämnden,	information	på	Rektorskollegier8	och	Institutionskollegier9,	
överläggningsmöten	med	rektor	och	förvaltningschef,	direktionsmöten,	möten	med	
prefekter	och	studierektorer,	information	vid	förvaltningsmöten,	möte	med	SAD:s	(tidigare)	
chef,	särskilda	work-shops	för	lärare	kring	specifika	frågor	med	relevans	för	arbetet,	
pedagogiskt	forum,	remisser	till	institutionerna	för	att	ta	in	synpunkter,	enkäter	och	
förfrågningar	rörande	rutiner	och	olika	sakförhållanden	etc.	(se	vidare	nedan).	
	
Översynsarbetets	delar	har	varit	omfattande.	En	mängd	frågor	är	relaterade	till	arbetet,	trots	
att	alla	dessa	inte	har	direkta	konsekvenser	för	utbildningsprogrammen/utbildningsutbudets	
struktur.	En	förutsättning	för	att	arbetet	ska	kunna	genomföras	har	varit	att	känna	till	och	
kunna	förhålla	sig	till	alla	dessa	relaterade	frågor.	
	
Följande	områden	har	på	olika	sätt	och	i	olika	omfattning	funnits	med	i	arbetet:	

• Musikteori	
• Entreprenörskap	för	musiker	
• Musikhistoria	
• Digitala	verktyg	
• Valbara	kurser	
• Orkestrar	och	körer	
• Terminologi	i	styrdokument	för	utbildning	
• Antagningsstatistik/dimensionering	av	utbildning/Principer	för	

antagning/antagningsprov	
• Progression	i	kurser/utbildning	
• Definition	av	fördjupningsområde	
• Det	självständiga	arbetet	–	ev.	gemensam	kursplan	
• Principer	för	fristående	kurser	

	
Kopplingen	till	kvalitetssäkring	och	kvalitet	i	utbildningen	har	varit	betydelsefull	i	arbetet	och	
har	behandlats	bl.a.	avseende:	

• Enhetlighet	i	kursplaner	(moment	och	provkoder)	
																																																								
7	Se	bilaga	2	Sammanställning	av	minnesanteckningar	för	översynsgruppens	fysiska	möten.	
8	Vid	ett	flertal	rektorskollegier	har	översynsgruppens	ordförande	Torbjörn	Gulz	(v.ordf.	i	UF-
nämnden)	och	UF-nämndens	ordförande	Erik	Lanninger	informerat	om	det	pågående	
arbetet	samt	om	den	tänkta	strukturen	för	nya	kandidatprogram.	T.ex.	2015-05-21,	2015-11-
26,	2016-01-20,	2016-12-16,	2017-05-18	samt	2017-10-26	rörande	översynsarbetet.	
Information	avseende	UKÄ:s	kvalitetsutvärdering	gjordes	2014-12-11.	
9	UF-nämnden	ordförande	och	vice	ordförande	har	även	regelbundet	besökt	samtliga	
institutioners	kollegier	för	att	informera	om	det	pågående	arbetet	med	översynen.	
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• Lärandemål	
• Kursguider	
• Kursvärderingar	
• LMS/Moodle	
• Terminsprov	
• Flergradiga	betyg	
• Timlärares	funktion	och	roll	i	utbildningen	
• Seniora	lärares	roll	i	utbildningen	
• Forskningsanknytning	av	utbildning	
• Handledar-	och	examinatorsroll	i	relation	till	självständiga	arbeten	
• Närvarokrav	vid	undervisning/”löpande	examination”	
• Bevarande-	och	tillgängliggörande	av	självständiga	arbeten	

	
Många	av	dessa	frågor	kan	sägas	vara	relaterade	till	en	undervisningskultur	som	utvecklats	
inom	konservatorietraditionen	under	århundraden,	men	som	i	dagens	utbildningssystem	
riskerar	att	bli	oklar	och/eller	parallell	med	den	formella	strukturen	vid	KMH.	
	
Bilden	nedan	belyser	i	någon	mån	komplexiteten	i	de	fält	som	ingått	i	arbetet.	
	

	
	
Arbetets	förlopp	i	huvuddrag	
Två	överordnade	frågor	kom	redan	inledningsvis	att	stå	i	centrum	1)	ny	struktur	för	
kandidatprogram	med	syfte	att	skapa	likvärdighet	och	flexibilitet	för	studenterna	och	2)	det	
självständiga	arbetets	utformning	med	utgångspunkt	i	UKÄ:s	Kvalitétsutvärdering	av	musik	

och	musikalisk	gestaltning. 
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Med	utgångspunkt	i	befintlig	struktur	för	kandidatprogram,	se	bilaga	2,	skisserades	en	
gemensam	struktur	för	samtliga	kandidatprogram	i	musik	under	hösten	2015.	Denna	
skickades	på	remiss	för	till	institutionerna	och	Studieadministrativa	avdelningen	vid	
förvaltningen	samt	KMS	2015-11-19,	för	inhämtande	av	synpunkter.10	Arbetet	med	denna	
nya	struktur	kom	sedan	att	bli	grundläggande	för	hela	processen.	Som	en	konsekvens	av	
Musikteoriutredningen	beslutades	2016-05-19	att	alla	kandidatprogram	måste	innehålla	
minst	20	hp	musikteori.	Vidare	beslutade	UF-nämnden	i	december	2016	om	det	
grundläggande	ramverket	för	kandidatprogrammen.	(Se	bild	nedan	över	struktur	i	den	
generella	utbildningsplanen	för	kandidatprogram.)	Detta	beslut	ska	följas	upp	av	ett	mer	
preciserat	beslut	över	ramverk	för	kandidatprogram	i	december	2017,	men	har	varit	för	
diskussion	och	information	i	UF-nämnden	i	november.11	Detta	beslut	ska	bilda	grund	för	det	
fortsatta	operativa	arbetet	med	att	stötta	institutionerna	med	att	utveckla	det	nya	
programutbudet	på	kandidatnivå.	
	
Löpande	återrapportering	rörande	arbetet	med	programutveckling	samt	diskussion	och	
beslut	har	under	hela	arbetets	gång	skett	i	UF-nämnden	såväl	muntligt	som	skriftligt.12	

																																																								
10	Bilaga	19	Internremiss	internremiss	–	ny	struktur	för	konstnärliga	kandidatprogram	i	musik	
11	Bilaga	17	PM	Riktlinjer	för	nya	konstnärliga	kandidatprogram	inom	huvudområdet	musik,	
underlag	till	UF-nämnden	2017-11-09.	
12	UF-nämndens	sammanträden	2016-05-19,	2016-06-082016-09-01,	2016-09-29,	2016-11-
03,	2016-12-01,	2017-02-02,	2017-03-09,	2017-06-08,	2017-08-31,	2017-10-05,	2017-11-09	
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										Generell	Utbildningsplan

					Kandidatexamen	i	musik	KMH

Huvudinstrument/ 
Komposition/ Dirigering/ 
Musikproduktion 70

Ensemble/Projekt 25

Självständigt arbete 15

Summa	poäng:		 110

Musikteori 20
Övriga kurser 20
[Musikhistoria
Musikprogram	(teknik)	
Ackordinstrument 
Entreprenörskap] 

Summa	poäng:	 40

Valbara kurser 30

Summa	poäng:	 30

Totalt	antal	poäng: 180

FÖ
RDJU

PN
IN
GSO

M
RÅDE

Ö
VRIGA	KU

RSER
EGEN

	PRO
FIL

Minst	90	hp
(Enligt	lokal	
examensordning)
varav	15	hp	
självständigt	arbete

Inkluderar	
gemensamma
kurser	för	alla	
studenter.
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Hösten	2015	inleddes	även	ett	nationellt	samarbete	kring	det	självständiga	arbetet	i	musik,	
som	en	konsekvens	av	UKÄ:s	utvärdering,	vilket	passade	väl	in	i	det	arbete	som	påbörjats	
här.13	Översynsgruppen	gjorde	då	ett	grundligt	kartläggningsarbete	gällande	rutiner	och	
utformning	av	det	självständiga	arbetet	vid	de	olika	programmen/institutionerna.	
	
I	det	sammanhanget	togs	det	även	fram	genomströmningsstatistik	avseende	kurser	för	
självständiga	arbeten.	Det	visade	sig	att	genomströmningen	varierade	kraftigt.	Detta	
material	presenterades	på	den	nationella	konferensen	på	samma	tema	i	Malmö	i	november	
2015.	Genomströmningen	för	samtliga	program	i	musik	såg	ut	enligt	följande:	
	
Kandidat 
LÅ 11/12 –  55% på utsatt tid (t.o.m. idag 82,2%) 
LÅ 12/13 – 55% på utsatt tid (t.o.m. idag 80,2%) 
LÅ 13/14 – 69% på utsatt tid (t.o.m. idag 80%) 
LÅ 14/15 – 57,5% på utsatt tid (t.o.m. idag 68,7%) 
	
Master 
LÅ 11/13 – 19% på utsatt tid (t.o.m. idag 29,7%) 
LÅ 12/14 – 28% på utsatt tid (t.o.m. idag 43,8%) 
LÅ 13/15 – 34% på utsatt tid (t.o.m. idag 36,2%) 
	
Mot	bakgrund	av	att	dessa	siffror	delvis	var	något	nedslående	togs	siffror	fram	på	
programnivå	för	att	kunna	isolera	eventuella	specifika	faktorer	som	kunde	tänkas	ligga	
bakom	den	relativt	låga	genomströmningen.	Prefekterna	fick	då	möjlighet	att	respondera	på	
dessa	och	göra	sina	verksamhetsnära	analyser.	Den	generella	slutsatsen	som	sedan	kunde	
dras	var	att	det	fanns	all	anledning	att	arbeta	med	rutiner	och	ramar	för	självständiga	
arbeten	–	i	alla	dess	delar.	Förtydliga	förväntningar	för	studenterna,	rusta	handledare	och	
examinatorer	bättre	för	sina	uppdrag	samt	tydligare	ramar	kring	dessa	arbeten	i	sin	helhet.	
	
När	tidplanen	sedan	kom	att	förskjutas	genom	beslut	i	UF-nämnden	i	januari	2016,	blev	det	
naturligt	att	lägga	fokus	på	det	självständiga	arbetet.	
	
Två	interna	halvdagskonferenser	om	det	självständiga	arbetet	hölls	våren	2016	(den	26/2	
samt	den	13/5).14	Inför	den	första	konferensen	fick	alla	institutioner	ett	antal	frågor	att	
förbereda:	

• Hur	ser	processen	ut	under	kursens	gång?	Vad	händer	från	första	kurstillfället	och	
fram	till	examination?	Hållpunkter,	inlämning	av	deluppgifter/koll	att	studenterna	är	
på	gång?	(visa	på	en	tidsaxel	över	läsåret)	

• Krav	på	tidsomfång	för	den	klingande	delen,	kandidat	resp.	master.	
• Krav	på	sidomfång	för	den	skriftliga	delen,	kandidat	resp.	master.	
• Handledare	–	antal?	Handledningstimmar/student?	
• Hur	sker	examination?	Rutiner	t.ex.	opponent/kommentator,	jury.	

	

																																																								
13	Se	bilaga	3	Rapport	från	Nationell	konferens	om	självständiga	arbeten	i	musik	i	Malmö	9-
10	november	2015.	
14	Se	bilaga	5	Minnesanteckningar	från	internkonferenser	rörande	självständiga	arbeten.	
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Den	muntliga	redovisningen	följdes	upp	med	en	enkät	till	institutionerna	om	de	självständiga	
arbetena	i	april	2016	med	följande	frågor	för	att	på	ett	tydligare	sätt	kunna	säkerställa	hur	
processerna	går	till:15	
	
Frågor	rörande	självständiga	arbeten:	
Alla	frågor	och	uppmaningar	till	beskrivning	gäller	såväl	kandidat-	som	masterarbeten.	

1. Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	
dagen	på	kursen.	

2. Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	
provkoder?	

3. Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	
program?	

4. Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
5. Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	
6. Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
7. Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	

innehåller	den?	
8. Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen?	
9. Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	

arbetet?	T.ex.	närvaro	på	andras	examinationer	etc.	
10. Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	

process	kring	examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	
Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	instruktion	har	den?	

	
För	att	stärka	kopplingen	till	studenternas	utgångsläge	fick	alla	medverkande	lärare	en	
lathund	för	gymnasiearbetet	som	de	flesta	studenter	har	som	färsk	erfarenhet.16	
	
Internkonferenserna	följdes	av	ytterligare	en	konferens	intern	på	KMH	2016-09-30	rörande	
möjligheten	att	göra	det	självständiga	arbetet	i	form	av	ett	exjobb.	För	att	möta	
studenternas	önskan	om	fler	format	att	göra	sina	självständiga	arbeten	i	utvecklades	tanken	
om	att	ha	tre	typer	av	modeller	för	självständiga	arbeten:	

1. den	traditionella	–	en	student	utvecklar	mer	eller	mindre	helt	självständigt	en	idé	om	
vad	de	vill	göra.	

2. ur	kontext	på	institutionen	(forskningsprojekt	eller	kunskapsfält	som	lärare	är	
engagerade	i	skapas	en	ram	för	det	självständiga	arbetet	

3. exjobb-modellen	–	det	självständiga	arbetet	görs	i	samverkan	med	en	extern	part	
(konserthus/arrangör,	företag,	annat	lärosäte…etc)	

	
Samma	år	stod	KMH	som	värd	för	den	uppföljande	nationella	konferensen	kring	
självständiga	arbeten	i	oktober	2016.17	
	

																																																								
15	Se	bilaga	4	Sammanställning	av	frågor	rörande	självständiga	arbeten	april	2016.	
16	Ericson,	Björn	(2013),	Gymnasiearbetet	högskoleförberedande	program.	En	lathund.	
17	Se	bilaga	8	Program	nationellt	möte	–	självständiga	arbeten	i	musik	13-14	oktober	2016.	
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Under	2017	har	ett	betydande	arbete	lagts	på	att	skapa	grund	för	en	gemensam	kursplan	för	
självständiga	arbeten	i	musik	på	kandidatnivå.	18	Utgångspunkt	för	det	arbetet	togs	i	de	nu	
existerande	kursplanerna	på	respektive	program.19	
	
En	ytterligare	aspekt	på	de	självständiga	arbetena	är	produktionen	av	dessa.	Här	har	
internservice	och	teknikerna	en	viktig	funktion	såväl	i	samband	med	livekonserter	som	
relaterat	till	inspelning.	Här	finns	olika	problematiker	att	förhålla	sig	till	som	berör	
likvärdigheten	i	utbildningarna	i	fråga	om	hur	mycket	stöd	studenterna	kan	få	i	samband	
med	examenskonsert/den	klingande	delen	av	det	självständiga	arbetet.	Ytterligare	en	aspekt	
på	detta	är	frågan	om	tillgången	till	lokaler	i	olika	skeden	av	det	självständiga	arbetets	
klingande	del.	Därför	har	samtal	förts	med	Johan	Lindqvist	för	att	underlätta	det	samlade	
arbetet	kring	detta.	
	
Specifika	frågor	
Musikteori:	beslut	om	minst	20	hp	obligatoriskt	i	kandidatprogram,	grundar	sig	i	det	
omfattande	arbete	som	gjordes	i	musikteoriutredningen.	
	
Entreprenörskap	för	musiker:	2	x	2,5	hp	(tot	5	hp)	i	en	programövergripande	gemensam	del	
och	en	programspecifik	del.	Det	existerande	kursutbudet	på	detta	tema	har	analyserats	av	
fil.	dr	Thomas	Arctaedius	(lärare	i	entreprenörskap	vid	Stockholms	universitet).	Han	ska	
presentera	denna	analys	och	föreslå	en	ram	för	den	programövergripande	delen	av	
entreprenörskapskursen.	
	
Musikhistoria:	2	x	2,5	hp	(tot	5	hp)	i	en	programövergripande	gemensam	del	och	en	
programspecifik	del.	Utgångspunkt	för	detta	ska	tas	i	äldre	musikhistoriakurser	vid	KMH	
samt	aktuella	kurser	i	musikhistoria	vid	andra	lärosäten	i	Sverige.	Grundtanken	är	att	dessa	
kurser	ska	ge	dels	en	generell	översikt	över	musikhistoriska	förlopp	och	dels	en	översikt	över	
mer	genrespecifika	historiska	förlopp.	
	
Digitala	verktyg:	2	x	2,5	hp	(tot	5	hp)	i	en	programövergripande	gemensam	del	och	en	
programspecifik	del,	här	måste	ytterligare	förankringsarbete	och	sonderingar	göras	med	
institutionerna	för	att	hitta	rätt	balans	i	kursinnehållet	–	dvs	att	finna	gränsen	mellan	helt	
generella	behov	och	mer	specifika	behov	för	respektive	
utbildningsprogram/fördjupningsområde.	
	
Valbara	kurser:	30	hp	för	att	skapa	större	flexibilitet	inom	KMH	men	även	öppna	för	
möjlighet	att	tillgodoräkna	sig	poäng	från	andra	lärosäten.20	Dessa	kurser	bör	i	möjligaste	
mån	också	öppnas	som	fristående	kurser	för	att	tillgodose	behovet	av	fort-	och	
vidareutbildning	för	yrkesaktiva	musiker.	
	

																																																								
18	Se	bilaga	9	Förslag	till	gemensam	kursplan	för	självständigt	arbete	för	kandidatprogram	i	
musik.	Detta	förslag	utarbetades	under	ett	tvådagarsinternat	med	översynsgruppen	i	maj	
2017.	
19	Se	bilaga	16	Struktur	för	självständigt	arbete	vid	programmen	i	musik.	
20	Se	bilaga	7	Översynsarbetet:	valbara	kurser,	entreprenörskapskurser	och	kurser	i	
musikhistoria.	



	 12	

Det	självständiga	arbetet:	Omfattande	diskussioner	runt	det	självständiga	arbetets	roll	och	
funktion	i	utbildning	har	hållits	och	en	samsyn	kring	att	det	bör	ses	som	ett	gesällprov.	Ett	
förslag	till	gemensam	kursplan	för	kandidatnivån	i	musik	finns	utarbetad.	Några	viktiga	delar	
gällande	ramar	för	den	skriftliga	respektive	klingande	delen	måste	fortsatt	utvecklas.	(Se	
vidare	avsnitt	ovan.)	
	
Orkestrar	och	körer:	En	betydande	och	viktig	del	av	utbildningen	äger	rum	i	och	genom	
orkestrar	och	körer.	För	att	få	en	bild	av	hur	dessa	fungerar	genomförde	Eva	Larsson-
Myrsten	en	undersökning	av	dessa	vid	KMH	under	våren	2015.21	Här	finns	en	utmaning	i	att	
hitta	balansen	mellan	det	som	ingår	i	kurser	och	därmed	ska	examineras	och	det	som	utgör	
förutsättningar	för	övning	i	olika	avseenden.	
	
Terminologi	i	styrdokument	för	utbildning:	Beslut	om	enhetlig	fattades	i	UF-nämnden	2017-
11-09.	Det	har	varit	av	stor	betydelse	att	hitta	en	gemensam	terminologi	för	att	kunna	skapa	
den	nödvändiga	transparensen	i	utbildningens	struktur.	Den	nuvarande	situationen	innebär	
att	samma	term	kan	användas	för	att	beskriva	olika	saker	samt	att	olika	termer	används	för	
att	beskriva	samma	sak.	Detta	skapa	förvirring	för	såväl	studenter	som	lärare	samt	onödigt	
merarbetet	för	lärare	och	T/A-personal.	
	
Antagningsstatistik/dimensionering	av	utbildning/Principer	för	antagning/antagningsprov:	
Betydande	tid	har	lagts	på	diskussioner	rörande	antagning	som	en	grund	för	att	förstå	
resonemang	om	hur	utbildningen	struktureras	och	hur	resurser	de	facto	används	i	
verksamheten.	Denna	antagningsstatistik	kan	bilda	grund	för	bättre	systematik	i	beslut	om	
prioritering	av	resurser	och	studieplatser.	
	
Progression	i	kurser/utbildning:	En	viktig	del	i	planeringen	av	utbildning	består	i	att	
säkerställa	tydlig	progression	i	kursernas	innehåll,	för	att	i	följande	led	kunna	säkra	
förutsättningar	för	studenten	att	klara	nästa	nivå	i	utbildningssystemet.	Seminarier	och	
work-shops	i	olika	format	såväl	med	och	utan	inbjudan	externa	gäster	har	hållits.	
	
Fördjupningsområdenas	definition:	Löpande	diskussioner	har	hållit	om	
fördjupningsområdenas	definition	och	positionering	visavi	andra	lärosätens	
utbildningsprofiler.	Vid	KMH	är	de	överordnade	principerna	inom	huvudområdet	musik	
relaterade	till	instrument,	genre	och	i	någon	mån	tidsperiod,	med	undantag	för	musik	och	
media	som	faller	lite	utanför	denna	ram.22	
	

																																																								
21	Se	bilaga	10	Utredning	av	orkester-/kör-verksamheten	vid	KMH.	
22	Musik	och	media	finns	inte	renodlat	såsom	på	KMH	på	andra	ställen,	men	likartade	
utbildningar	ges	vid	flera	andra	lärosäten	främst	på	vetenskaplig	grund,	tex.	vid	Högskolan	
Dalarna	(Ljud-	och	musikproduktionsprogrammet	och	Audiovisuell	produktion),	
Linnéuniversitetet	(Musikproduktionsprogrammet,	Interaktiva	webbteknologier	och	
Mediekreatörprogrammet),	Karlstads	universitet	(Musikproducent,	låtskrivare	och	
entreprenör),	Malmö	högskola	(Medieproduktion	och	processdesign),	Högskolan	Väst	
(Digitala	medier)	
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Principer	för	fristående	kurser:	Som	en	del	i	arbetet	med	att	utveckla	utbildningsutbudet	
har	principer	för	fristående	kurser	utarbetats	(beslut	i	UF-nämnden	2016-02-25).23	
	
	
Kvalitetssäkring	och	skapande	av	likvärdighet	och	flexibilitet	för	studentens	bästa	
Nedan	behandlas	olika	enskilda	frågor	med	betydelse	för	kvalitetssäkring	och	skapande	av	
likvärdighet	och	flexibilitet	för	studentens	bästa.	Alla	dessa	frågor	har	inte	i	direkt	mening	
varit	föremål	för	översynsgruppen	arbetet	eller	ansvar	men	inte	desto	mindre	har	det	varit	
nödvändigt	att	förhålla	sig	till	dessa	frågor.	
	
Enhetlighet	i	kursplaner	(moment	och	provkoder):	för	att	ge	studenter	möjlighet	att	aktivt	
förhålla	sig	till	kursinnehåll	och	struktur	har	det	varit	viktigt	att	hitta	ramar	för	hur	
kursplaner	ska	utformas.	Gruppens	arbete	har	bidragit	till	ett	generellt	arbete	för	att	skapa	
tydliga	rutiner	inom	KMH	och	i	UF-nämndens	arbete.	Det	gäller	också	terminologi	för	
kursplaner.	(se	beslut	i	UF-nämnden	2017-11-09)	
	
Lärandemål:	utformningen	av	lärandemål	har	stor	betydelse	för	transparens	och	klarhet	i	
utbildningen,	därför	har	ett	flertal	aktiviteter	i	form	av	work-shops	och	seminarier	hållits	
som	stöd	för	att	utveckla	förutsättningarna	att	utarbeta	tydliga	lärandemål.	
	
Kursguider:	utgör	ett	viktigt	verktyg	i	att	tydliggöra	kursens	innehåll	och	upplägg	och	därmed	
skapa	transparens	i	utbildningen.	
	
Kursvärderingar:	utgör	en	betydelsefull	del	i	arbetet	med	att	utveckla	och	säkerställa	
kvalitet	i	utbildningen.	
	
LMS/	Moodle:	underlättar	betydligt	för	en	mängd	arbetsprocesser	relaterade	till	tex.	
kursguider,	kursvärderingar	och	antagningsprov,	har	diskuterats	löpande	för	att	säkerställa	
att	olika	utvecklingsdelar	går	i	takt.24	
	
Terminsprov:	en	undersökning	av	förekomsten	av	terminsprov	gjordes	för	att	få	klarhet	i	vad	
denna	frekvent	använda	term	står	för	i	realiteten.25		
	
Flergradiga	betyg:	införande	av	flergradiga	betyg	skulle	få	stor	betydelse	för	hur	kurser	och	
utbildningsstruktur	byggs,	och	mot	bakgrund	av	att	det	finns	en	målsättning	att	på	sikt	införa	
det	har	detta	behandlats	i	olika	fora.	
	
Timlärares	funktion	och	roll	i	utbildningen:	för	att	kunna	säkerställa	kvalitet	i	utbildningen	
krävs	såväl	specifik	kompetens	som	kontinuitet,	och	en	god	avvägning	mellan	dessa	
komponenter.26	
	

																																																								
23	Se	bilaga	12	Principer	för	inrättande	av	fristående	kurser.	
24	Se	bilaga	11	Vikten	av	ett	LMS	(learning	management	system)	på	KMH	
25	Se	bilaga	15	Enkät	och	enkätsvar	rörande	terminsprov	
26	Se	bilaga	13	Återrapportering	av	översynsarbetet	till	UF-nämnden	
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Seniora	lärares	funktion	och	roll	i	utbildningen:	dessa	har	en	betydande	roll	i	att	säkerställa	
långsiktig	utveckling	och	hög	kvalitet	i	utbildningen.27	
	
Forskningsanknytning	av	utbildning:	har	varit	en	löpande	fråga	för	diskussion	med	koppling	
till	det	generella	behovet	av	att	bygga	upp	forskning	i	musik	på	konstnärlig	grund.	
	
Handledar-	och	examinatorsroll	i	relation	till	självständiga	arbeten:	har	behandlats	löpande	
i	diskussion	tex	vid	pedagogiskt	forum	
	
Närvarokrav	vid	undervisning	och	”löpande	examination”:	har	konstaterats	att	detta	
relaterar	till	en	viktig	aspekt	av	att	skapa	transparens	i	utbildningen	inför	studenterna.	
	
Bevarande	och	tillgängliggörande	av	självständiga	arbeten:	utgör	en	mycket	viktig	del,	som	
bör	uppmärksammas	såväl	gällande	rutiner	som	format	för	framtiden,	hänger	intimt	
samman	med	frågan	om	att	få	en	bättre	länkning	av	den	klingande	och	skriftliga	delen	av	det	
självständiga	arbetet.	Frågan	berör	också	mer	generellt	synligheten	av	konstnärliga	
produktioner	vid	KMH.	
	
Involvering	av	lärarkollegiet	
Flera	av	de	frågor	som	hanterats	inom	ramen	för	översynsarbetet	har	varit	nödvändiga	att	
involvera	det	samlade	lärarkollegiet	i	på	ett	mera	handfast	sätt	och	här	har	Pedagogiskt	
forum	utgjort	en	viktig	diskussionsyta.28	Nytt	från	UF-nämnden	har	också	varit	en	
informations-	och	kommunikationskanal	för	översynsgruppens	arbete	liksom	UF-nämndens	
intentioner	i	utvecklingsarbetet.		
	
Slutord	
Det	är	ett	omfattande	och	delvis	spretigt	arbete	som	gjort.	Detta,	stundtals	skenbart	
perifera,	inventeringsarbete	har	dock	varit	helt	nödvändig	för	att	få	grepp	om	den	samlade	
materia	som	utbildningsutbudet	vid	KMH	omsluter.	Nu	finns	det	en	helhetsbild	av	de	
utmaningar	som	översynsarbetet	inbegriper	och	innebär.	Det	finns	en	ram	för	nya	
kandidatprogram	samt	ett	utkast	till	gemensam	kursplan	för	självständiga	arbeten	på	
kandidatnivå.	Det	finns	också	en	tydlig	och	väl	förankrad	arbetsmetod	för	att	fortsatt	
utveckla	utbildningsutbudet	när	det	blir	dags	för	att	ta	tag	i	motsvarande	process	gällande	
de	konstnärliga	masterprogrammen.	
	
	
	
	
	
	 	

																																																								
27	Se	bilaga	14	Seniora	lärares	roll	i	högskolan	
28	Bilaga	18	Programpunkter	på	Pedagogiskt	forum	med	relevans	för	översynsarbetet.	
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Bilagor	
	
Bilaga	1	Direktiv	–	Arbetsgrupp	för	översyn	av	KMH:s	samlade	utbildningsutbud	
	
	 	 	 Beslut	i	UFN	 	 2015-09-03	
	

Direktiv	–	Arbetsgrupp	för	översyn	av	KMH:s	samlade	utbildningsutbud	
Enligt	beslut	om	verksamhetsplan	i	Kungl.	Musikhögskolans	styrelse	ska	ett	(flerårigt)	arbete	med	en	
översyn	av	hela	utbildningsutbudet	påbörjas	under	2015,	med	sikte	på	att	bl.a.	tydliggöra	ramar	och	
krav	för	studenterna.	Olika	delar	av	utbildningarna	ska	genomlysas	tematiskt	liksom	strukturen	i	sin	
helhet.	UF-nämnden	har	utifrån	detta	beslut	utvecklat	uppdraget	och	formulerat	följande	i	sin	
verksamhetsplan	för	2015:	
	

• Genomföra en översyn av hela utbildningsstrukturen vid KMH (flerårigt) med genomlysning 
av olika specifika delar t.ex. teoriavsnitten, musikhistoria, de pedagogiska aspekterna i 
utbildningen, entreprenörskurserna, samt lärarutbildningen och MP60-utbildningarna. 

o Utarbeta riktlinjer för examensarbeten/självständiga arbeten. 
/…/	

• Genomföra en systematisk jämförelse mellan ämneslärarutbildningen i musik på KMH och 
motsvarande utbildningar vid andra lärosäten i landet/Norden ska göras och följas upp genom 
benchmarkingprojekt (flerårigt).  

Uppdraget	rörande	lärarutbildningen	har	hänförts	till	en	särskild	utredningsgrupp.	
	

Nuläget	
Under	vårterminen	har	olika	rapporter	och	sammanställningar	över	utbildningsutbudet	och	därmed	
sammanhängande	frågor	presenterats	löpande	vid	UF-nämndens	sammanträden.	En	plan	och	
struktur	för	översynssarbetet	har	upprättats,	liksom	en	preliminär	tidsplan	för	omarbetning	av	
utbildningsutbudet.	Utifrån	dessa	underlag	har	nämnden	fört	diskussioner	för	det	fortsatta	arbetet.	
Arbetet	går	nu	över	i	en	fas	då	ett	mer	sammanhållet	grepp	måste	tas.	Därför	behöver	en	
arbetsgrupp	inrättas	som	kan	arbeta	kontinuerligt	med	löpande	frågeställningar	som	uppstår	i	
översynsarbetet.	
	
Mot	denna	bakgrund	föreslås	att	en	arbetsgrupp	inrättas.	
	
Gruppen	sammansättning:	
Lektor	Torbjörn	Gulz,	ordförande	
Lektor	Anders	Sjögren	
Adjunkt	Olof	Misgeld	
Lektor	Åsa	Bäverstam	
Två	studentrepresentanter	
	
	
Forskningshandläggare	Annika	Åkerblom,	UFA	utgör	gruppens	sekreterare	och	tillika	
sammankallande.	
	 	 	 *	
Tidplanen	reviderades	2016-01-28	nytt	utbildningsutbud	för	kandidatprogrammen	i	musik	skulle	vara	
klara	till	ht	18,	samt	därefter	2016-09-01	till	ht	19,	genom	beslut	i	UF-nämnden.	
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Bilaga	2	Sammanställning	av	minnesanteckningar	för	översynsgruppens	fysiska	möten	
	
Minnesanteckningar	Översynsgruppen	151026	
Närvarande:	Torbjörn	Gulz,	Anders	Sjögren,	Åsa	Bäverstam,	Olof	Misgeld	studenterna	Sofia	
Winiarski	och	Liselott	Östblom,	Annika	Åkerblom	sekr.	
	
De	centrala	frågorna	för	mötet	berörde:	
–	det	nödvändiga	i	att	kunna	säkerställa	likvärdighet	i	kvalitet	för	alla	studenter,	kopplingen	
till	examensordningen	kan	då	tydliggöras	och	man	kan	säkerställa	att	studenterna	får	det	de	
ska	utifrån	examensordningen	
…det	gäller	att	komma	ihåg	att	det	är	grundutbildning	vi	talar	om,	allt	vi	skulle	önska	att	
studenterna	ska	kunna	kanske	inte	får	plats,	flera	program	kan	eventuellt	upplevas	som	lite	
”överlastade”	och	plottriga	
–	struktur	för	kandidatprogrammen	(avseende	de	stora	delarna	–	som	antal	poäng	inom	
fördjupningsområdet	etc.	en	likartad	för	alla	program,	men	med	flexibelt	innehåll	anpassat	
till	respektive	fördjupningsområde)	

	
möjliggör	samläsning	av	vissa	typer	av	kurser,	t.ex.	entreprenörskapskurser	
	
möjliggör	ett	större	utbud	av	valbara	kurser	för	alla	studenter	
	
kursen	för	det	självständiga	arbetet	borde	kunna	se	likadan	ut	för	alla	
kandidatprogram,	så	att	man	säkerställer	likvärdig	kvalitetsnivå	–	och	samtidigt	ger	
stor	frihet	för	studenten	att	forma	arbetet	efter	egna	förutsättningar	och	önskemål	
	
det	självständiga	arbetet	bör	läggas	upp	så	att	studenten	får	möjlighet	att	visa	alla	
sina	vunna	färdigheter	under	utbildningen	och	bör	således	ligga	sista	terminen	i	
utbildningen	
	
kan	man	komma	överens	om	ett	fast	antal	hp	för	fördjupningsområdet?	Som	fylls	
med	innehåll	beroende	vad	som	behövs	för	den	specifika	
utbildningen/utbildningsprogrammet	
	

	
–	fördjupningsområdena,	principer	för	dessa	hur	kan	man	se	på	det	–	instrument	och	genre	
samt	tidsepok…och	yrkesgrupp	(dirigent,	kompositör,	pianostämmare),	(översynsarbetet	
arbete	kan	kanske	resultera	i	en	förändring	av	dem	på	sikt?)	
	
Nästa	möte	blir	den	2/11	kl.	17.15-19	i	A390	
	
Minnesanteckningar	Översynsgruppen	15-11-02	
Närvarande:	Torbjörn	Gulz,	Anders	Sjögren,	Åsa	Bäverstam,	studenterna	och	Liselott	
Östblom,	Annika	Åkerblom	sekr.	
	
De	centrala	frågorna	för	mötet	berörde:	
–	tidplanen	för	programstrukturen	–	som	nu	är	fastställd	av	UF-nämnden	
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(härvid	nämndes	också	vikten	av	att	i	diskussion	och	tanke	inte	förväxla	rektors	uppdrag	att	
genomföra	en	översyn	av	organisationsstrukturen	på	KMH	–	utbildningsprogrammen	är	helt	
oberoende	av	institutionernas	form)	
	
–	en	möjlig	struktur	för	kandidatprogrammen	(avseende	de	stora	delarna	–	som	antal	poäng	
inom	fördjupningsområdet	etc.	en	likartad	för	alla	program,	men	med	flexibelt	innehåll	
anpassat	till	respektive	fördjupningsområde)	
–	hur	många	poäng	ska	man	ge	till	olika	slags	kurser	t.ex.	entreprenörskap,	musikhistoria,	
musikteori	(likvärdighet	och	miniminivå	för	kvalitetssäkring)	

	
möjliggör	samläsning	av	vissa	typer	av	kurser,	t.ex.	entreprenörskapskurser	
	
möjliggör	ett	större	utbud	av	valbara	kurser	för	alla	studenter	–	men	hur	ska	de	
hanteras	principiellt?	
	
kursen	för	det	självständiga	arbetet	borde	kunna	se	likadan	ut	för	alla	
kandidatprogram,	så	att	man	säkerställer	likvärdig	kvalitetsnivå	–	och	samtidigt	ger	
stor	frihet	för	studenten	att	forma	arbetet	efter	egna	förutsättningar	och	önskemål	
	
det	självständiga	arbetet	bör	läggas	upp	så	att	studenten	får	möjlighet	att	visa	alla	
sina	vunna	färdigheter	under	utbildningen	och	bör	således	ligga	sista	terminen	i	
utbildningen	
	
termen	övriga	kurser	bör	bytas	ut	och	kallas	något	annat,	vad?	stödämnen?	
biämnen?	hjälpämnen?	Kan	man	tänka	att	man	kallar	det	programkurser	eller	
kandidatkurser?	(för	att	alla	på	kandidat	ska	läsa	dem)?	Realiakurser?	

	
–	fördjupningsområdena,	principer	för	dessa,	hur	kan	man	se	på	det	–	instrument	och	
genre/tidsepok…och	yrkesgrupp	(dirigent,	kompositör,	musik-	och	mediaproducent?)	
	
Nästa	möte	blir	den	7/12	kl.	17.15-19	i	A390	
	
Minnesanteckningar	Översynsgruppen	15-12-07	
Närvarande:	Torbjörn	Gulz,	Anders	Sjögren,	Åsa	Bäverstam,	Olof	Misgeld	samt	studenterna	
Liselott	Östblom,	Sofia	Winiarski,	Annika	Åkerblom	sekr.	
De	centrala	frågorna	för	mötet	berörde:	

• Översynsarbetet	rörande	kandidatutbildningarna	i	förhållande	till	
organisationsöversynen	som	styrelsen/rektor	beslutat	om		

• Remissvaren	angående	förslaget	till	kandidatprogramstruktur,	de	flesta	är	positiva	
men	ser	olika	typer	av	svårigheter,	en	möjlighet	skulle	kunna	vara	att	flytta	
ensemblekurserna	till	övriga	kurser	

• Vikten	av	att	ta	reda	på	studenternas	syn	på	utbildningen	
• En	intern	konferens	om	formerna	för	självständiga	arbeten	bör	hållas	under	VT	16	
• tidplanen	för	revidering	av	kandidatprogram	bör	ev.	revideras	

	
Kommande	möten	blir	den	11/1	16-18,	den	18/1	17.15-19,	den	8/2	17.15-19,	den	7/3	17.15-
19		
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Minnesanteckningar	Översynsgruppen	16-01-11	
Närvarande:	Torbjörn	Gulz,	Anders	Sjögren,	Åsa	Bäverstam,	Olof	Misgeld,	Liselott	Östblom	
och	Patrik	Ohlsson,	Annika	Åkerblom,	sekr.	
	

– Tidplan	för	revidering	av	kandidat	programmen	kommer	sannolikt	att	förskjutas	ett	
år	

– Enskilda	frågor	som	behöver	behandlas	inom	ramen	för	översynsarbetet,	och	som	
inte	är	avhängiga	arbetet	med	programstrukturen:	

*Terminologi	avseende	progression,	kursnamn	mm	
*Enhetlighet	i	kursformat	–	en	analys	behövs	av	dagens	struktur	med	för-	och	nackdelar	
samt	konsekvenser	av	det	rådande.	
*Översyn	av	förkunskapskraven	till	olika	kurser,	principer	för	dessa	
*De	självständiga	arbetena	
*Säkerställande	av	progression	i	utbildningen,	ssk.	På	avancerad	nivå	
*Hur	man	skulle	vilja	att	det	ser	ut	för	en	student	som	går	genom	utbildningen	
*Antagningsproven	–	hur	ska	de	se	ut,	vilka	konsekvenser	får	det	system	vi	har,	vad	mäts	och	
bedöms	egentligen??	

– Intern	konferens	om	de	självständiga	arbetena	ska	hållas	fredag	den	26/2	kl.9-12	
(prel.)	

– Mötestiden	7/3	ändras	till	21/3	17.15-19	
– Nästa	möte	18/1	blir	en	work	shop	om	progression	i	kurser	

	
Minnesanteckningar	Översynsgruppen	16-01-18	
Närvarande:	Anders	Sjögren,	Åsa	Bäverstam,	Olof	Misgeld,	Liselott	Östblom	och	Patrik	
Ohlsson,	Annika	Åkerblom,	sekr.	
	

– Vid	nästa	UFN-sammanträde	återfinns	förslag	till	revidering	av	tidplan	nya	
kandidatprogram	med	ett	år	

	
Om	progression	i	kurser	–	dagens	tema:	
Några	exempel	diskuterades,	svårt	att	hitta	gemensam	terminologi,	men	det	är	nödvändigt	
att	finna	former	för	hur	progression	i	kurser	kan	uttryckas	–	vilket	är	mycket	nära	kopplat	till	
kunskaper	i	kursens	innehåll.	
	
Te.x.	kan	man	uppfatta	ordet	”problem”	väldigt	olika	inom	genrerna,	varför	ett	sådant	ord	är	
användbart	för	att	beskriva	en	students	utveckling	../..förmåga	att	definiera	och/eller	lösa	
problem…/	i	vissa	sammanhang,	men	omöjligt	i	andra	
	
*Förslag	till	terminologi	kring	kursers	(formalia)	uppbyggnad,	säger	vi	1,	2,	3	eller	A,	B,	C	etc.	
bör	tas	fram.	
*Det	behöver	utredas	i	vilken	utsträckning	terminsprov	hålls,	på	vilket	sätt,	med	vilket	syfte	
och	inom	vilka	ramar	samt	hur	de	går	till	på	respektive	program.	Enkät	till	prefekter	ska	
göras.	
*Närvaro	i	%	som	krav	i	kursplaner	–	hur	vanligt	är	det?	Varför	har	man	det	egentligen?	Vad	
återspeglas	genom	detta	krav?	
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Finns	det	kurser	som	borde	ses	över	–	utifrån	att	innehåll,	form	etc.	är	oklart,	för	att	de	inte	
tillgodoser	rättssäkerhetskravet	för	studenter…?	
	
(Översyn	av	förkunskapskraven	till	olika	kurser,	principer	för	dessa)	

– Enskilda	frågor	som	behöver	behandlas	inom	ramen	för	översynsarbetet,	och	som	
inte	är	avhängiga	arbetet	med	programstrukturen:	

	
*Terminologi	avseende	progression,	kursnamn	mm	
*Enhetlighet	i	kursformat	–	en	analys	behövs	av	dagens	struktur	med	för-	och	nackdelar	
samt	konsekvenser	av	det	rådande.	
*De	självständiga	arbetena	–	Intern	konferens	om	de	självständiga	arbetena	ska	hållas	
fredag	den	26/2	kl.9-12,	varje	institution	får	presentera	sitt	sätt	att	arbeta,	via	
prefekter/ansvariga	för	självständiga	arbeten.		
	
Nästa	möte	blir	mån	8/2,	kl.	17-19	i	A389	
	
Minnesanteckningar	Översynsgruppen	16-02-08	
Närvarande:	Torbjörn	Gulz,	Anders	Sjögren,	Åsa	Bäverstam,	Olof	Misgeld,	Liselott	Östblom	
och	Patrik	Ohlsson,	Annika	Åkerblom,	sekr.	
	

– UF-nämnden	har	beslutat	senarelägga	revidering	av	kandidatprogram	med	ett	år	
	
Ordf.	Torbjörn	har	sammanställt	ett	dokument	med	specifika	arbetsområden	för	
översynsgruppens	arbete,	som	delades	ut.	
Utifrån	detta	dokument	fördes	diskussioner	om	olika	arbetsinsatser	och	metoder	för	fortsatt	
arbete.		
Självständiga	arbeten	–	frågor	rörande	kursplaner	och	möjligheten	att	ha	en	gemensam	för	
alla	konstnärliga	program	dryftades,	relationen	kursguide	–	kursplan	togs	upp	samt	
möjligheten	att	ha	gemensamma	inslag	i	utbildningen	för	alla	kopplade	till	självständigt	
arbete	diskuterades.	Den	26/2	hålls	mötet	om	självständiga	arbeten.	
	
Kursstorlek	(kopplas	till	moment	och	provkoder)	behöver	samordnas	inom	KMH	och	göras	
mer	enhetligt	
	
Transparens	i	utbildningsplan/kursplan	olika	förutsättningar	råder	t.ex.	för	studenter	på	
MoM	respektive	instrumentalprogram,	grupp/individbaserat,	vilka	konsekvenser	får	det	för	
hur	utbildningen	utformas	nu	och	i	framtiden?	
	
Valbara	kurser	behöver	struktureras	
	
Fristående	kurser	det	som	finns	på	hemsidan	tycks	inte	vara	aktuellt,	behöver	ses	över	
	
Terminologi	kring	progression	mm	förslag	till	enhetlig	terminologi	ska	tas	fram	
	
Terminsprov	enkät	ska	skickas	ut,	några	nya	frågor	läggs	till	de	utskickade:	

• Vilka	typer	av	prov	benämns	terminsprov?	
• Hur	utformas	de	konstnärligt	gestaltande	proven?	
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• Vilken	återkoppling	får	studenterna	efter	proven?	
Ev.	kompletteras	enkäten	med	intervjuer/samtal	med	företrädare	för	institutionerna	i	ett	
senare	skede.	
	
Antagningsprov	det	behöver	förtydligas	vad	varje	jury	tittar	på,	inte	minst	för	
rättssäkerhetens	skull	
	
Närvarokrav	måste	relateras	till	löpande	examination,	tas	bort	där	det	ej	är	motiverat	samt	
skrivs	om	där	det	behövs	för	examination.	
	
Nästa	möte	blir	mån	21/3,	kl.	17-19	i	A389	
	
Minnesanteckningar	Översynsgruppen	16-03-21	
Närvarande:	Torbjörn	Gulz,	Anders	Sjögren,	Olof	Misgeld,	Liselott	Östblom	och	Patrik	
Ohlsson,	Annika	Åkerblom,	sekr.	
	
Beslutades	att	under	återstående	delen	av	terminen	fokusera	på	självständiga	arbeten	samt	
användning	och	innehåll	i	begreppet	terminsprov.	
	
Internkonferensen	om	Självständiga	arbeten	–den	26/2	hålls	mötet	om	självständiga	
arbeten	följdes	upp.	
	
Beslutades	att		

• en	enkät	om	det	olika	institutionernas	sätt	att	organisera	självständiga	arbeten	ska	
göras.	Då	ska	bl.a.	frågor	om	handledningstimmar,	ventilering,	ev.	opposition,	
examinering	och	rutiner	för	examinering,	seminarier/undervisning	inför	arbetet	m.m.	
tas	upp.	(Annika	gör	utkast)	

• Konfrontera	prefekterna	med	genomströmningssiffrorna	och	be	om	deras	
reflektioner/kommentarer	för	att	bättre	kunna	förstå	den	samlade	bilden	rörande	
självständiga	arbeten	och	förutsättningarna	för	dessa	vid	KMH.	

	
Uppföljande	intern	konferens	om	självständiga	arbeten	hålls	den	13/5	kl.	9.30-12	(kaffe	från	
kl.	9)	
	
KMH	håller	nationell	konferens	om	självständiga	arbeten	i	musik	27-28/10	(prel.)	
	
Hur	funkar	DIVA	och	självständiga	arbete	–	hur	ser	rutinerna	ut?	(Annika	kollar	med	
bibliotekschefen)	
	
Nästa	möte	blir	ons	11/5,	kl.	9-10.30	i	A390	
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Bilaga	3	Rapport	från	Nationell	konferens	om	självständiga	arbeten	i	musik	i	Malmö	9	-	10	
november	2015	
	
Rapport	från	Nationell	konferens	om	självständiga	arbeten	i	musik	i	Malmö	9-10	
november	2015	
Malmö musikhögskola kallade till detta seminarium som ett led i ett uppföljningsarbete relaterat till 
UKÄ: kvalitetsvärdering och ett sätt att samlas för att gemensamt bidra till ett utvecklingsarbete av 
självständiga arbeten i musik. 

Uppslutningen var god och gav en provkarta över olika sätt att hantera det självständiga arbetet. 

Några tydliga slutsatser av konferensen kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

– Personliga upplevelser och privata uppgifter av sådan art som skapar problematik kring 
integritetsfrågor i relation till offentlighetsprincipen bör ej förekomma i självständiga arbeten. 

– Klingande och skriftlig del av det självständiga arbetet ska vara länkade och hänga samman i 
en helhet. 

– Det är av stor vikt att kraven för det självständiga arbetet är tydliga så att studenterna vet vad 
de ska svara mot. 

– De frågeställningar som studenterna vill behandla i sina arbeten måste vara möjliga att besvara 
genom metoder man behärskar inom musikämnet. 

 

Upplägget varierar på olika lärosäten. På flera håll låter man alla studenter oavsett program ha 
gemensam introduktion, grupphandledning kring skrivande, plagiatsfrågor etc. Förmedling av kunskap 
om kreativa processer och att det i större sammanhängande arbeten är naturligt att ”köra fast”, att det 
närmast är en del av arbetsprocessen. 

Utgångspunkten för de flesta är även att det självständiga arbetet ska vara ett undersökande arbete med 
syfte, frågeställning och metod. Examenskonserten är dock ofta helt skild från den skriftliga delen. I 
skrivandet ligger fokus mer på den samhälleliga kontexten. 

Man diskuterade även det självständiga arbetets roll och funktion i utbildningen. Det kan sägas variera 
från att vara något av experimentell karaktär där studenten får möjlighet att misslyckas utan risk – till 
att studenten lär sig att språket kan fungera som problemlösningsverktyg i en kreativ process. De 
självständiga arbetena innebär även en möjlighet att skapa legitimitet för ett kunskapsfält. 

Handledning och metodutveckling generellt diskuterades också, varvid man konstaretade att även 
studenterna behöver vänja sig vid den typ av handledningssituation som det självständiga arbetet 
innebär och att metodfrågor är viktiga att behandla löpande i utbildningen.  
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Bilaga	4	Sammanställning	av	frågor	rörande	självständiga	arbeten	april	2016	
MOM	

1. Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	dagen	på	kursen.	
Under	höstterminen	i	åk	3	läser	studenterna	på	kandidatprogrammet	i	musik-	och	medieproduktion	en	

förberedande	kurs	(Examensförberedande	kurs,	EG1014)	som	sträcker	sig	över	hela	terminen,	i	genomsnitt	ett	

undervisningstillfälle	per	vecka.	Under	kursen	övar	studenterna	på	att	genomföra	ett	mindre	projekt	och	skriva	

en	mindre	rapport	i	formen	av	en	uppsats.	Studenterna	lämnar	även	förslag	på	ämne	för	det	egna	självständiga	

arbetet	som	skall	genomföras	under	vårterminen.	Under	vårterminen	i	åk	3	genomförs	sedan	det	självständiga	

arbetet	inom	kursen	"Examensarbete,	kandidat,	musik-	och	medieproduktion,	EG1017".	Inom	denna	kurs	har	

studenterna	dels	gemensamma	seminarier	med	fokus	på	den	skriftliga	delen.	Syftet	med	dessa	seminarier	är	att	

styrka	och	stödja	skrivprocessen	och	de	metoder	som	ligger	till	grund	för	arbetet	med	det	skriftliga	arbetet.	

Studenterna	har	även	gemensamma	seminarier	med	fokus	på	den	praktiska/konstnärliga	delen	av	arbetet.	Här	

presenterar	de	sina	arbeten	regelbundet	för	varandra,	visar	och	spelar	upp	ofärdiga	fragment	och	delar	av	det	

som	sedan	skall	komma	att	bli	deras	färdiga	arbete.	De	får	också	presentera	och	diskutera	de	problem	de	stöter	

på	under	arbetet	tillsammans	med	gruppen.	Syftet	med	seminarierna	kring	den	konstnärliga	delen	är	att	

studenterna,	genom	att	följa	varandras	arbeten,	får	ökad	kunskap	om	konstnärliga	processer	m.m.	Syftet	är	

också	naturligtvis	att	stödja	studenterna	i	deras	arbete	med	den	praktiska	delen.	Båda	seminarieformerna	

återkommer	med	i	genomsnitt	ett	seminarietillfälle	per	reguljär	undervisningsvecka	under	januari-mars.	Under	

april	månad	upphör	de	gemensamma	seminarierna	och	fokus	ligger	i	stället	på	individuell	handledning	av	varje	

student	efter	behov.	Individuell	handledning	för	respektive	student	ges	även	under	januari-mars.	Individuell	

handledning	ges	av	olika	handledare	för	den	konstnärliga	delen	och	den	skriftliga	delen.		Kursen	avslutas	med	

att	samtliga	studentarbeten	ventileras	vid	ett	examinerande	seminarium	där	de	opponerar	på	varandras	

arbeten.	Se	kursplaner	för	mer	info.	I	mastersprogrammet	i	musikproduktion	omfattar	det	självständiga	arbetet	

motsvarande	20	studieveckor	som	genomförs	under	de	två	sista	terminerna.		Studenterna	har	i	genomsnitt	ett	

gemensamt	seminarium	per	studievecka	i	delkursen	musikproduktion	där	även	det	självständiga	arbetet	

återkommande	diskuteras.	Utöver	detta	har	studenterna	individuell	handledning	för	dels	den	konstnärliga	delen	

av	arbetet	och	dels	för	rapportskrivningen.	Kursen	avslutas	med	att	samtliga	studentarbeten	ventileras	vid	ett	

examinerande	seminarium	där	de	opponerar	på	varandras	arbeten.	Se	kursplaner	för	mer	info.	

2. Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	provkoder?		
Kursen	är	strukturerad	så	att	det	sker	progression.	Se	svar	1	och	kursplaner	för	mer	info.	

3. Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	program?		
Samtliga	kurser,	i	varierande	grad,	på	kandidat-	och	mastersprogrammen	vid	Inst.	För	musik-	och	

medieproduktion.	

4. Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
Varierande.	I	bemanningen	är	omfattningen	i	snitt	8	lärararbetstimmar	för	skrivhandledning	och	8	

lärararbetstimmar	för	konstnärlig	handledning	per	student	på	kandidatnivå.	För	masternivå	är	det	i	genomsnitt	

det	dubbla.	

5. Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	
Konstnärligt	erfarna	handledare	för	konstnärlig	handledning	och	vetenskapligt	disputerade	handledare	för	

skrivhandledning.	

6. Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
Samma	som	för	KMH.	

7. Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	innehåller	den?	
Ja,	mycket	strukturerad.	Se	svar	ett	eller	kursplan	för	mer	info.	

8. Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen	utöver	tiden	för	handledning?		
I	genomsnitt	1-2	lektionspass	per	vecka	om	1,5-3h	

9. Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	arbetet?	T.ex.	närvaro	
på	andra	studenters	examination	etc.	
Studenterna	ska	lämna	in	obligatoriska	uppgifter	enligt	gällande	kursplan	samt	delta	vid	sin	egen	ventilering	

och	vara	opponera	på	minst	ett	annat	studentarbete.	

10. Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	process	kring	
examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	
instruktion	har	den?	
Examinationen	sker	genom	offentlig	ventilering.	opponent/kommentator?	Ja	Förekommer	jury:	Nej	

	
JAZZ	

1. Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	dagen	på	kursen.	
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•	Inledande	seminarium	om	kursens	innehåll	och	upplägg	i	kursvecka	1.	

•	Inlämning	av	PM	jämte	förslag	på	konstnärlig	handledare	i	kursvecka	5.	

•	I	och	med	att	studenten	lämnar	in	sitt	PM	startar	det	självständiga	konstnärliga	arbetet	med	sikte	på		

		konsert	eller	inspelning.	

•	Bokning	av	konsertdatum	senast	kursvecka	6.	

•	Inlämning	av	skrivuppgift	”	Min	musikaliska	bakgrund”	i	kursvecka	11.	

•	Seminarium	veckan	före	juluppehållet	där	studenterna	presenterar	sitt	självständiga	arbete	och			redovisar	

höstens	arbete	med	det.	

•	Vårterminen	inleds	med	ett	seminarium	om	den	skriftliga	reflektion	kring	det	självständiga	arbetet	samt			hur	

man	jobbar	med	den	word-mall	i	vilken	den	skriftliga	reflektionen	skall	publiceras	i.	

•	Under	kursvecka	6-8	framförs	det	självständiga	arbetet	som	intern	eller	extern	konsert	

alternativt			genomförs	inspelning	av	musikproduktion.	

•	Efter	avslutad	konsert/inspelningsperiod	startar	handledningen	av	den	skriftliga	reflektionen.	

•	Ventileringar	av	de	skriftliga	reflektionerna	görs	i	kursvecka	12-13.	

•	Senast	en	vecka	efter	genomförd	ventilering	lämnar	studenten	in	”rättad”	version.	

•	Därefter	finns	det	tid	för	studenten	att	gör	slutmix	eller	annan	efterproduktion	av	den	inspelade	

konserten			eller	musikproduktionen.	Dessutom	skall	denna	levereras	till	ljudenheten	som	framställer	CD:n	med	

det			självständiga	arbetet	som	bifogas	den	skriftliga	reflektionen.	

•	I	kursvecka	17	ligger	ett	seminarium	som	innehåller	information	om	hur	man	lägger	upp	sitt	arbete	i			DiVA.	

•	De	sista	kursveckorna	ger	studenten	möjlighet	att	lägga	upp	arbetet	på	DiVA	samt	att	korrigera	eller	följa	upp	

saker	som	eventuellt	saknas	för	ett	godkänt	betyg	på	kursen.		

2. Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	provkoder?	
Kandidatutbildningen	

Provkod	1001	Delredovisning	av	examensarbete	A,	7,5	hp	

Det	självständiga	konstnärliga	arbetet	startar	under	hösten	och	redovisas	i	slutet	av	terminen.	

Provkod	1004	Delredovisning	av	examensarbete	b,	5	hp	

Avser	själva	examenskonserten	(och	eller	inspelning)	som	härmed	examineras.	

Provkod	1002	Redovisning	av	skriftlig	reflektion,	2,5	hp	

Avser	den	skriftliga	reflektion	som	examineras	efter	ventilation	och	ev	efterarbete.	

I	kursplanen	förekommer	orks	ett	antal	alternativa	provkoder	som	kan	användas	t.ex	när	en	student	är	på	

utbytesstudier	under	ht.	

Masterutbildningen	har	motsvarande	struktur	och	provkoder	men	kursen	går	över	två	år.	

3. Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	program?	
•	Huvudämneskursen.	

•	Alla	musikteorikurserna,	framförallt	komposition	och	arrangering.	

•	Ensemblekurserna.	

(	egentligen	ALLA	kurser	)	

4. Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
Kandidat	6	tim	konstnärlig	handledning.	Skriftlig	handledning	5	tim	

Master	15	tim	konstnärlig	handledning.	Skriftlig	handledning	7	tim	

5. Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	
Konstnärlig	handledare	(expert)	för	det	självständiga	arbetet	och	dessutom	en	språkligt	kunnig	och	konstnärligt	

kunnig	handledare	för	den	skriftliga	reflektionen.	

6. Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
Är	föreslagen	handledare	känd	av	institutionen/kursansvarig	tillstyrks	studentens	önskemål	som	regel.	Är	det	

någon	som	inte	är	känd	som	handledare/lärare	på	KMH	avgör	ämnesansvarig	lämpligheten	av	föreslagen	

handledare.	

7. Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	innehåller	den?	
Ja	ett	antal	seminarier.	Se	fråga	1.	

8. Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen	utöver	tiden	för	handledning?	
9	tim.	

9. Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	arbetet?	T.ex.	närvaro	
på	andra	studenters	examination	etc.	
Närvaro	på	kollegers	ventilation	innan	den	egna,	är	önskvärt	för	de	studenter	som	ska	examineras.	Inget	krav	i	

dagsläget	

10. Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	process	kring	
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examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	
instruktion	har	den?	
Ventilation	av	den	skriftliga	reflektionen,	där	kolleger(studenter)	opponerar,	under	ledning	av	kursansvarig	och	

med	examinator	närvarande.	

•	Det	självständiga	arbetet	examineras	av	ämnesansvarig	direkt	vid	konserttillfället	eller	via	inspelad	

musikproduktion	i	förekommande	fall.	

•	Den	skriftliga	reflektionen	om	det	självständiga	arbetet	examineras	i	en	s.k.	ventilering	med	en	kollega		

		som	opponent.	Dessutom	finns	det	möjlighet	för	närvarande	studenter	att	ställa	frågor	till	respondenten	

KK	
1. Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	dagen	på	kursen.	

Termin	1:	4x1,5h	introduktionsseminarier	som	varvas	med	diskussioner	kring	ämnesval,	projektarbete	osv	i	

mindre	grupper	och	helklass.		

Seminarierna	går	igenom	grunderna	vad	det	självständiga	arbetet	innebär,	förhållandet	mellan	skriftlig	och	

klingande	del,	hur	upplägget	för	kursen	ser	ut	under	de	två	studieåren,	vilka	resurser	man	har,	vilka	

examinationskrav	som	gäller	mm.	Här	ingår	också	en	träff	i	biblioteket	kring	referenssök.		

Terminen	avslutas	med	inlämning	av	skriftlig	rapport	enligt	mall	samt	muntlig	examination	(prov	1001,	5hp)	

Termin	2:	grupphandledning	(ca	8-10studenter/grupp)	4x2h	där	sista	tillfället	är	en	muntlig	examination	och	

inlämning	av	skriftlig	rapport	enligt	mall	(prov	1002,	5hp)	

Termin	3:	individuell	handledning	2h,	terminen	avslutas	med	inlämning	av	rapport	enligt	mall	och	muntlig	

examination	(prov	1003,	10hp)	

Termin	4:	individuell	handledning	2h,	avslutas	med	ventilering,	slutexamination	och	inlämning	av	skriftlig	och	

klingande	del	(prov	1004,	10hp)	

Kursen	innebär	mycket	eget	självständigt	arbete.	

2. Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	provkoder?	
Se	ovan.	En	provkod	för	varje	termin.	 	

3. Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	program?	
Kurser	i	Huvudinstrument	och	Ensemble	(beroende	på	inriktning)	CA1002,	1003,	1006,	1008.	(Även	i	viss	mån	

stödämneskurs	1005,	beroende	på	vilket	ämnesområde	studenten	riktar	in	sig	på.)	

4. Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
Totalt	under	studietiden	4	timme	x	koefficient	2,66.	I	vissa	fall	har	student	fått	ytterligare	en	timme.	

MEN	för	de	studenter	som	lägger	ner	tid	och	möda	på	att	bli	klara	och	faktiskt	går	upp	till	ventilering	krävs	mer	

arbete	av	handledarna.	Detta	får	dessa	studenter	tack	vare	att	flera	av	deras	klasskamrater	INTE	utnyttjar	sin	

handledningstid	inom	givna	tidsramar	och	att	handledarens	är	hyggliga	och	omfördelar	den	tiden	på	studenter	

som	har	behov….		

5. Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	
Studenten	erbjuds	en	handledare	från	MPS	för	den	skriftliga	reflektionen.	Sedan	lå	15/16	finns	också	en	

handledare	från	KK.	(Under	åren	2011-2014	fanns	fler	handledare	involverade,	både	från	MPS,	KK	och	KDM)	

Karin	Hjertzell	finns	tillgänglig	för	att	bolla	idéer	och	tankar	kring	ämnesval	samt	mycket	praktiska	frågor	kring	

konserter,	inspelningar,	uppsatsmallen	och	alla	rutiner	kring	examensarbetet.		

6. Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
Precis	som	på	KK	kandidat:	-	Känner	ej	till	några	formulerade	formella	krav	men	de	nu	verksamma	handledarna	

från	MPS	har	stor	erfarenhet	av	att	handleda.	

7. Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	innehåller	den?	
Se	punkt	1.	gruppundervisning	i	helklass,	med	föreläsning	och	diskussionsmöjligheter.		

Grupphandledning,	8-10studenter	(eller	färre)	där	handledare	delvis	föreläser	och	studenterna	själva	ger	

feedback	till	varandra.	Mao	gruppdiskussioner,	och	"peer-to-peer"	

8. Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen	utöver	tiden	för	handledning	handledning?	
Se	punkt	1	

9. Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	arbetet?	T.ex.	närvaro	
på	andra	studenters	examination	etc.	
Ännu	finns	inget	krav	på	detta,	men	alla	studenter	bjuds	in	och	uppmanas	att	närvara	vid	

ventileringar/examination.		

(Tror	att	vi	ska	göra	det	till	ett	krav	inför	kommande	läsår,	att	åk	1	deltar	i	ventilering	för	åk	2.)	

10. Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	process	kring	
examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	
instruktion	har	den?	
Ventilering	av	skriftlig	reflektion	sker	i	traditionell	ventileringsform	med	opponent	och	officiell	(men	ej	extern)	
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examinator.		

Den	klingande	delen	som	övervägande	del	av	fallen	sker	som	examenskonsert	godkänns	då	av	lärare	i	

huvudämnet	och	ytterligare	ca	1-2	jurypersoner	med	ämneskunskap,	samt	av	ovan	nämnda	examinator	i	och	

med	ventilering.			

I	de	fall	den	klingande	delen	inte	är	en	examenskonsert	eller	traditionell	examination,	godkänns	den	klingande	

delen	bara	av	examinator	i	och	med	ventilering.		

Denna	del	av	kursen,	examination	av	det	klingande,	behöver	dock	utvecklas	för	att	få	en	bättre	struktur	och	

tydlighet.	

KK/kandidat	
1. Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	dagen	på	kursen.	

Från	och	med	läsår	16/17	–	information	om	Självständigt	arbete	och	börja	starta	tankeprocess	inför	PM-

skrivande	på	seminarium	i	maj	vårterminen	16.		

Se	bifogad	PDF	med	detta	läsårs	kursguide	(light).		

På	detta	följer	3	seminarier	under	period	1	och	2	om	uppsatsskrivande,	period	2	startar	grupphandledning.	

Enskild	handledning	i	form	av	träffar	eller	mailväxling	enl.	överenskommelse	mellan	handledare	och	student.	

När	handledare	slutgiltigt	godkänt	arbetet	skickas	det	vidare	till	examinator,	som	går	igenom	uppsatsen	och	

meddelar	ev.	justeringsåtgärder	till	studenten.	(om	det	är	stora	åtgärder,	remitteras	det	hela	tillbaka	till	

handledaren).	När	uppsatsen	tillsammans	med	inspelning	slutgiltigt	är	godkänd	laddar	studenten	upp	arbetet	

på	KMH-DIVA,	samt	lämnas	till	tryck	av	examinator	för	vidare	arkivering	på	biblioteket.	

2. Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	provkoder?	
Kursen	ligger	över	två	terminer.	I	princip	är	kod	1001	hösttermin:	inkommit	med	PM,	vara	bedömd	av	

handledare	igång	med	skrivarbetet.		

Kod	1002.	Allt	klart	och	inlämnat.	

Delredovisning,	examensprojekt	7,5hp	(1001)	

Slutredovisning,	examensprojket	7,5hp	(1002)	

3. Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	program?	
CG1303	Huvudinstrument	3,	kandidat,	klassisk	musik	25hp	samt	DG1078	Musikteori	3,	klassisk	musik	5hp	

(analys	och	instudering)	

4. Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
3	timmar	x	koefficient	2,66.	Detta	ska	räcka	både	till	grupphandledning	och	enskild	handledning	(inkl.	läsa	och	

kommentera	skriven	text).	Dvs.	DET	RÄCKER	INTE.	alla	handledare	jobbar	gratis. 	
5. Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	

4	handledare,	där	studenten	fått	ha	önskemål	om	placering.	

Alla	handledare	har	lite	olika	inriktning,	men	alla	har	jobbat	med	akademiskt	skrivande	i	högre	eller	lägre	

omfattning	(en	disputerad,	en	doktorand,	en	snart	master	och	en	MoS-lärare	med	stor	erfarenhet	av	skrivet	

arbete)	

Av	dessa:	en	klassisk	musiker	flöjt,	en	klassisk	musiker	gitarr	och	luta,	en	klassisk	musiker	gitarr,	en	

kyrkomusiker	och	kördirigent.	Man	kan	även	säga	att	huvudinstrumentläraren	fungerar	som	en	handledare	för	

den	klingande	delen.	

6. Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
-	Känner	ej	till	några	formulerade	formella	krav	men	de	nu	verksamma	handledarna	har	stor	erfarenhet	av	att	

handleda	(se	ovan).	

7.	Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	innehåller	den?	
3	seminarier	à	1,5	timme.	Föreläsningar	inkl.	gruppdiskussioner	och	övningar	kring	skrivande,	

materialinsamlande,	tidplan	etc.		

Innehåll:	PM,	disposition,	reflektion/slutsatser,	benämna	dokument,	litteratursökning,	referensskrivande	(text,	

bild,	ljud),	språkbruk,	tidsplan,	diskussion	kring	konstnärlighet	och	det	omgivande	samhället,	DIVA	m.m.		

8 Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen	utöver	tiden	för	handledning	handledning?	
Se	ovan.		

Grupphandledningen	tas	ur	handledningsresursen	à	3x2,66	tim/student. 	
9. Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	arbetet?	T.ex.	närvaro	på	
andra	studenters	examination	etc.	
-	Inga	andra	krav	än	att	vara	godkänd	i	samtliga	moment	i	examenskursen	(text,	inspelning	samt	publicering	av	

text/ljudfiler	till	DIVA)	

10.	Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	process	kring	
examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	
instruktion	har	den?	
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-	Examinator	säkerställer	att	samtliga	moment	är	genomförda.	

	
KDM	
Svar från Kim Hedås, handledare på KDM, till frågor rörande självständiga arbeten 
på konstnärliga utbildningar. 
1.	Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	dagen	på	kursen.	
Höstterminen:	textseminarier	+	inlämning	av	uppgifter	och	preliminär	plan	+	eget	självständigt	arbete.	

Vårterminen:	eget	självständigt	arbete	+	individuell	handledning	+	ventileringsseminarier	+	inlämning	av	det	

färdiga	arbetet	(även	registrering	och	publicering	i	bibliotek	och	DiVA).	

2.	Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	provkoder?	
Höstens	del	av	examenskursen	ger	poäng,	och	för	att	få	godkänt	krävs	närvaro	och	aktivt	deltagande	vid	

textseminarierna,	inlämning	av	alla	uppgifter	(essä,	analys	av	tidigare	examensarbeten	och	andra	

skrivuppgifter	som	ges	på	textseminarierna)	samt	inlämning	av	preliminär	plan	vid	höstterminens	slut.	Vårens	

del	av	examenskursen	ger	resterande	poäng	när	vårens	alla	delmoment	är	avklarade.	

3.	Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	program?	
Relaterade	kurser	för	respektive	inriktning	är	–	förutom	kursen	självständigt	arbete	–	även	kurserna	

huvudämnet	(se	förklaring	nedan	om	att	huvudläraren	handleder	examensarbetets	konstnärliga	del	inom	

ramen	för	huvudämnet).	

4.	Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
Individuell	handledning	av	examensarbetets	textliga	del	för	kandidatstudent:	4	timmar.	Individuell	handledning	

av	examensarbetets	textliga	del	för	masterstudent:	8	timmar.	Varje	student	har	även	handledning	av	

examensarbetets	konstnärliga	del	med	sin	huvudlärare,	inom	ramen	för	huvudämnet.	Dessutom	tillkommer	

timmar	för	textseminarier	i	grupp	(3	x	3	timmar	=	9	timmars	textseminarier	för	såväl	kandidat-	som	

masterstudenter)	samt	timmar	för	ventileringsseminarier	(varje	student	får	eget	ventileringsseminarium:	

kandidat	1	timme	och	master	1,5	timme	där	huvudläraren,	handledaren,	en	extra	lärare	och	en	opponent	

deltar).	

5.	Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	
Varje	student	får	en	handledare	för	individuell	handledning	av	examensarbetets	textliga	del.	Dessutom	

handleder	studentens	huvudlärare	studenten	i	examensarbetets	konstnärliga	del,	se	ovan.	

6.	Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
Handledare	väljs	efter	lämplighet	och	varje	student	tilldelas	en	handledare	som	är	extra	kunnig	inom	det	ämne	

som	studenten	valt.	Handledarna	är	ofta	lektorer	eller	professorer	men	även	adjunkter	kan	handleda,	förutsatt	

att	de	är	väl	insatta	i	arbetets	speciella	villkor	och	bedömningskriterierna	vid	examination.	

7.	Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	innehåller	den?	
Alla	studenter	som	ska	ta	examen	på	KDM	blir	indelade	i	kandidat-	respektive	mastergrupper	och	får	delta	i	tre	

seminarier	á	tre	timmar.	Textseminarierna	leds	av	mig	(Kim	Hedås)	och	innehåller	det	som	studenterna	behöver	

lära	sig	inför	det	självständiga	arbetet.	På	textseminarierna	tar	jag	upp	konstnärligt	innehåll,	teorier	och	

metoder,	analys	av	tidigare	examensarbeten,	perspektiv	och	relevans,	format,	textutveckling,	akribi,	

bedömningskriterier	vid	examination	utifrån	kursmål	och	examensmål	samt	kopplingar	till	forskning.	

8.	Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen	utöver	tiden	för	handledning?	
Såväl	kandidat-	som	masterstudenter	har	textseminarier	i	grupp:	3	x	3	timmar	=	9	timmars	textseminarier	

under	hösten.	

9.	Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	arbetet?	T.ex.	
närvaro	på	andra	studenters	examination	etc.	

Alla	kompositionsstudenter	(även	de	som	tar	examen	först	följande	år)	ska	delta	i	minst	tre	

ventileringsseminarier	varje	vår.	Det	är	obligatoriskt	och	en	del	i	att	bli	godkänd	i	serien	Kompositionsforum.	

Alla	dirigentstudenter	rekommenderas	att	delta	i	ventileringsseminarierna,	ännu	har	det	inte	blivit	obligatoriskt	

för	dem	men	förhoppningsvis	blir	det	så	redan	nästa	år.	

10.	Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	process	kring	
examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	
instruktion	har	den?	
Varje	student	får	ett	eget	ventileringsseminarium	(kandidat	1	timme	och	master	1,5	timme)	där	huvudläraren,	

handledaren,	en	extra	lärare	och	en	opponent	deltar.	Senast	två	veckor	innan	ventileringsseminariet	ska	färdig	

pdf	+	musik	finnas	tillgänglig	så	att	alla	inblandade	kan	ta	del	av	arbetet.	Bedömningskriterierna	vid	

examination	utgår	från	kursmål	och	examensmål.	Huvudläraren,	opponenten	och	en	extra	lärare	är	

betygsnämnd.	Handledaren	deltar	i	betygsnämndens	möte	för	att	kunna	förmedla	till	studenten	eventuella	

ändringar	som	behöver	göras	innan	arbetet	kan	godkännas.	
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FM	
Frågor rörande självständiga arbeten på konstnärliga utbildningar Alla frågor och uppmaningar till 
beskrivning gäller såväl kandidat- som masterarbeten. (om det är olika rutiner för olika program inom 
institutionen bör det anges) 

1. Beskriv	processen	kring	de	självständiga	arbetenas	tillkomst	–	från	första	till	sista	dagen	på	kursen.	
Kandidat:	

Examensarbetet	består	av	stilanalysarbete	och	examenskonsert	

Stilanalys	–	momentet	är	förberett	genom	folkmusikteorikurser	i	åk	1	och	2	i	vilka	begrepp	och	metoder	för	

stilanalys	introducerats.	

Kursen	innehåller	gruppvisa	seminarier	samt	individuell	handledning	under	höstterminen.	Ca	4-5	

gruppseminarier,	ca	2	enskilda	handledningstillfällen.	I	slutet	av	ht	presenteras	stilanalysarbetet	muntligt	vid	

ett	öppet	seminarium.	Vid	ett	särskilt	seminarium	ventileras	den	skriftliga	delen	av	stilanalysarbetet	med	andra	

studenter	som	opponenter.	Oftast	är	det	bara	EN	handledare	för	hela	stilanalysarbetet,	men	det	kan	

förekomma	att	två	handledare	är	inblandade.	Det	beror	på	ämnet.	Huvudhandledare	är	alltid	den	som	leder	

kursen	i	stilanalys,	bihandledare	är	i	så	fall	en	specialist	inom	studentens	område	(exempelvis	ett	instrument).		

	

Examenskonsert:	Examenskonserten	utformas	av	studenten	i	samråd	med	konstnärlig	handledare	som	ofta	är	

densamma	som	studentens	lärare	på	huvudinstrumentet.	Under	höstterminen	och	vårterminen	finns	2+3	

handledningstimmar.	Arbetet	är	ofta	mycket	givande	för	både	student	och	handledare	och	har	uppläggningen	

liknande	en	ett	konstnärligt	forskningsprojekt.	Det	kan	t.ex.	utgå	från	konstnärliga	frågeställningar.		

Examenskonserten	fungerar	också	som	ett	”visitkort”	för	studenten.	Varje	students	individuella	utformning	har	

därför	stor	vikt.	En	viktigt	aspekt	att	ta	med	i	beräkningen	här	är	att	repertoaren	för	examenskonserten	inte	

består	av	givna	eller	föreskrivna	verk,	eller	ens	verk.	En	examenskonsert	är	oftast	uppbyggd	på	unika	

musikaliska	val	ur	genren.	Det	ligger	i	genrens	utgångspunkt	att	det	individuella	uttrycket	OCH	valet	av	musik	

speglar	den	skapande	interpreten	(alltså	en	musiker/sångare	som	både	skapar,	interpreterar	och	framför	

musiken).	En	examenskonsert	är	oftast	också	ett	allkonstverk	–	det	består	av	gestaltad	musik,	ett	specifikt	rum,	

eget	val	av	medmusikanter	(eller	solo),	ibland	näst	intill	en	föreställning	med	texter,	ljus,	ljud,	regi,	koreografi	

m.m.	Examenskonsertens	vikt	som	fönster	mot	framtiden	och	den	framtida	yrkesrollen	är	helt	essentiell	på	det	

sättet.		

	

Reflektion	inför	examenskonsert.	Inför	examenskonserten	skall	studenten	lämna	in	en	skriftlig	reflektion	som	

beskriver	processen	inför	examenskonserten	med	fokus	på	konstnärlig	val	i	relation	till	utbildningen.	Att	kunna	

reflektera	över	sin	egen	konstnärliga	resa	eller	process	är	essentiellt	också	ur	perspektivet	som	nämns	ovan,	

därav	vikten	av	detta	moment.	Det	blir	en	stilövning	i	hur	man	kan	beskriva	sin	musik,	sina	konstnärliga	val,	

sina	reflektioner	kring	kvalitet	m.m.	Reflektionen	är	också	ett	mycket	viktigt	verktyg	för	examinationsnämnden	

som	läser	detta	innan	konserter	och	sedan	kan	använda	det	för	att	stämma	av	mot	vad	studenten	faktiskt	gör	

på	sin	konsert.	Stämmer	frågeställningar	och	kommentarer?	Efter	examenskonserten	sker	ett	jurysamtal	där	de	

tre	juryledamöterna	tillsammans	både	reflekterar	över	1)	vad	ville	studenten	åstadkomma?	2)	hur	väl	lyckades	

studenten	med	detta?	3)	vad	kan	göras	bättre?	4)	hur	skulle	man	kunna	gjort	istället?	Alternativa	val	av	

repertoar	eller	upplägg	t.ex.	Dessa	kommentarer	förmedlas	sedan	samlat	till	studenten	av	juryordföranden.	Det	

är	ett	mycket	uppskattat	inslag	av	feedback	som	är	viktigt	och	ibland	kanske	också	lite	besvärligt	(för	

studenten).	Men	eftersom	det	handlar	om	att	det	framförallt	handlar	om	att	försöka	följa	upp	vad	studenten	

velat	åstadkomma	så	är	det	viktigt.		

	

Till	examenskonserten	finns	kopplat	en	resurs	om	2500	kr	som	kan	användas	för	lokalhyra,	tekniker	etc	

Hur	är	kursen	strukturerad?	Hur	är	tanken	bakom	de	olika	uppdelningarna	i	provkoder?	
	
Skriftlig	redovisning,	4	hp	(1001)	(se	ovan	stilanalys)	

Muntlig	redovisning,	2	hp	(1002)	(se	ovan	stilanalys)	

Konstnärligt	gestaltande	prov	A,	1,5	hp	(1003)	(se	ovan	examenskonsert,	handledning)	

Termin	2:	

Konstnärligt	gestaltande	prov	B,	6	hp	(1004)	(se	ovan	examenskonsert)	

Skriftlig	reflektion,	1,5	hp	(1005)	(se	ovan	skriftlig	reflektion)	

Vilka	kurser	kan	direkt	sättas	i	relation	till	det	självständiga	arbetet	på	respektive	program?	
Egentligen	alla	kurser.	Framförallt	huvudinstrumentet,	eftersom	själva	arbetet	utgår	från	stilanalys	(kandidat)	

eller	det	egna	projektet	(master)	som	alltid	är	kopplat	till	huvudinstrumentet.	Det	handlar	både	om	repertoar,	
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spelstil,	genrekunskap,	konstnärlig	utveckling	och	gestaltning	m.m.	Dessutom	på	kandidatnivå:	alltid	

folkmusikteori	en	viktig	kurs,	eftersom	det	där	grundläggs	kunskap	som	sedan	används	i	stilanalysen	(t.ex.	

kompetens	i	transkription,	formförståelse,	sång-	spelstil,	uttryckskvaliteter	osv.)	På	masternivå	är	den	

forskningsförberedande	kursen	mycket	viktig	för	förståelse	och	förmåga	att	reflektera,	utveckla	konstnärlig	

kunskap,	kommunikation	kring	sina	idéer	och	sitt	projekt	osv	–	sådant	som	gör	att	projektet	kan	förtydligas	och	

utvecklas.	Den	forskningsförberedande	kursen	innehåller	både	föreläsningar	och	seminarier	där	vars	och	ens	

projekt	kan	diskuteras	och	analyser	tillsammans	och	där	studenten	får	möjlighet	och	är	tvungen	att	

kommunicera	sina	tankar	och	konstnärliga	idéer.		

4.     Hur	många	individuella	handledningstimmar	läggs	det	ut	per	student?	
På	kandidatnivå:	Resurs	normalt:	2	timmar	ht	och	3	timmar	vt.	Till	detta	ges	ett	seminarium	om	att	skriva	

reflektion	över	examenskonsert,	1,5	timme.	På	masternivå:	

Termin	1	

Konstnärlig	handledning	5	timmar	

Termin	2		

Konstnärlig	handledning	5	timmar	

Handledning	dokumentation	2	timmar	

Termin	3	

Konstnärlig	handledning	5	timmar	

Handledning	dokumentation	3	timmar	

Termin	4	

Konstnärlig	handledning	5	timmar	

Handledning	dokumentation	3	timmar	

5.     Hur	många	och	vilken	typ	av	handledare	har/erbjuds	studenten?	
Master	

Se	ovan.	Men	varje	student	har	både	en	konstnärlig	handledare	och	en	skriftlig	handledare.	Som	beskrivits	ovan	

i	en	tidigare	punkt	så	kan	detta	vara	en	och	samma	person.	Men	det	är	inte	självklart.	Det	är	troligt	att	den	

konstnärliga	handledaren	är	huvudämnesläraren	men	det	kan	också	vara	en	huvudämneslärare	som	studenten	

tidigare	haft	(och	som	därför	kan	vara	en	bra	guide	för	studenten	med	den	förförståelse	det	innebär	att	ha	en	

tidigare	relation.	Då	handledaren	inte	är	samma	som	huvudläraren	är	huvudinstrumentläraren	ofta	en	person	

som	inte	har	lika	stor	knytning	till	KMH	(=	inte	lika	stor	kompetens	om	hur	KMH	och	examensordningen	

fungerar)	medan	då	den	konstnärliga	handledaren	har	det.		

Den	skriftliga	handledaren	kan	vara	samma	som	den	konstnärliga	handledaren,	men	viktigast	är	att	det	är	en	

person	som	har	dokumenterad	kompetens	att	faktiskt	handleda	i	det	skriftliga	perspektivet	vilket	ställer	

speciella	krav	på	förmåga	att	formulera	i	skrift,	gärna	egen	erfarenhet	av	motsvarande	(eller	högre)	skriftligt	

arbete	m.m.	

6.     Vilka	institutionsinterna	kriterier	finns	för	att	bli	handledare?	
Hög	konstnärlig	nivå.	Förmåga	att	kunna	reflektera	över	konstnärlig	process.	Vana	att	handleda	inte	bara	

”musiken”	utan	också	helheten.	Den	skriftliga	handledaren	kan	vara	samma	som	den	konstnärliga	handledaren,	

men	viktigast	är	att	det	är	en	person	som	har	dokumenterad	kompetens	att	faktiskt	handleda	i	det	skriftliga	

perspektivet	vilket	ställer	speciella	krav	på	förmåga	att	formulera	i	skrift,	gärna	egen	erfarenhet	av	

motsvarande	(eller	högre)	skriftligt	arbete	m.m.	

7.     Finns	det	gruppundervisning	på	kursen?	I	så	fall,	hur	är	den	strukturerad	och	vad	innehåller	den?	
Ja.	Se	ovan	när	det	gäller	stilanalys	gruppseminarium	(kandidat)	när	det	gäller	masternivå	–	föreläsningar	och	

seminarier	(grupp)	

8.     Hur	många	gruppundervisningstimmar	ges	på	kursen	utöver	tiden	för	handledning?	
Kursen	i	konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	har	en	ca	3	tillfällen	a	2	timmar	per/	termin	under	alla	två	

årskurserna	(master)	

9.     Vilka	övriga/andra	krav	ställs	på	studenterna	i	anslutning	till	det	självständiga	arbetet?	T.ex.	närvaro	på	
andra	studenters	examination	etc.	
krävs	inte	men	är	önskvärt.		

10.  Hur	sker	examinationen	av	det	självständiga	arbetet?	Beskriv	förutsättningar	och	process	kring	
examinationen.	Används	opponent/kommentator?	Förekommer	jury?	I	så	fall	vilken	sammansättning	och	
instruktion	har	den?	
På	både	kandidat	och	masternivå	finns	jury	och	eller	opponent.	Jury	på	kandidatnivå	examenskonsert	+	skriftlig	

reflektion		

Som	ovan		
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Bilaga	5	Minnesanteckningar	från	internkonferenser	rörande	självständiga	arbeten.	
	
Minnesanteckningar	Internt	seminarium	om	självständiga	arbeten	på	konstnärliga	
kandidat-	och	masterprogram	26/2	2016	
Presentationer	av	de	olika	institutionernas	rutiner	kring	och	format	för	självständiga	arbeten	
Jazz	
Införandet	av	skriftliga	moment	kopplade	till	ett	musikaliskt	projekt	har	inte	varit	alltför	
svårt	–	reflektion	finns	i	musikformens	karaktär	och	projekt	av	den	art	som	det	självständiga	
arbetet	innebär	gjordes	redan	långt	före	Bologna	på	studenternas	eget	initiativ.	Mot	denna	
bakgrund	har	självständiga	projektarbeten	funnits	länge	på	jazz.	
Det	självständiga	arbetet	innehåller	följande	komponenter:	

• En	liten	skrivuppgift	om	vägen	till	KMH,	alltså	i	närtid	med	motiv/orsak	till	att	man	
sökte	hit.	

• Bokning	av	konsert,	årets	dead-line	för	den	musikaliska	delen	är	i	år	14/3-16	och	ska	
omfatta	minst	30	minuter	musik	

• Arbetet	med	reflektionsdelen	ska	påbörjas	direkt	i	samband	med	kursstart,	sker	i	
form	av	dagboks-/loggboksanteckningar	

• Den	skriftliga	delen	ska	vara	minst	40’	tkn	på	kandidat	och	minst	60’	tkn	på	master.	
• Anvisningar	för	självständiga	arbeten	ligger	på	hemsidan	
	

Studenten	föreslår	konstnärliga	handledare	och	får	6	tim/stud	
	
På	master	ligger	kursen	över	4	terminer	och	hela	utbildningen	är	egentligen	centrerad	till	det	
självständiga	arbetet	och	stöttar	detta.	
	
Några	utmaningar	att	särskilt	ta	fasta	på	gällande	självständiga	arbeten	

• Säkerställande	av	den	konstnärliga	karaktären	på	det	självständiga	arbetet	
• Mått	för	kvalitet	och	nivå?	
• Hur	hantera	formellt	klanderfria	arbeten	där	konstnärliga	insikter	saknas?	
• Säkerställande	av	helhet	mellan	konstnärlig	och	klingande	del	
• Belastningen	på	handledare	
• Vikten	av	att	studenterna	tar	opponentarbetet	på	stort	allvar	
• Professionalitet	i	handledning	

	
KDM	
Antalet	självständiga	arbeten	uppgår	till	ca	20-25/år,	främst	i	komposition	och	dirigering,	
stor	spännvidd	i	ämnesval,	men	alla	har	gemensam	struktur.	
	
Höstterminen	inleds	med	kort	info	om	självständiga	arbete.	En	särskild	träff	anordnas	också	
om	formerna	för	det	hela.	Därefter	hålls	3	textseminarier	á	tre	timmar	med	tre	veckors	
mellanrum.	Då	läses	tidigare	arbeten	både	från	kandidat	och	master	samt	
doktorsavhandlingar.	
	
15/12	ska	alla	uppgifter	lämnas	in	för	att	bli	godkänd	på	skrivdelen	–	då	har	studenterna	
jobbat	med	en	egen	text,	miniessä	där	upplevelse	(av	vad?)	och	reflektioner	tas	upp	samt	en	
preliminär	tidplan	för	arbetet	1)	titel/metod,	2)	beskrivning	en	A4,	3)	musiken.	
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Musiken	är	det	viktiga	–	texten	ska	relatera	till	den,	hur?	När?	Vem?	Ska	spela	upp	musiken…	
(svårt	för	många	att	skriva	om	musiken)	
Under	VT	ges	individuell	handledning	4	tim	på	kand	och	8	tim	på	master.	
	
Alla	arbeten	måste	bygga	vidare	på	arbeten	som	gjorts	tidigare,	dvs	sättas	in	i	ett	
sammanhang.	Eftersom	textdelen	uppfattas	som	svår	är	det	särskilt	viktigt	att	avdramatisera	
genom	att	läsa	tidigare	arbeten.	
	
Ventilering	sker	i	maj	1	tim	för	kan	och	1,5	tim	för	master,	då	närvarar	studentens	
huvudhandledare,	extralärare,	kursledaren	–	jury	+	examinator	(?)	
10	sidor	för	kandidat	och	20	sidor	för	master.	
	
KK	
Kandidat	
Studenterna	väljer	verk,	framför	och	spelar	in	samt	skriver	en	reflekterande	del	av	hela	
verket	eller	delar	av	verket.	

– I	detta	önskas	komma	åt	det	personliga,	hur	de	ser	på	musiken;	ex.	jag	ser	detta	och	
gör	därför	enligt	följande	etc,	de	ska	diskutera	den	hantverksmässiga	processen,	
svårt	att	få	fram	det	–	många	hamnar	i	uppräkning	av	fakta/data,	musikteorin	kan	
vara	hjälp	till	en	annan	ingång.	

Kursen	går	över	ett	läsår	och	parallellt	går	en	analyskurs	och	man	rekommenderar	
studerande	att	samköra	sitt	arbete	i	dessa.	
	
Upplägget	är	följande:	intro,	3	skrivseminarier,	PM-skrivande,	grupphandledning,	tidig	
inlämning	i	feb	–	det	skriftliga	handlar	ofta	om	processen	fram	till	konserten,	seminarium	om	
formalia,	att	jobba	med	medläsande	kamrat,	litteratursökning	–	biblioteket	kommer,	hur	
skriva	utan	att	bli	privat.	
	
Master	
Termin	1	sem	i	helklass	4x1,4	tim	med	intro,	struktur,	referenser,	gruppdiskussion	
Termin	2	grupphandledning	8	stud/grupp	4x2	tim	
Termin	3-4	sem	i	helklass,	rutiner	etc.	+	individuell	handledning	2	tim/stud,	slutgiltig	
presentation,	ventilering	(minst	80%	närvaro	på	sem	krävs)	
	
FM	
Kand	två	delar	–	stilanalys	(ht)	och	konsert	(vt)	
Stilanalys	–	konstnärlig	och	skriftlig	handledning,	sem	5-6	tim,	skriftligt	arbete	om	minst	
5000	ord	
Konsert	–	konstnärlig	handledning	5	tim,	seminarium	om	att	skriva	reflektion	inför	uppgiften	
att	skriva	om	processen	inför	konserten,	konsert	ofta	på	stan,	då	måste	resurser	för	teknik,	
lokal	m.m.	hanteras,	examensjury	bokas	av	studenten	
	
Master	
Man	söker	till	utbildningen	på	konstnärligt	utvecklingsprojekt,	det	finns	få	obligatoriska	
kurser,	men	de	kurser	som	tas	ska	relatera	till	det	självständiga	arbetet.	
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Obligatoriskt	är	den	konstnärliga	forskningsförberedande	kursen	som	ges	tillsammans	med	
studenter	på	JZ	och	MoM.	
	
MoM	
Ca	12	studenter	
Innan	självständiga	arbetet	ges	examensförberedande	kurser	i	vetenskapsteori	och	
konstnärlig	forskning,	uppsatsskrivande	och	mediekritik	
Kand	
Vt	ges	12	sem	med	teoretisk	del	i	helklass	samt	enskild	handledning	med	praktisk/teoretisk	
del	8	tim,	examinering	i	maj	
	
Master	
Seminarier	med	teoretisk	och	praktisk	del	
PM	med	planering	för	arbetet	+	info	om	vad	man	ska	fokusera	på	i	skriftliga	delen	
Olika	handledare	skriftlig	och	konstnärlig	del	(kandidater	åk	1	och	2	är	med	på	seminarierna)	
Utmaningar:	

– Kursplanen	ej	användbar/verkningslös	
– Studenterna	utnyttjar	inte	handledningen	

	
Genomströmning	
Elisabeth	Larsson	presenterade	aktuella	siffror	–	se	bilaga.	
	
Jämförelse	av	kursplaner	
De	olika	kursplanerna	har	jämförts	och	sattes	i	relation	till	kraven	på	gymnasiearbetet.	Se	bil	
	
Summering	
Uppföljning	bör	göras	senare	i	vår.	
Gemensam	kurs	om	konstens	roll	i	samhället?	
Kan	delar	av	kurser	för	självständiga	arbeten	ges	tillsammans?	
Uppenbart	olika	resurser/regler/krav	för	studenterna	när	det	självständiga	arbetet	ska	göras	
Det	kan	finnas	anledning	att	göra	en	enkät	med	frågor	till	alla	institutioner	om	antal	
handledningstimmar,	rutiner	kring	intro	till	skrivande,	former	för	examination	etc	och	därvid	
även	be	respektive	inst	att	kommentera	sina	genomströmningssiffror.	
	
Minnesanteckningar	Internt	seminarium	om	självständiga	arbeten	på	konstnärliga	
kandidat-	och	masterprogram	13	maj	2016	
Torbjörn	Gulz	hälsade	alla	välkomna	och	kopplade	samman	dagens	möte	med	tidigare	aktiviteter	i	
översynsgruppens	regi.	Det	föregående	mötet	hölls	den	26	februari,	också	på	temat	självständiga	
arbeten.	

Bakgrunden	finns	i	Översynsgruppens	uppdrag,	som	en	konsekvens	av	högskolestyrelsens	beslut	om	
att	en	översyn	av	hela	utbildningsstrukturen	ska	göras.	Beslutet	bottnar	såväl	i	ett	internt	behov	som	
i	resultatet	av	Universitetskanslersämbetets	(UKÄ)	granskning	av	våra	utbildningar	som	blev	klar	
2014.	

Enligt	granskningen	behöver	KMH:s	musikerutbildningar	förbättras	på	följande	punkter:	
• Den	kritiska	reflektionen	över	eget	och	andras	konstnärliga	förhållningssätt	behöver	

utvecklas	–	hur	tränar	vi	studenter	i	det?	
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• Kopplingen	mellan	konstnärlig	intention	och	motiv	för	musikaliska	val	måste	stärkas	–	analys	
och	reflektion	behöver	förtydligas	–	hur	stöttar	vi	studenter	i	denna	process?	

• Begreppsanvändningen	behöver	klargöras	–	vad	menar	vi	med	det	vi	säger,	orden	vi	
använder?	

• Förmågan	att	göra	medvetna	bedömningar	med	hänsyn	till	relevanta	samhälleliga	och	etiska	
aspekter	behöver	tränas	och	utvecklas	–	hur	kan	vi	bidra	till	det?	

Dessa	synpunkter	ger	oss	god	vägledning	i	hur	vi	behöver	jobba	med	att	utveckla	kurser	för	
självständiga	arbeten.	

Förutsättningar	för	studenterna	att	bli	klara	i	tid	och	därmed	uppfylla	examenskravet	att	kunna	–	
genomföra	konstnärliga	uppgifter	inom	givna	tidsramar	måste	skapas.	

Presentation	av	enkätsammanställning	
Inför	dagens	möte	har	en	enkät	skickats	till	samtliga	prefekter	–	som	en	uppföljning	av	förra	mötets	
presentationer	av	rutiner	kring	självständiga	arbeten	–	med	begäran	om	specificering	av	rutiner	vid	
respektive	institution.	

Utgångsläget	är	sammanfattningsvis	följande:	
• Olika	kursplaner	för	alla	program	
• Varierande	omfattning	på	kursmål	
• Olika	ambitionsnivå	avseenden	innehåll	
• Nästan	ingen	förutbestämd	kurslitteratur	
• Examination	–	konsert	och	skriftlig	del	men	olika	rutiner	och	krav	

Genom	enkäten	blev	det	tydligt	att	frågorna	om	handledning	och	annat	uppfattats	på	olika	sätt	i	
konsekvens	med	att	kurserna	för	självständiga	arbeten	hanteras	på	olika	sätt,	men	att	det	i	grunden	
trots	allt	finns	ett	tämligen	likartat	upplägg	på	alla	program.29	Däremot	finns	det	en	betydande	
utmaning	i	att	beskriva,	framförallt	för	studenternas	skull,	hur	kursen/utbildningen	faktiskt	är	
organiserad.	

En	annan	slutsats	som	kan	dras	av	enkätsvaren	är	att	det	självständiga	arbetets	roll	i	utbildningen	
faktiskt	uppfattas	och	hanteras	som	ett	gesällprov,	ett	arbete	där	alla	förvärvade	
kompetenser/färdigheter	från	utbildningen	ska	omsättas	konkret.	Tolkningen	baseras	på	att	man	för	
samtliga	program	anger	att	alla	kurser	inom	programmet	i	realiteten	är	kopplade	till	kursen	för	det	
självständiga	arbetet.	

När	det	gäller	handledare	(typ	av)	är	upplägget	lite	olika	beroende	på	respektive	institutions	
kompetensprofil	bland	lärarna,	framförallt	vid	KK	har	man	tagit	hjälp	från	MPS	för	den	skriftliga	
delen.	I	övrigt	fungerar	i	allmänhet	huvudinstrumentlärarna	samt	ev.	”experter”	för	specifika	frågor	
som	handledare.	

Kraven	på	handledarnas	formella	kompetens	varierar	–	endast	KDM	har	formulerat	sig	som	att	det	
normalt	är	lektor	eller	professor.	Frågan	är	angelägen	mot	bakgrund	av	att	handledare	på	master	
arbeten	fr.o.m.	HT	2016	ska	handledas	av	personer	med	minst	lektorskompetens.	

Gruppundervisning	förekommer	på	alla	program.	Formerna	för	examination	varierar,	liksom	resurser	
kopplade	till	examinationen.	Det	framstår	i	nuläget	som	om	olika	resurser/regler/krav	för	
studenterna	gäller	avseende	det	självständiga	arbetet	och	förutsättningarna	för	hur	det	ska	göras.	

Genomströmningen	på	kurserna	för	självständiga	arbeten	är	alltför	låg	och	det	finns	goda	skäl	för	att	
se	över	denna.	I	realiteten	uppfyller	inte	KMH	sitt	uppdrag	under	de	omständigheter	som	råder	nu,	
eftersom	att	utbildningen	måste	organiseras	på	ett	sådant	sätt	att	det	faktiskt	ska	vara	möjligt	att	
klara	den	på	utsatt	tid	–	så	som	genomströmningssiffrorna	ser	ut	idag	kan	det	starkt	ifrågasättas	om	

																																																								
29	Detta	gör	att	sammanställningen	inte	blir	rättvisande,	varför	den	inte	redovisas	i	detalj	här.	
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det	är	möjligt.	För	att	få	en	bättre	bild	av	orsakerna	till	siffrorna	för	genomströmning	beslutades	att	
be	prefekterna	om	kommentarer	för	samtliga	program.	

Erfarenheter	från	musikämnet	vid	Högskolan	i	Skövde,	Henrik	Frisk	
Henrik	Frisk	redovisade	hur	man	arbetar	på	kursen	för	självständigt	arbete	på	musikområdet	vid	
Högskolan	i	Skövde.	Kursen	med	självständigt	arbete	(30	hp)	går	på	heltid	och	är	uppdelad	i	tre	delar.	
Under	höstterminen	innan	ges	även	en	förberedande	kurs	på	7,5	hp.	Alla	studenter	måste	vara	
opponent	på	någon	annans	arbete	för	att	bli	godkänd.	

Summering	
En	likadan	kursplan	för	alla	självständiga	arbeten	bör	kunna	göras	–	som	sedan	kan	iscensättas	olika	
på	respektive	institution,	vilket	beskrivs	i	kursguiden.	I	arbetet	med	detta	gäller	det	att	så	att	säga	
inte	slänga	ut	barnet	med	badvattnet	och	ge	vika	avseende	konstnärlig	kvalité	och	möjlighet	till	
personligt	egensinne	och	falla	in	i	byråkratiserande	processer.	

Transparens	mellan	programmen	viktig	inte	minst	för	studenterna,	såväl	för	studierna	som	för	
förebyggande	av	missförstånd	genom	oklara	jämförelser.	

Praktiken	måste	värnas,	den	är	väl	fungerande	på	KMH.	

En	grupp	med	företrädare	från	alla	institutioner,	med	Susanne	Rosenberg	i	spetsen,	ska	jobba	fram	
ett	förslag	till	gemensam	introduktionskurs	för	alla	masterprogram.	Tanken	är	att	den	ska	vara	
beslutad	och	klar	inför	hösten	2017,	vilket	innebär	att	kursplanen	bör	vara	klar	i	slutet	av	januari	
2017.	

En	undersökning	bör	göras	om	hur	det	självständiga	arbetet	uppfattas	bland	studenterna.	

En	gemensam	kurs	om	konstens	roll	i	samhället	borde	kunna	göras.	Kan	fler	delar	av	kurser	för	
självständiga	arbeten	ges	tillsammans	över	programgränserna?	

Uppföljning/fortsättning	följer	närmast	med	det	nationella	möte	om	självständiga	arbeten	i	musik	
som	ska	hållas	vid	KMH	den	13-14/10.	
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Bilaga	6	Utbildningsprogram	kandidat	
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Bilaga	7	Översynsarbetet:	valbara	kurser,	entreprenörskapskurser	och	kurser	i	musikhistoria	
Utbildnings-	och	forskningsnämnden		 	 PM	 	 2015-12-03	
Annika	Åkerblom	
	

Översynsarbetet:	valbara	kurser,	entreprenörskapskurser	och	kurser	i	musikhistoria	
I	det	följande	ges	en	översikt	över	kursutbudet	för	valbara	kurser,	entreprenörskapskurser	och	
liknande	samt	kurser	i	musikhistoria.	Informationen	härrör	ur	det	utbildningsutbud	som	finns	
redovisat	på	KMH:s	hemsida.	En	del	av	kurserna	kan	förekomma	på	två	ställen,	dvs	de	kan	vara	såväl	
valbara	som	t.ex.	en	kurs	i	musikhistoria.	
	
De	valbara	kurserna	utgör	basen	för	studenternas	möjlighet	att	forma	sin	utbildning	efter	egna	
behov	och	preferenser	och	säkerställer	en	del	av	examensordningens	krav	på	att	studenten	ska	visa	
förmåga	att	identifiera	sitt	behov	av	ytterligare	kunskap	och	att	utveckla	sin	kompetens.		
	
Entreprenörskapskurser	och	likartade	kurser	som	koppling	till	studentens	förutsättningar	att	röra	sig	
på	en	komplex	arbetsmarknad.	
	
Musikhistoriakurserna	utgör	en	del	av	kunskapsbasen	för	förståelsen	för	konstens	roll	i	samhället,	
förmågan	att	sätta	sig	själv	och	det	egna	konstnärliga	uttrycket	i	ett	större	sammanhang.	

Valbara	kurser	
I	dagsläget	finns	sammanlagt	147	valbara	kurser	på	KMH,	135	på	grundnivå	och	12	på	avancerad	
nivå.	Allra	flest	finns	på	JZ	47,	och	därefter	kommer	FM	med	38	kurser	på	grundnivå.	På	avancerad	
nivå	är	det	endast	JZ	och	FM	som	har	valbara	kurser	med	tre	respektive	nio.	Vid	MoM	är	merparten	
av	de	valbara	kurserna	endast	för	studenter	vid	musik-	och	mediaprogrammet.	Innehållet	i	de	
valbara	kurserna	uppvisar	en	enorm	spännvidd.	
Valbara	kurser	grundnivå	
FM	
Arrangering,	folkmusik,	modal	stämföring,	kandidat	 	 5hp	 AG5010	
Eget	konstnärligt	projekt	1,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5006	
Eget	konstnärligt	projekt	2,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5007	
Folkmusikensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5008	
Folkmusikteori,	introduktionskurs,	kandidat		 5hp	 AG1035	
Folkmusikteori,	fördjupning,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5012	
Folksång,	musik	från	andra	kulturer,	kandidat	 	 5hp	 AG1046	
Folksångensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5009	
Huvudinstrument,	breddning	1,	kandidat	 	 	 5hp	 AG1027	
Huvudinstrument,	breddning	2,	kandidat	 	 	 5hp	 AG1028	
Huvudinstrument,	fördjupning	1,	kandidat	 	 5hp	 AG1026	
Huvudinstrument,	fördjupning	2,	kandidat	 	 5hp	 AG5001	
Huvudinstr,	sv	folkmusik/musik	från	andra	kulturer,	tillval	1,		 5hp	 AG5002	
Huvudinstr,	sv	folkmusik/musik	från	andra	kulturer,	tillval	2,		 5hp	 AG5003	
Improvisationsensemble	över	gränserna,	kandidat	 	 5hp	 AG1066	
Instrumental/sångmetodik,	breddning,	kandidat	 	 5hp	 AG5014	
Instrumental/sångmetodik,	fördjupning,	kandidat	 	 5hp	 AG1052	
KMH	Folk	ensemble	1,	kandidat	 	 	 5hp	 AG1005	
Komposition/arrangering,	fördjupning,	kandidat	 	 5hp	 AG1036	
Kulning,	kandidat	 	 	 	 5hp	 AG5005	
Låtspel	på	eget	instrument	 	 	 	 5hp	 AG1030	
Låtspel	på	eget	instrument	2		 	 5hp	 AG1060	
Låtspel	på	eget	instrument	3		 	 5hp	 AG5018	
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Låtspel	på	folkmusikinstrument,	kandidat	 	 5hp	 AG1048	
Modal	improvisation,	fördjupning,	kandidat		 5hp	 AG1034	
Musik	från	andra	kulturer,	kandidat	 	 	 5hp	 AG1023	
Musik	från	andra	kulturer	2,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5017	
Musik	och	samhälle,	folkmusik,	fördjupning,	kandidat	 	 5hp	 AG5015	
Musikproduktion	och	marknadsföring,	fördjupning,	kandidat	 5hp	 AG5013	
Musikteknologi,	fördjupning,	kandidat	 	 	 5hp	 AG1049	
Musikteori,	tillval,	kandidat	 	 	 	 5hp	 AG5011	
Piano,	biämne,	komplettering	grundkurs,	kandidat	 	 5hp	 AG1045	
Scenisk	gestaltning,	kandidat		 	 5hp	 AG1051	
Spel	till	dans,	kandidat	 	 	 	 5hp	 AG1044	
Spel	till	dans,	fördjupning,	kandidat	 	 	 5hp	 AG5004	
Svensk	folkmusik,	tillval,	kandidat	 	 	 5hp	 AG1039	
Svensk	folksång,	kandidat	 	 	 	 5hp	 AG1029	
Svensk	folksång	2,	kandidat	 	 	 	 5hp	 AG5016	
JZ	
American	Songbook	ensmble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5011	
Bebop	ensemble,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG5012	
Blandad	ensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG1029	
Charlie	Mingus	Small	Band	Concept,	kandidat	 	 5hp	 BG5003	
Country	ensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG1052	
ECM	jazz	ensemble,	kandidat		 	 5hp	 BG5041	
Ensemblemetodik	och	ensembleledning,	kandidat	 	 5hp	 BG1019	
Ensemblemetodik	2,	jazzinriktning,	kandidat	 	 5hp	 BG5020	
Ensemblemetodik	2,	rockinriktning,	kandidat	 	 5hp	 BG5023	
Estetikensemble,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG5006	
Frijazz	teori,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG5034	
Fritonal	improvisation,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5025	
Instrumentstudier,	jazz/pop-tradition	1,	kandidat	 	 5hp	 BG5032	
Instrumentstudier,	jazz/pop-tradition	2,	kandidat	 	 5hp	 BG5027	
Instrumentstudier,	jazz/pop-tradition	3,	kandidat	 	 5hp	 BG1075	
Jazz-elektronika,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG5005	
Jazzarrangering	2,	medelstorensemble,	kandidat	 	 5hp	 BG5035	
Jazzgehör,	avancerad,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5045	
Jazzharmonilära/komposition	 	 	 5hp	 BG1074	
Jazzharmonilära	2,	modal	och	multitonal,	kandidat	 	 5hp	 BG5029	
Jazzkomposition	1,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5037	
Kreativ	improvisation,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5044	
Line	Writing	jazzarrangering,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5018	
Metodik,	jazztradition	1,	kandidat	 	 	 10hp	 BG1010	
Metodik,	jazztradition	2,	kandidat	 	 	 10hp	 BG1070	
Moderna	grooves,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG5009	
Monk	ensemble,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG5024	
Musikteorimetodik	jazz,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5038	
Orgelblues	och	groove,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5043	
Pianotriospel	i	ett	historiskt	perspektiv,	kandidat	 	 5hp	 BG5014	
Polyrytmikensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG1034	
Referensrytm	ensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5026	
Repertoarmemorering,	kandidat	 	 	 5hp	 BG1038	
Scenisk	interpretation	för	sångare	1,	kandidat	 	 5hp	 BG1039	
Singer/Songwriting,	kandidat		 	 5hp	 BG5033	
Soulfunk	ensemble,	kandidat		 	 5hp	 BG5039	
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Stråkarrangering	pop/jazz,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5030	
Swing	Workshop	Band,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5028	
Träblås	jazzensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5015	
Udda	taktarter/metrik	ensemble,	kandidat	 	 5hp	 BG5042	
Utforskande	ensemblespel	 	 	 	 5hp	 BG5046	
Västafrikansk	slagverksensemble,	kandidat	 	 5hp	 BG1035	
Vokal	fri	improvisation,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5017	
Vokalensemble,	kandidat	 	 	 	 5hp	 BG1031	
Wayne	Shorter	ensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5040	
Workshop	ensemble,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5036	
Workshop	ensemble	2,	kandidat	 	 	 5hp	 BG5036	
KDM	
Arrangering,	eget	val	1,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1041	
Arrangering,	eget	val	2,	kandidat	 	 	 5hp	 DG5006	
Barockkontrapunkt,	1	kandidat	 	 	 5hp	 DG1015	
Dirigering	Kör	G	1,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1045	
Dirigering	Kör	G	2,	kandidat	 	 	 5hp	 DG5009	
Dirigering	orkester	1,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1017	
Dirigering	orkester	2,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1019	
Komposition,	eget	val	1,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1026	
Komposition,	eget	val	2,	kandidat	 	 	 5hp	 DG5007	
Live-elektronikensemble	1,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1018	
Musikteori,	eget	val	1,	kandidat	 	 	 5hp	 DG1092	
Musikteori,	eget	val	2,	kandidat	 	 	 5hp	 DG5005	
Nittonhundratalets	kontrapunkt,	kandidat	 	 5hp	 DG1090	
Storbandsarrangering,	kandidat	 	 	 5hp	 DG5002	
KK	
Huvudinstrument,	lärarutbildning,	eget	val	 	 10hp	 CG5001	
Instrumentstudier,	klassisk	musik,	kandidat		 5hp	 CG1051	
Instrumentstudier	2,	klassisk	musik,	kandidat	 	 5hp	 CG5006	
Tillvalskurs,	barockinstrument,	kandidat	 	 	 5hp	 CG5002	
Tillvalskurs,	generalbas,	kandidat	 	 	 5hp	 CG5003	
Tillvalskurs,	instudering,	tidig	musik,	kandidat	 	 5hp	 CG5005	
Tillvalskurs,	kammarmusik,	tidig	musik,	kandidat	 	 5hp	 CG5004	
Tillvalskurs,	mental	träning	och	scenisk	framställning,	kandidat	 5hp	 CG5008	
MoM	
Filmmusikens	grunder	 	 	 	 5hp	 EG1031	
Foto	 	 	 	 	 5hp	 EG1062	
Logic	Pro	 	 	 	 	 5hp	 EG1030	
Valbara	kurser	endast	för	MoM-studenter	
Eget	konstnärligt	projekt,	kandidat		 	 	 2,5hp	 EG1037	
Eget	konstnärligt	projekt,	kandidat		 	 	 7,5hp	 EG1038	
Filmmusik	fortsättningskurs	 	 	 7,5hp	 EG1059	
Inriktningspraktik	2,	kandidat	 	 	 7,5hp	 EG1021	
Kommersiell	beställningsfilm,	kandidat	 	 	 7,5hp	 EG1063	
Kortfilm	–	dramatik,	kandidat	 	 	 7,5hp	 EG1046	
Medieproduktion	–	programmering,	kandidat	 	 7,5hp	 EG1023	
Musik	för	interaktiva	medier,	kandidat	 	 	 7,5hp	 EG1020	
Musik	i	pedagogisk	medieproduktion	 	 	 7,5hp	 EG1024	
Musikproduktion	–	sounddesign,	kandidat	 	 7,5hp	 EG1018	
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MPS	
Gumboot	dancing	som	rytmiskt	redskap	 	 	 5hp	 FG5002	
Instrumentalteknik	1	 	 	 	 10hp	 FG1108	
Körmetodik	1	 	 	 	 	 5hp	 FG5008	
Körmetodik	2	 	 	 	 	 5hp	 FG5009	
Kroppskännedom	 	 	 	 5hp	 FG1041	
Musikteorimetodik	1	 	 	 	 5hp	 FG5030	
Musikteorimetodik	2	 	 	 	 5hp	 FG0061	
Pedagogisk	grundkurs	 	 	 	 5hp	 FG1066	
Pianoimprovisation	och	gehörsspel	över	genregränserna	 5hp	 FG5016	
Rytmik	och	instrument	1	 	 	 	 5hp	 FG1111	
Rytmik	och	instrument	2	 	 	 	 5hp	 FG0059	
Sångmetodik	1	 	 	 	 10hp	 FG1301	
Solmisation	 	 	 	 	 5hp	 FG0086	
Valbara	kurser	avancerad	nivå	
FM	
Folkmusikteori,	fördjupning,	avancerad	 	 	 5hp	 AA1007	
Huvudinstrument,	breddning,	avancerad	1	 	 5hp	 AA5003	
Huvudinstrument,	breddning,	avancerad	2	 	 5hp	 AA5004	
Huvudinstrument,	fördjupning,	avancerad	1	 	 5hp	 AA5001	
Huvudinstrument,	fördjupning,	avancerad	2	 	 5hp	 AA5002	
Komposition/arrangering,	fördjupning,	avancerad	1	 	 5hp	 AA1008	
Komposition/arrangering,	fördjupning,	avancerad	2	 	 5hp	 AA1017	
Musikproduktion	och	marknadsföring,	fördjupning,	avancerad	 5hp	 AA5005	
Musikteknologi,	fördjupning,	avancerad	 	 	 5hp	 AA1009	
JZ	
Avancerad	jazz	workshop	 	 	 	 5hp	 BA1007	
Huvudinstrument,	tillvalskurs,	master	 	 	 5hp	 BA1050	
Projekt,	master	 	 	 	 5hp	 BA1051	
Kurser	i	entreprenörskap,	marknadsföring,	bransch-	och	frilanskunskap	
Nedan	redovisas	kurser	i	entreprenörskap,	marknadsföring,	bransch-	och	frilanskunskap	och	
likartade	kurser,	för	enkelhetens	skull	sammanfattat	med	entreprenörskapskurser.	Dessa	kurser	
återfinns	inom	ramen	för	program	och	på	FM	även	som	valbara	kurser,	men	då	endast	för	studenter	
antagna	på	program	för	svensk	folkmusik/musik	från	andra	kulturer.	Det	innebär	att	det	inte	alltid	
går	att	uttyda	av	kursens	namn	att	entreprenörskap	och	liknande	ingår	i	kursen	enligt	kursplanen.	
Endast	en	kurs	ges	i	form	av	beställd	utbildning	från	Södertörns	högskola.	I	övrigt	framstår	det	som	
att	KMH	tar	sig	an	uppgiften	att	undervisa	ämnen	som	entreprenörskap	och	marknadsföring	samt	
därmed	närbesläktade	områden	utan	involvering	av	mer	specifik	sakkunskap	på	respektive	område.	
	
Kurser	i	entreprenörskap,	marknadsföring,	bransch-	och	frilanskunskap	–	grundnivå	
Inga	kurser	ges	vid	KDM	och	KK.	
FM	
Kandidatprogram	musiker,	folkmusik,	KKFM,	180	hp	

Konsertpraktik	och	frilanskunskap	1			 	 	 5hp	 AG1007	
Konsertpraktik	och	frilanskunskap	2			 	 	 5hp	 AG1012	
Konsertpraktik	och	frilanskunskap	3			 	 	 5hp	 AG1014	
Valbara	kurser	endast	för	FM-studenter		
Musikproduktion	och	marknadsföring,	fördjupning,	kandidat			 5hp	 AG5013	
JZ	
Kandidatprogram,	musiker,	jazz,	KKJZ1,	180	hp	

Arbetsmarknad	och	entreprenörskap	 	 	 5hp	 BG1017	
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MoM	
Kandidatprogram	i	musik-	och	medieproduktion,	KKMM1,	180hp	

Entreprenörskap		 	 	 	 7,5hp	 EG1071	
MPS	
Musikdidaktik,	projektledning	och	entreprenörskap	 	 15hp	 FG1288	
(variant	för	ämneslärare	i	musik	med	inriktning	gymnasieskolan)	
Kurser	i	entreprenörskap,	marknadsföring,	bransch-	och	frilanskunskap	–	avancerad	nivå	
Inga	kurser	erbjuds	på	KDM,	MoM	och	MPS.	
FM	
Nordisk	master	i	folkmusik	(NoFo),	KMNF1,	120hp	

Music	management	ur	ett	nordiskt	perspektiv	och	folkmusiksem.	1	 5hp	 AA1015	
Music	management	ur	ett	nordiskt	perspektiv	och	folkmusiksem.	4	 5hp	 AA3308	
Valbara	kurser	endast	för	FM-studenter	
Musikproduktion	och	marknadsföring,	fördjupning,	avancerad		 5hp	 	AA5005	
JZ	
Nordisk	master	i	jazz	(Nomazz),	KMNJ1,	120hp	

Internationellt	entreprenörskap	i	musik	1		 	 5hp	 BA2003	
Internationellt	entreprenörskap	i	musik	2	 	 5hp	 BA2004	
Internationellt	entreprenörskap	i	musik	3		 	 5hp	 BA2005	
KK	
Musiker,	klassisk	musik,	KMKK1,	120hp	

Stödämneskurs	1,	master,	klassisk		 	 	 10hp	 CA1005	
Stödämneskurs	2,	master,	klassisk		 	 	 10hp	 CA1009	
	
Musiker,	klassisk	musik,	kyrkomusiker	(instrumental/vokal),	KMKY1,	120hp	

Stödämneskurs	1,	master,	kyrkomusiker		 	 	 10hp	 CA1011	
Stödämneskurs	2,	master,	kyrkomusiker		 	 	 10hp	 CA1013	
	
Joint	Music	Master	for	New	Audiences	and	Innovative	Practice	(NAIP),	KMNA1,	120hp	

Kreativt	ledarskap	 	 	 	 7,5hp	 CA4004	
Scenframställning	och	kommunikation	 	 	 5hp	 CA4003	
Kultur	och	entreprenörskap	(beställd	utb	Södertörns	högskola)	 15hp	 CG1120	
Program	utan	examen	
Avancerad	påbyggnadsutbildning	i	interpretation	(KAIP),	120hp	

Branschkunskap	och	marknadsföring	 	 		 6hp	 CA1024	
	

Avancerade	instrumentstudier,	KAKX,	60hp	

Branschkunskap	och	marknadsföring	 	 		 6hp	 CA1024	
Musikhistoria	
I	sammanställningen	ingår	ej	kurser	i	huvudinstrument/instrumentalstudier,	inom	vilka	historisk	
repertoarkännedomen	tas	upp.	Kurser	som,	utöver	musikhistoria,	innefattar	olika	musiktraditioner	
inkluderas,	men	alltså	inte	de	som	enbart	tycks	behandla	repertoarkännedom.	Endast	en	fristående	
kurs	i	musikhistoria/med	musikhistoriskt	inslag	ges,	och	det	sker	på	FM.	Valbara	kurser	med	
musikhistoriska	inslag	ges	endast	på	FM	och	JZ.	
Kurser	i	musikhistoria	–	grundnivå	
FM	
Kandidatprogram	musiker,	folkmusik,	KKFM,	180	hp	

Folksång,	folkdans,	folkmusikhistoria	1			 	 	 5	hp		 AG1006	
Folksång,	folkdans,	folkmusikhistoria	2			 	 	 5	hp		 AG1011	
	
Fristående	kurser		
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Kulning		 	 	 	 	 5	hp	 AG5005	
	
Valbara	kurser		
Musik	och	samhälle,	folkmusik,	fördjupning		 5	hp	 AG5015	
Kulning		 	 	 	 	 5	hp	 AG5005	
JZ	
Kandidatprogram,	musiker,	jazz,	KKJZ1,	180	hp	

Jazzens	historia	 		 	 	 3	hp	 BG1008	
Ensemble	1		 	 	 	 	 10	hp	 BG1003	
Ensemble	2	 	 	 	 	 10	hp	 BG1011	
	
Valbara	kurser		
American	Songbook	ensemble	 	 	 5	hp	 BG5011	
Bebop	ensemble	 	 	 	 5	hp	 BG5012	
Charlie	Mingus	Small	Band	Concept	 	 	 5	hp	 BG5003	
Country	ensemble	 	 	 	 5	hp	 BG1052	
ECM	jazz	ensemble	 	 	 	 5	hp	 BG5041	
Frijazz	teori	 	 	 	 	 5	hp	 BG5034	
Monk	ensemble	 	 	 	 5	hp	 BG5024	
Orgelblues	och	groove	 	 	 	 5	hp	 BG5043	
Pianotriospel	i	ett	historiskt	perspektiv	 	 	 5	hp	 BG5014	
Soulfunk	ensemble	 	 	 	 5	hp		 BG5039	
Västafrikansk	slagverksensemble	 	 	 5	hp	 BG1035	
Wayne	Shorter	ensemble	 	 	 	 5	hp	 BG5040	
KDM	
Kandidatprogram	musiker,	komposition,	KKKN1/dirigering,	KKDI,	180	hp	
Musikhistoria	 	 	 	 	 5	hp		 DG1062	
KK	
Kandidatprogram	musiker,	västerländsk	klassisk	tradition,	KKKK1,	180	hp	
Ensemble	1	 	 	 	 	 15	hp	 CG1002	
Ensemble	2	 	 	 	 	 15	hp	 CG1005	
Musikteori	1	 	 	 	 	 10	hp	 DG0010	
Musikteori	2	 	 	 	 	 10	hp	 DG0011	
	
Kandidatprogram,	kyrkomusik,	KKKY1,	180	hp	

Stödämneskurs	A	 	 	 	 10	hp	 CG1015	
Stödämneskurs	B	 	 	 	 10	hp	 CG1021	
MoM	
Kandidatprogram,	musiker,	musik-	och	medieproduktion,	KKMM1,	180	hp	

Musikteori	4,	musik-	och	medieproduktion	 	 7,5	hp	 EG1012	
Kurser	i	musikhistoria	–	avancerad	nivå	
FM	
Masterprogram	musiker,	svensk	folkmusik/konstmusik	från	andra	kulturer,	KMFM1,	120	hp	

Konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	1	 	 10	hp	 AA1003	
Konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	2	 	 10	hp	 AA1005	
	

Nordisk	master	i	folkmusik	(NOFO),	KMNF1,	120	hp	

oklart	
JZ	
Masterprogram,	musiker,	jazz,	KMJZ1,	120	hp	

Konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	1	 	 10	hp	 AA1003	
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Konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	2	 	 10	hp	 AA1005	
	

Nordisk	master	i	jazz	(NOMAZZ),	KMNJ1,	120	hp	

Internationellt	entreprenörskap	i	musik	2	 	 5	hp	 BA2004	
KDM	
Masterprogram,	musiker,	komposition,	KMKN1,	120	hp	

Inga	kurser	i	musikhistoria	erbjuds	
	
Masterprogram,	musiker,	filmmusikkomposition,	KMFI,	120	hp	

Inga	kurser	i	musikhistoria	erbjuds	
	

Masterprogram,	musiker,	dirigering,	KMDI1,	120	hp	

Formlära	A	 	 	 	 	 5	hp	 DA2005	
Formlära	B	 	 	 	 	 5	hp	 DA2006	
	

Master	in	Contemporary	Performance	and	Composition	(CoPeCo),	120	hp	

Orientation	in	Swedish	Folk	Music	and	Swedish	Contemporary	Music	 					5	hp	 DA4004	
Analysis	of	the	20th	and	21th	Century	(ges	i	Lyon	termin	3)	 					5	hp	 –	
KK	
Masterprogram,	musiker,	västerländsk	klassisk	tradition,	KMKK1,	120	hp	

Stödämneskurs	1	 		 	 	 10	hp	 CA1005	
Stödämneskurs	2	 		 	 	 10	hp	 CA1009	
	
Masterprogram	kyrkomusiker,	KMKY1,	120	hp	

Stödämneskurs	1	 		 	 	 10	hp	 CA1011	
Stödämneskurs	2	 		 	 	 10	hp	 CA1013	
	

Master	in	New	Audiences	and	Innovative	Practice	(NAIP),	KMNA1,	120	hp	

Scenframställning	och	kommunikation	 	 	 5	hp	 CA4003	
MoM	
Masterprogram	i	musikproduktion,	KMMP1,	120hp	

Konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	1	 	 10	hp	 AA1003		
Konstnärlig	forskningsförberedande	kurs	2	 	 10	hp	 AA1005		
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Bilaga	8	Program	Nationellt	möte	–	självständiga	arbeten	i	musik	13-14	okt	-16	
	
Program	Nationellt	möte	–	självständiga	arbeten	i	musik	13-14	okt	-16	
Torsdag	13/10	Tema	–	Handledning	och	Examination	
	
Möjligt	att	äta	lunch	på	restaurang	Oktav	på	KMH	
	
12.00	 Registrering	öppnar	
	
12.30	 Inledning	–	Välkommen!	Med	introduktion	till	KMH:s	nya	hus	lokal	1B302	
	
13	–	15	 Handledning	av	självständiga	arbeten	–	vad	kvalificerar	för	att	bli	handledare?	

Om	kompetenskriterier	och	formella	krav.	(varje	lärosäte	berättar	om	sin	
ordning	max	5	min)	

	
15	 Paus/fika	
	
15.30-18	 Format	för	och	examination	av	självständiga	arbeten	–	om	att	balansera	mellan	

utbildningens	formalia	och	konstnärliga	ambitioner.	(varje	lärosäte	berättar	om	
sin	ordning	max	5	min)	

	
18-19	 Drink,	mingel	och	minipresentationer	av	forskningsprojekt	vid	KMH	med	

möjlighet	till	personlig	interaktion.	
	
19.00	 Middag	
	
	
Fredag	14/10	Tema	–	Modeller	för	det	självständiga	arbetets	utformning	
	
8.00	 Morgonkaffe	lokal	1D221	
	
8.30-10	 Självständiga	arbeten	i	samarbete	med	annan	verksamhet	

–	”Teknikutbildningsmodellen”	Thomas	Arctaedius,	VD	Ayond	
–	”Skövdemodellen”	Henrik	Frisk,	lektor	Högskolan	Skövde	

	
10	 fika	
	
10.30	 Möjliga	modeller	för	musikområdet?	Diskussion	
	
11.30-12	 Hur	går	vi	vidare?	
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Bilaga	9	FÖRSLAG	TILL	GEMENSAM	KURSPLAN	FÖR	KANDIDATPROGRAM	I	MUSIK	
 
UF-nämnden      170512 
Torbjörn Gulz 
Annika Åkerblom 
 
FÖRSLAG TILL GEMENSAM KURSPLAN FÖR KANDIDATPROGRAM I MUSIK 
 
MÅL 
• Visa fördjupad kunskap och förståelse inom en avgränsad del av musikområdet. 
• Visa kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund samt kunskap om och 
erfarenhet av metod och processer. 
• Visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna 
konstnärliga idéer samt lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
• Visa förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar 
• Redogöra för utgångspunkter och frågeställningar i det egna konstnärliga arbetet 
• Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för det självständiga konstnärliga 
arbetet och dess process 
• Visa förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga arbete, 
metod och process 
• Visa förmåga att göra relevanta bedömningar av samhälleliga och etiska aspekter i 
det konstnärliga arbetet. 
INNEHÅLL 
Kursen innehåller ett sammanhängande självständigt arbete utifrån studentens profilering 
och fördjupningsområde (instrument och genre). Arbetet ska redovisas i två integrerade 
delar – en musikaliskt gestaltande del och en skriftlig del, som dokumenteras. 
Studenten ska självständigt formulera en konstnärlig idé/frågeställning, tillämpa relevanta 
metoder som sedan redovisas i arbetet. 
Studenten ska sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, använda och definiera relevanta 
begrepp. 
Under kursen tränas studenterna att göra teoretiska och metodologiska val utifrån en etiskt 
reflekterad hållning. 
I kursen ingår även att ta del av och sätta sig in andra studenters arbeten, genom opposition 
eller kommentar som grund för fördjupad diskussion i grupp för främjande av gemensam 
kunskapsutveckling. 
Kursen ges i form av handledning och seminarier/föreläsning. 
Provkoder 7,5 hp delredovisning – musikaliskt/konstnärligt gestaltande och reflekterande 
(metoder, process etc…) 
Provkoder 7,5 hp slutredovisning redovisning – musikaliskt/konstnärligt gestaltande och 
reflekterande 
KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL 
BETYG 
EXAMINATION 
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Bilaga	10	Utredning	av	orkester/kör-verksamheten	vid	KMH	
	
Eva	Larsson-Myrsten	 	 	 PM	 	 aug	2015	
	
Utredning	av	orkester/kör-verksamheten	vid	KMH.	
Detta	arbete	genomfördes	våren	2015	som	en	del	i	översynsarbetet.	
Projektplan:	Mail	till	prefekter	och	ansvariga	för	respektive	ensemble,	intervjuer	av	företrädare	för	ensemblerna.	
	
Mail	till	alla	prefekter:	Rektor	Cecilia	Rydinger	Alin	(tf	prefekt	för	KK),	Susanne	Rosenberg	FM,	Ola	Bengtsson	JZ,	Örjan	
Fahlström	KDM,	Bo	Westman	MOM,	Per-Henrik	Holgersson	MPS	
I	KMH´s	officiella	information	(hemsidan)	finns	följande	etablerade	ensembler:	
KMH	Folk	
KMH	Jazz	Orchestra	
KMH	Symfoniorkester	
KMH	Serenadensemble	
KMH	Symfoniska	Blåsorkester	
KMH	Stora	brass	
KMH	Stråkorkester	
Edsbergs	Kammarorkester	
KMH	Kammarkör	
KMH	Instrumentalensemble	
KMH	Sångarensemble	
	
–	Vilken	institution	driver	vilken	ensemble	och	i	vilken	utsträckning	omfattas	dessa	av	kursplaner?	
–	På	vilket	sätt	sker	verksamheten	om	ensemblen	inte	omfattas	av	någon	kursplan?	
–	Vem	ansvarar	för	respektive	ensemble?	
	
Svar	från	prefekterna:	

FM	Susanne	Rosenberg,	prefekt.	
KMH	Folk	hör	till	Folkmusikinstitutionen	och	är	en	egen	kurs,	AG	10005,	1,5	hp.	Den	är	obligatorisk	för	kandidat	åk1	och	2,	
men	frivillig	för	åk	3	och	master.	
Prefekten	är	ytterst	ansvarig	för	ensemblen.	
Kursansvar	skiftar	beroende	av	projektets	innehåll.	Amanuens	är	kopplad	till	ensemblen.	
KMH	Folk	samarbetar	även	med	externa	partners.	
	
JZ	Ola	Bengtsson,	prefekt	
KMH	Jazz	Orchestra	hör	till	Jazzinstitutionen	och	ingår	som	en	del	i	huvudämneskursen	men	är	inte	obligatorisk	och	därför	
inte	poänggivande.	”Blåsarna	medverkar	t.ex	betydligt	oftare	än	komp	så	då	skulle	poängen	inte	funka.	Dessutom	får	man	

inte	gå	om	en	kurs	och	att	ha	den	i	olika	nivåer	skulle	inte	heller	fungera.	Så	studenterna	tycker	det	är	lärorikt	och	vi	ser	

KMHJO	som	ett	viktigt	komplement	till	huvudämnet.	Därför	har	vi	lagt	in	den	som	en	poänglös	del	i	huvudämnet.	Vi	bjuder	

på	den	kan	man	säga.”	

Ansvarig	för	ensemblen	är	Patrik	Skogh.	
	
KK	Sven-Erik	Eriksson,	studierektor,	på	delegation	från	rektor	Cecilia	Rydinger	Alin	
Följande	ensembler	med	tillhörande	ansvarig	hör	till	Klassiska	institutionen.	
KMH	Symfoniorkester	–	Bo	Söderström	

KMH	Serenadensemble	–	Joakim	Anterot	
KMH	symfoniska	blåsorkester	–	Joakim	Anterot		
KMH	Stora	Brass	–	Michael	Lind	
KMH	Stråkorkester	–	Ola	Karlsson	
Edsbergs	kammarorkester	–	Mats	Widlund	
	
All	orkesterverksamhet	på	KK	är	knuten	till	ensemblekurserna	CG1002,	CG1005,	CG1101,	CG2002,	CG2003	och	är	
poänggivande.	Ett	orkesterråd	är	inrättat	för	all	orkesterverksamhet	på	KK.	Ordförande	är	Sven-Erik	Eriksson.	Rådet	har	fem	
ledamöter	-Joakim	Anterot,	Michael	Lind,	Bo	Söderström,	Ola	Karlsson	och	B.	Tommy	Andersson.	Två	studerande	
representanter-Elin	Thorsell	och	Gustav	Sävström.	Orkesterrådet	träffas	1gång/termin	och	planerar	verksamheten	för	KK´s	
orkestrar.	Rådet	lägger	grovschema	för	alla	ensemblerna,	bestämmer	antal	projekt	per	år,	vilka	dirigenter	som	ska	
engageras	och	vilken	repertoar	som	ska	spelas.	Orkesterrådet	ansvarar	också	för	resurserna,	dvs	antal	timmar	för	varje	
ensemble.		
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KDM	Örjan	Fahlström,	prefekt	
KMH	Kammarkör	är	en	fristående	ensemble	på	projektbasis	och	är	ej	poänggivande.	
KMH	Instrumentalensemble	och	KMH	Sångarensemble	är	ensembler	knutna	till	dirigentutbildningen	på	KMH.	Medverkande	
är	studenter	från	KMH	,	vilka	betalas	med	amanuensarvode,	samt	ibland	andra	unga	duktiga	musiker/sångare	utifrån.	Dessa	
ensembler	är	budgeterade	inom	ramen	för	dirigentutbildningarna.	
Ansvariga	för	respektive	ensemble	är:	
KMH	Kammarkör	–	Fredrik	Malmberg	
KMH	Instrumentalensemble	–	Glenn	Mossop	
KMH	Sångarensemble	–	Mats	Nilsson	
Mailfrågor	till	ansvariga	för	ensemblerna:	

–	Hur	många	produktioner	gör	ensemblen	per	läsår?	
–	Hur	många	timmar	är	avsatta?	
–	Garanteras	alla	på	kandidatnivå	medverkan?	
	

Svar	från	ansvariga	för	ensemblerna:	

Susanne	Rosenberg	KMH	FOLK	
Hur	många	produktioner	gör	ensemblen?	

KMH	FOLK	gör	minst	två	produktioner/år,	dels	inom	festivalen	LÅT	och	dels	en	julkonsert	på	KMH.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Vi	har	ingen	fast	pott,	men	vi	avsätter	ungefär	samma	antal	timmar	ändå	under	varje	läsår.	Min	uppfattning	är	att	det	rör	
sig	om	max	2	timmar	i	veckan	under	nästan	alla	ord	veckor	=	ca	150-200	tjänstetimmar/	läsår	beroende	på	upplägg	och	hur	
många	lärare	som	är	inblandade.	
Verksamheten	i	KMH	FOLK	sker	vanligen	i	form	av	kontinuerliga	repetitioner	under	2	timmar	varje	fredagsförmiddag	under	
ordinarie	veckor,	eller/och	i	form	av	koncentrerad	tid	under	t.ex	intensivveckor.	
Garanteras	alla	kandidater	medverkan	i	ensemblen?	

För	årskurs	1	och	2	ingår	KMH	FOLK	i	kursplanen.	För	årskurs	3	och	masterstudenter	är	KMH	FOLK	en	ensemble	som	de	har	
möjlighet	att	delta	i.	KMH	FOLK	är	en	ensemble	som	består	av	de	studenter	som	för	närvarande	studerar	på	program	med	
inriktning	svensk	folkmusik	eller	folk-	och	konstmusik	från	andra	kulturer.	Vanligen	består	ensemblen	av	ca	35-40	studenter	
på	olika	instrument,	instrumentsammansättningen	skiftar	alltså	beroende	på	vilka	som	studerar	just	nu	och	bildar	också	
underlag	för	aktuella	projekt.	
	
Patrik	Skogh	KMH	Jazzorkester	
Hur	många	produktioner	gör	ensemblen?	

KMH	Jazz	gör	ca	4	produktioner/år,	två	på	hösten	och	två	på	våren.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Orkesterarbetet	ingår	i	lärartjänsten	för	ansvarig	lärare	och	innebär	20	–	25	tim/produktion.	
Garanteras	alla	kandidater	medverkan	i	ensemblen?	

Ensemblen	ingår	som	en	del	i	huvudämneskursen	för	alla	studenter	men	eftersom	inte	alla	studenter	på	Jz	spelar	med	i	
varje	produktion,	så	har	vi	valt	att	inte	ha	den	som	en	egen	kurs.	Blåsarna	medverkar	t.ex	betydligt	oftare	än	komp-
instrumenten,	så	då	skulle	poängen	inte	fungera.	Dessutom	får	man	inte	gå	om	en	kurs	och	att	ha	den	i	olika	nivåer	skulle	
inte	heller	fungera.	Så	studenterna	tycker	det	är	lärorikt	och	vi	ser	KMHJO	som	ett	viktigt	komplement	till	huvudämnet.	
Därför	har	vi	lagt	in	den	som	en	poänglös	del	i	huvudämnet.	Vi	bjuder	på	den	kan	man	säga.	Lärarna	på	jazzinstitutionen	
fördelar	medverkan	i	ensemblen	bland	studenterna.	
	
Bo	Söderström	KMH	Symfoniorkester	
Hur	många	produktioner	gör	symfoniorkestern/år?		
Symfoniorkestern	arbetar	4	veckor/år	i	intensivveckorna.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Studenterna	gör	31	timmar	/produktionsvecka	+	egen	övning.	
Garanteras	alla	kandidater	medverkan	i	ensemblen?	

Samtliga	kandidatstudenter	på	stråk	gör	alla	fyra	veckorna.	
Blås	fördelas	så	att	det	blir	så	rättvist	som	möjligt	genom	valet	av	repertoar	för	stor	orkester,	dvs	4-tjänst	i	träblås,	i	så	stor	
utsträckning	som	möjligt.	
	
Joakim	Anterot	KMH	Serenadensemble		
Hur	många	produktioner	gör	Serenadensemblen/år?	

Ensemblen	gör	2	produktioner	per	år.	Produktionerna	läggs	inom	en	intensivvecka	på	hösten	och	en	på	våren.		
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Ca	40	klocktimmar.	
Garanteras	alla	kandidater	medverkan	i	ensemblen?	

Serenadensemblen	består	av	dubbel	blåskvintett.	Den	riktar	sig	i	första	hand	till	masterstudenter,	men	också	till	långt	
komna	kandidatstuderande.		
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Joakim	Anterot	KMH	Symfoniska	Blåsorkester		
Hur	många	produktioner	gör	Blåsorkestern/år?	

Av	olika	orsaker	har	ensemblen	inte	var	aktiv	under	ca	tre	år	före	läsåret	2014/15.	Under	våren	2015	gjordes	ett	projekt	
tillsammans	med	Stockholms	Blåsarsymfoniker.	En	önskan	är	att	göra	en	produktion	vartannat	år.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

I	tidigare	omnämnda	projekt	avsattes	80	tim.	
Projektet	skedde	i	samarbete	med	Jazzinstitutionen.	
Garanteras	alla	kandidater	medverkan	i	ensemblen?	

Alla	kandidater	kan	garanteras	medverkan.	
	
Michael	Lind	KMH	Stora	Brass	
Hur	många	produktioner	gör	ensemblen/år?	

KMH	Stora	Brass	gör	2	produktioner	årligen,	en	per	termin.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

I	min	undervisning	ingår	50	timmar	för	stora	brasset	årligen		
Garanteras	alla	kandidater	på	bleckblås	medverkan	i	ensemblen?	
Alla	kandidater	på	bleckblås	medverkar.	Ensemblen	består	av	4-5	trumpeter,	4	-5	horn,	3-4	tromboner,	1	euphonium,	2	
tubor	och	3	slagverkare.	
	
Ola	Karlsson,	KMH	Stråkorkester	
Hur	många	produktioner	gör	ensemblen/år?	

Stråkorkestern	gör	två	2	projektveckor/år.	En	på	hösten	och	en	på	våren.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

60	timmar	
Garanteras	alla	kandidater	på	stråk	medverkan	i	ensemblen?	

Alla	KK:s	studenter	kandidat	1	och	2	på	stråk	garanteras	medverkan.	Ibland	gäststudenter	dessutom,	och	om	någon	missat	
ett	projekt	tidigare	kan	de	ta	igen	det	under	tredje	året.	
	

Mats	Widlund,	Edsbergs	kammarorkester	
Hur	många	produktioner	gör	stråkorkestern/läsår?	

2	projektveckor.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Ca	80	timmar.	
Garanteras	alla	kandidater	på	stråk	medverkan	i	ensemblen?		

Det	är	obligatoriskt	för	alla	stråkmusiker-studenter	på	kandidat	och	master.	
	
Fredrik	Malmberg,	KMH	Kammarkör	
Hur	många	produktioner	gör	kammarkören/läsår?	

Det	varierar	eftersom	förutsättningarna	för	kammarkören	förändrats	alldeles	nyligen.			För	året	2015/16	planeras	för	
närvarande	tre	produktioner	i	oktober,	november	och	december.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Från	att	ha	varit	en	poänggivande	kurs	är	nu	KMHKK	en	aktivitet	som	KDM	erbjuder	studenter	på	skolan.		
Jag	har	60	klocktimmar	per	termin	avsatta	i	min	tjänst	för	detta.	Jag	räknar	med	ca	22	timmar	förberedelse	i	form	av	
provsjungningar	(ca	10	tim)	kontakter	med	arrangörer	för	konset/turné	(ca	7	tim)	samt	iordningställande	av	notmaterial	(ca	
5	tim).	
Då	återstår	ca	38	klocktimmar	för	repetition	och	konserter.	Med	de	gamla	koefficienterna	blir	det	ca	13	tim	vilket	motsvarar	
ca	4	rep	och	en	eller	ett	par	konserter.	Detta	räcker	inte	för	att	hålla	verksamheten	igång.	Vad	vi	gjort	detta	läsår	2014/15	
är	att	föra	över	timmar	från	vårterminen,	då	kören	inte	hade	ngn	verksamhet,	till	höstterminen.	På	detta	vis	kan	vi	ha	en	
kontinuerlig	verksamhet,	vilket	jag	finner	nödvändigt.		
Vilka	studenter	deltar	i	kammarkören?	

Eftersom	kammarkören	är	en	fristående	kör	så	är	alla	studenter	på	KMH	välkomna	att	söka	till	kören.	
	
Glenn	Mossop,	KMH	Instrumentalensemble	
Hur	många	produktioner	gör	KMH	Instrumentalensemble?	

!0-15	produktioner/år	och	fungerar	som	övningsensemble	till	dirigentstudenter	främst	på	kandidatnivå.	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

Antalet	timmar	har	reducerats	till	hälften	sedan	januari	2014.	Nu	är	det	4-6	tim	per	projekt.	
Vilka	studenter	deltar	Instrumentalensemblen?	

KMHIE	(KMH	Instrumentalensemble)	består	av	studenter	vid	KMH	och	rekryteras	av	undertecknad.	Tidigare	rekryterades	
ensemblen	av	min	amanuens	-	fram	till	ht	2013.	Studenterna	får	ett	amanuensarvode:	155:-	i	timmen.	
Förutom	Instrumentalensemblen	finns	också	KMH	Sinfonietta	som	huvudsakligen	består	av	professionella	musiker.	De	

rekryteras	numera	av	Prof.	B	Tommy	Andersson	med	hjälp	av	sina	masterstudenter.	Fram	till	i	somras	var	Bo	Söderström	

ansvarig	för	rekryteringen	till	ensemblen.	Bara	i	undantagsfall	befolkas	ensemblen	av	studenter	vid	KMH.	
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Mats	Nilsson,	KMH	Sångarensemble	
Hur	många	produktioner	gör	Sångarensemblen/läsår?	

Ensemblen	gör	normalt	ca	6	offentliga	produktioner/läsår	
Hur	många	timmar	är	avsatta?	

KDM-institutionen	har	en	s	k	Kringkostnadsbudget,	där	en	del	är	anslagen	till	körverksamheten.	Vi	har	inte	ett	exakt	anslag	
timmar	avsatt	utan	gör	inför	läsårsplaneringen	en	budget	där	vi	fördelar	tillgängliga	ekonomiska	medel	mellan	ensemblerna	
på	bästa	möjliga	sätt.	
Vilka	studenter	deltar	i	Sångarensemblen?	
KMH	Sångarensemble	består	till	största	delen	av	studenter	vid	KMH	men	även	externa	sångare,	oftast	yngre,	då	vi	inte	har	
möjlighet	att	fylla	platserna	med	KMH-studenter	p	g	a	schemakrockar	eller	brist	på	tillgång	till	sångare	med	tillräckligt	
kvalifikationer	när	det	gäller	notläsning	mm.	Ensemblen	fungerar	som	övningsinstrument	åt	företrädesvis	
Kandidatstudenter	i	Kör-	och	orkesterdirigering	och	medlemmarna	rekryteras	oftast	genom	personliga	kontakter.	
Förutom	Sångarensemblen	finns	också	KMH	Vokalensemble	som	består	av	professionella	sångare,	de	flesta	från	

Radiokören	och	Eric	Ericsons	Kammarkör.	Antal	sångare	varierar	efter	behov	och	har	generellt	reducerats	senaste	åren	p	g	a	

minskad	budget.	

Ensemblen	fungerar	som	övningsinstrument	åt	företrädesvis	Masterstudenter	i	kördirigering.	

Inför	nästa	läsår	finns	dock	en	idé	både	hos	Fredrik	och	mig	att	KMH	Sångarensemble	blir	vilande	och	alla	ensemblepengar	

läggs	på	KMH	Vokalensemble	för		att	få	en	mer	kontinuerlig	verksamhet	med	den	ensemblen.	Detta	är	dock	inte	i	skrivande	

stund	beslutat.	

KDM-institutionen	har	en	s	k	Kringkostnadsbudget,	där	en	del	är	anslagen	till	körverksamheten.	Vi	har	inte	ett	exakt	anslag	

timmar	avsatt	utan	gör	inför	läsårsplaneringen	en	budget	där	vi	fördelar	tillgängliga	ekonomiska	medel	mellan	ensemblerna	

på	bästa	möjliga	sätt.	

	

Intervjuer	med	företrädare	för	ensemblerna.	
Intervjufrågor:		
–	Vad	är	målsättningen	med	ensemblen?		
–	Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	
–	Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	ensemblen?	
–	Samarbetspartners	utanför	KMH?	
–	Hur	går	valet	av	dirigent	till?	
–	Vem	får	spela/sjunga	i	ensemblen?	
		
Intervju	med	Susanne	Rosenberg	KMH	FOLK	
Vad	är	målsättningen	med	KMH	FOLK?	

Inom	Ramen	för	KMH	FOLK	samlas	olika	ensembleformer	såsom	stor	ensemble,	kammarmusik,	körsång	och	
instrumentegna	ensembler	som	t.ex.	blåsensemble.	KMH	FOLK	är	också	den	officiella	ensemblen	för	FM-institutionen	inom	
KMH	och	utåt.	
En	målsättning	är	att	utveckla	studentens	kompetenser	inom	ensemblespel	mot	en	framtida	arbetsmarknad.	Alla	olika	
instrument	inom	folkmusikerutbildningen	samlas	i	ett	koncepttänkande.	Med	ett	givet	grundmaterial,	givna	tidsramar	och	
en	tydlig	målsättning	att	tillsammans	med	andra	gestalta	detta	material,	tvingas	studenten	att	utveckla	sin	förmåga	att	
samarbeta,	vidga	sin	repertoar	och	att	framföra	musik	inom	givna	tidsramar.	Arbetet	i	ensemblen	går	också	ut	på	att	öka	
studentens	färdigheter	i	gehörsbaserat	spel	i	större	grupp.	En	uttalad	vision	för	KMH	FOLK	är	att	utveckla	formen	för	
gehörsbaserat	samspel	i	stor	ensemble.	En	annan	målsättning	inför	året	2015/16	är	att	arbeta	med	improvisation	i	stor	
ensemble.	Inom	ramen	för	KMH	FOLK	utarbetas	nya	former	för	pedagogik,	samspel	och	kreativt	musicerande.	Ytterligare	en	
målsättning	är	att	träna	studenten	i	att	ta	ett	eget	konstnärligt	ansvar	i	ensemblespel	och	att	arbeta	med	olika	roller	inom	
en	stor	grupp.	
Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	

I	slutet	av	varje	läsår	samlas	institutionens	lärare	till	en	utvärdering	av	arbetet	med	KMH	FOLK.	Institutionsledningen	och	
lärarna	på	FM-institutionen	arbetar	då	fram	förslag	på	innehåll	i	nästa	års	arbete.	Idéer	till	repertoar	kommer	också	ur	ett	
samarbete	mellan	lärarkåren	och	studenterna.	Lärarna	tar	upp	repertoarfrågor	i	kollegier	som	hålls	kontinuerligt	under	
året.	Repertoaren	är	alltid	ny,	antingen	helt	ny-komponerad,	eller	ny-arrangerad.	Vanligtvis	görs	arrangemangen	eller	
kompositionerna	av	studenterna	eller	av	den	konstnärliga	handledaren.	Hänsyn	tas	också	till	förfrågningar	om	samarbete	
utifrån.	Ett	exempel	var	en	planerad	turné	till	Polen	med	polonäser	som	grundmaterial.	Valet	av	detta	material	kopplade	
ihop	Sveriges	och	Polens	musiktraditioner.		
För	att	ge	en	bild	av	hur	och	vad	vi	jobbat	med	i	KMH	FOLK	så	tar	jag	dessa	exempel.		

-	"HÖÖK!",	nya	arrangemang	skapade	utifrån	repertoar	från	1600-talets	spelmansböcker.	Konstnärlig	handledare	och	

arrangör:	Mikael	Marin.	Repetitioner	under	fredagar	och	intensivvecka.	Samarbete	med	Smålands	musikarkiv.	Konsert	

under	festivalen	LÅT!	(2015)	

-	"Arwidsson	på	vårt	sätt",	studenternas	egna	arrangemang	av	visor	upptecknade	under	1800-talets	början	av	A	I	

Arwidsson.	Framförandet	satt	i	scenisk	kontext.	Konstnärliga	handledare:	Mikael	Marin	&	Susanne	Rosenberg.	Workshop,	

arrangemang	och	repetition	under	introduktionsdagar	och	repetition	och	sceniskt	arbete	under	fredagar	under	första	

halvan	av	hösten.	Konsert	under	en	måndagskonsert	på	KMH.	Samarbete	med	Samfundet	för	visforskning	och	svenskt	
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visarkiv.	(2014)	

-	KMH	FOLK	möter	Alagy	M'bye.	Ett	projekt	under	ledning	av	Arne	Forsén	och	Jonas	Knutsson,	där	studenterna	fick	spela	

tillsammans	med	den	Sengalesiska	musikern	Alagy	M'bye.	Samarbete	och	Konsert	på	Diselverkstan	i	Sickla.	

-	"Sång	under	segel"	-	Ett	projekt	tillsammans	med	Samfundet	för	visforskning,	Sjöfartsmuseet,	Svenskt	visarkiv	där	

studenter	fick	arrangera	sånger	ur	samlingen	Sång	under	segel	(som	återutgavs	vid	tillfället)	och	spela	konsert	+	inspelning	

av	CD,	handledare	Olof	MIsgeld.		

-	"Julens	visor"	-	Ett	inspelningsprojekt	som	blev	en	CD	utgåva.	Studenter	och	lärares	egna	arrangemang	av	julvisor	ur	

samlingen	Brodin	-	Julens	visor.	Samarbete	med	Samfundet	för	visforskning	och	svenskt	visarkiv.	Handledare	Susanne	

Rosenberg	osv	osv.		

Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	ensemblen?	

FM-institutionen	har	en	amanuens	knuten	till	hela	sin	verksamhet.	Amanuensen	arbetar	även	med	KMH	FOLK	där	den	har	
rollen	av	inspicient	genom	att	spela	in	repetitioner,	skriva	arbetsdagbok	samt	sköta	schemat	för	arbetet.	Materialet	läggs	
upp	på	Mimer-servern	på	KMH.		
Samarbetspartners	utanför	KMH?	

Vi	har	nästan	alltid	en	extern	samarbetspartner	i	de	projekt	vi	genomför.	KMH	FOLK	har	fasta	samarbetspartners	i	
Kulturhuset	och	Stallet	(drivs	av	Riksförbundet	för	Folkmusik	och	Dans	(RFoD).	Dessutom	sker	tillfälliga	samarbeten	inom	
Stockholmsregionen.	KMH	FOLK	gör	vart	tredje	år	turnéer	runt	om	i	Europa.	Städer	som	besökts	är	bl.a.	Glasgow,	Haag,	
Berlin,	Budapest,	Köpenhamn.	
Hur	går	valet	av	dirigent	till?	

KMH	FOLK	arbetar	som	ensemble	utan	dirigent,	men	med	en	ansvarig	lärare	som	konstnärlig	ledare	i	gruppen.	Eftersom	
instrumentariet	inom	ensemblen	skiftar	från	år	till	år	genom	de	studenter	som	är	antagna	till	folkmusikutbildningen	
används	de	olika	kompetenserna	inom	ensemblen	för	att	leda	arbetet	med	olika	repertoar.	Detta	tränar	också	studenterna	
i	rollen	som	ledare	vilket	gagnar	dem	i	en	framtida	verksamhet.	
Vem	får	spela	i	orkestern?	
Alla	studenter	antagna	på	folkmusikinstitutionen	ska	delta	i	kursen	KMH	FOLK.	Den	är	obligatorisk	för	ÅK	1	och	2	kandidat	
och	frivillig	för	Kandidat	3	och	master.	Inga	prov	anordnas	därför.	Det	har	hänt	att	studenter	från	andra	utbildningar	inom	
KMH	velat	vara	med	och	då	testas	deras	grundkompetens	inom	det	folkmusikaliska	fältet.	
	
Intervju	med	Patrik	Skogh	KMH	Jazz	Orchestra	
Vad	är	målsättningen	med	KMH	Jazz	Orchestra?	

Målsättningen	är	att	studenterna	ska	tränas	i	samspel	och	att	lära	sig	att	lyssna	till	varandra.	
I	storbandet	tränas	färdigheter	man	inte	kommer	åt	annars.	
En	annan	uttalad	målsättning	är	att	fler	kvinnliga	studenter	ska	delta	i	orkestern.	
Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	

I	KMH	Jazz	Orchestra	arbetar	vi	med	traditionell	storbandsmusik	inom	den	klassiska	jazzrepertoaren.	Det	är	av	stor	vikt	att	
studenterna	tar	del	av	jazztraditionen.	Vi	arbetar	också	medvetet	med	att	framföra	repertoar	skriven	av	kvinnliga	
tonsättare.	
Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	orkestern?	

En	student	får	några	timmar	för	att	hjälpa	till	med	kringarbete	såsom	nothantering	o.dyl.	
Samarbetspartners	utanför	KMH?	

Det	mesta	av	arbetet	sker	inom	KMH,	men	det	görs	också	samarbeten	utanför	skolan.	Ett	sådant	är	t.ex.	samarbetet	med	
kulturskolan	i	Hallunda.	Orkestern	har	också	samarbetat	med	kända	namn	såsom	Magnus	Lindgren	och	Patrik	Boman.	
Hur	går	valet	av	dirigent	till?	

Dirigent	för	orkestern	är	ansvarig	lärare	på	Jazz-institutionen.	
Vem	får	spela	i	orkestern?	

Huvudlärarna	på	instrumentet	sköter	rekryteringen	till	orkestern.	
	
Intervju	med	Sven-Erik	Eriksson,	ordförande	i	orkesterrådet	samt	studierektor	vid	KK	
Övergripande	för	Symfoniorkestern,	Serenadensemblen,	Symfoniska	Blåsorkestern,	
Stråkorkestern,	Stora	Brass	
Vad	är	målsättningen	med	orkesterverksamheten	på	KK?	

Ett	övergripande	mål	är	att	förbereda	musikerstudenterna	för	en	professionell	verksamhet	som	musiker	i	olika	
orkesterkonstellationer.	I	ett	orkesterarbete	lär	sig	studenten	att	lyssna,	intonera	i	en	stämma	och	att	samspela.	En	annan	
målsättning	är	att	träna	studenten	i	att	läsa	av	en	dirigent.	Eftersom	man	som	musiker	har	olika	roll	i	olika	orkestrar,	t.ex.	
bleckblåsare	i	brassorkester	jämfört	med	att	vara	bleckblåsare	i	en	symfoniorkester,	är	det	viktigt	att	ge	studenterna	så	
många	erfarenheter	som	möjligt.	Därför	har	KK-institutionen	dessa	olika	ensembler	under	sitt	tak.	
Information	från	Ola	Karlsson,	ansvarig	lärare	och	dirigent	för	KMH	Stråkorkester.		

Ett	exempel	på	arbetet	i	KMH	Stråkorkester.	

Violiner	Kandidat	1	spelar	som	regel	i	andra	violinstämman	och	Kandidat	2	följaktligen	första	violinstämman.	

Stämledarrollen	utser	jag	efter	vad	jag	anser	vara	den	som	är	mest	kapabel	att	axla	den	rollen.	Rotation	förekommer	om	

det	finns	lämpliga	kandidater	och	rotation	förekommer	även	mellan	pulterna.	

I	övriga	instrument	tar	kandidat	2	oftast	hand	om	stämledarrollen	och	första	pulten,	om	det	finns	studenter	i	den	årskursen	

–	annars	samma	som	ovan.	Det	är	ibland	ett	pusslande	för	att	få	bästa	kombination.	Hittills	har	det	för	det	mesta	fungerat	
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och	givit	tillfredsställande	resultat,	ofta	lysande.	

Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	

För	att	bli	en	heltäckande	klassisk	musiker	ska	studenten	möta	repertoar	från	alla	epoker	inom	det	klassiska	musikfältet,	
från	medeltid	till	nutid.	Ett	arbete	pågår	att	omvandla	Serenadensemblen	till	ett	instrument	också	för	nutida	musik.	Där	ska	
studenten	lära	sig	läsa	av	nutida	notation	och	få	en	kunskap	om	nutida	tonspråk.	Den	gamla	formen	för	Serenadensemblen	
härrör	från	det	gamla	klassisistiska	begreppet	vilket	i	dagsläget	känns	konserverande.		
Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	orkestrarna?	

Symfoniorkestern,	Symfoniska	Blåsorkestern	och	Stråkorkestern	använder	sig	av	en	amanuens.	Serenadensemblen	och	
Stora	Brass	sköts	av	läraren	som	också	är	ansvarig	och	dirigent	för	ensemblen.	
Samarbetspartners	utanför	KMH?	

Symfoniska	Blåsorkestern	har	ett	samarbete	med	Blåsarsymfonikerna,	Musikaliska.	
KMH	Symfoniorkester	har	bl.a.	samarbetat	med	Konserthuset	i	Stockholm	och	Sveriges	Radio,	Berwaldhallen.	
Hur	går	valet	av	dirigent	till?	

När	det	gäller	dirigent	till	Symfoniorkesterns	arbete	diskuteras	detta	inom	orkesterrådet	och	med	ansvarig	Bo	Söderström.	
Tidigare	har	det	anlitats	dirigenter	utifrån	fältet.	Av	ekonomiska	skäl	kommer	nu	arbetet	till	största	delen	att	ledas	av	
professorn	i	dirigering,	anställd	vid	KDM	på	KMH.	Det	finns	också	ett	samarbete	med	dirigentstudenter	vid	KDM.	De	andra	
ensemblerna	har	läraren	knuten	till	ensemblekursen	som	dirigent.	Serenadensemblen	är	nu	organiserad	så	att	den	ena	
produktionen	med	klassisk	repertoar	görs	tillsammans	med	Christer	Johnsson	som	dirigent	och	den	andra	produktionen	
görs	tillsammans	med	Jan	Risberg	som	arbetar	med	nutida	repertoar.	Symfoniska	Blåsorkestern	har	för	avsikt	att	spela	en	
större	mängd	underhållningsmusik,	vilket	är	mycket	viktigt	för	framtida	anställningsbarhet.	Där	kommer	dirigenter	anlitas	
som	är	förtrogna	med	stilen.	
Vem	får	spela	i	orkestern?	

Studenter	på	stråk	och	blås	antagna	till	musikerprogrammet	på	KK	ska	delta	i	orkesterarbetet	eftersom	det	ingår	i	
ensemblekursen.	Beroende	av	repertoar	och	bortfall	i	stämmorna	behövs	ibland	kompletteringar	för	att	fylla	platserna.	Till	
symfoniorkestern	har	ibland	knutits	andra	studenter	på	KMH	från	t.ex.	jazzinstitutionen.	Man	har	också	tillfrågat	unga	
duktiga	musiker	från	Lilla	Akademin	och	även	godkända	sökanden	som	p.gr.a.	platsbrist	inte	fått	någon	studieplats	på	KK.	
Ibland	har	professionella	musiker	kallats	in	med	lön	enligt	avtal.	Tidigare	fick	även	studenter	från	den	gamla	nu	nerlagda	
LIE-utbildningen	delta.	
	
Intervju	med	Mats	Widlund,	Edsbergs	kammarorkester.	
Vad	är	målsättningen	med	orkesterverksamheten?	

Ett	mål	är	att	svetsa	samman	studenterna	inom	utbildningen.	Den	första	produktionen	sker	tidigt	på	höstterminen	just	för	
att	alla	ska	lära	känna	varandra.	Man	ska	som	student	hitta	en	gemensam	identitet	genom	arbetet	i	orkestern.	Ett	annat	
mål	är	att	orkesterarbetet	ska	bedrivas	så	nära	en	professionell	situation	som	möjligt,	vilket	innebär	produktioner	med	
begränsad	arbetstid.	Studenterna	får	sitt	material	i	god	tid	före	repetitionernas	början	och	hinner	på	så	sätt	göra	en	egen	
förberedelse.	Repetitionerna	sker	under	5	dagar,	måndag	–	fredag,	och	därefter	spelar	man	konserter	lördag,	söndag,	
måndag.	Ett	tredje	mål	är	att	studenterna	ska	lära	av	varandra.	Alla	årskurser	deltar	vilket	betyder	att	olika	kompetens	och	
erfarenheter	blandas.	Rollen	som	stämledare	ambulerar	och	efter	utbildningen	har	i	stort	sett	alla	studenter	fått	pröva	
detta.		
Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	

Edsbergs	utbildning	bedrivs	i	tematisk	form,	dvs	man	fokuserar	ensemblearbetet	kring	viss	musik,	kompositör,	epok	eller	
dylikt.	Orkestern	arbetar	fritt	i	förhållande	till	detta.	Ibland	väljer	man	repertoar	efter	detta	arbete,	men	idén	är	att	alla	
studenter	efter	avslutade	studier	ska	ha	en	god	uppfattning	om	den	klassiska	musikens	genrer	och	innehåll,	också	nutida	
musik.	Det	kan	innebära	ett	repertoarval	med	större	variation.	Också	aspekten	på	att	man	samarbetar	med	externa	aktörer	
gör	att	repertoaren	till	en	del	måste	vara	säljande	och	publikvänlig.	
Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	orkestern?	

Nej	det	finns	ingen	amanuens.	Intendenten	vid	Edsberg,	Anncharlotte	Nordfeld,	arbetar	som	orkesterinspicient	med	
kringarbete	som	att	hyra	notmaterial,	boka	turnébuss	mm.	Hon	ser	också	till	att	alla	stämmor	är	fyllda	med	musiker	från	
Edsbergs	utbildning,	och	om	det	behövs	med	kompletterande	musiker	från	KK-institutionen	vid	KMH.	
Finns	några	andra	samarbetspartners	utanför	KMH?	

Edsberg	har	några	fasta	samarbetspartners	som	t	ex	Uppsala	Kammarmusikförening	och	Kulturhuset	i	Ytterjärna.	Dessa	
samarbetspartners	bidrar	ekonomiskt	till	kringkostnader	som	bussresor	och	notmaterial.	Det	finns	också	andra	
samarbetspartners	dock	inte	lika	kontinuerliga.	
Hur	går	valet	av	dirigent	till?	
Tidigare	fanns	en	större	frihet	i	valet	av	dirigent,	men	den	ekonomiska	realiteten	har	förändrat	förutsättningarna.	Idag	ingår	
Edsbergs	Kammarorkester	i	Mats	Zetterqvists	tjänst,	lärare	vid	Edsberg.	Det	har	visat	sig	vara	en	utmärkt	lösning	vad	gäller	
kvalitet	och	kontinuitet	i	arbetet.	
Vem	får	spela	i	orkestern?	

Eftersom	orkestern	är	knuten	till	ensemblekursen	ska	alla	stråkmusiker	på	Edsberg	delta.	
Ibland	kan	det	dock	saknas	någon	i	en	stämma	och	då	går	frågan	till	lärarna	i	stråk	på	musikerutbildningen	inne	på	KMH.	I	
samråd	med	dessa	väljer	man	ut	musiker	som	kan	fylla	platsen.	På	Edsberg	studerar	ingen	kontrabas,	så	där	är	ett	ständigt	
samarbete	med	kontrabas-studenterna	på	KK-institutionens	musikerprogram.	Även	gäller	detta	träblås	vilka	beroende	av	
repertoar	rekryteras	från	KK´s	musikerprogram.	
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Förutsättningen	att	få	delta	i	Edsbergs	kammarorkester	är	alltså	dels	att	man	är	knuten	till	utbildningen	på	Edsberg	men	
annars	att	man	är	student	vid	musikerutbildningen	vid	KK-institutionen	på	KMH.	
	
Fredrik	Malmberg	kammarkören	
Vad	är	målsättningen	med	Kammarkören?	

Målsättningen	med	kammarkören	är	att	låta	studenter	från	alla	institutioner	musicera	tillsammans	på	hög	nivå.	Körsång	är	
för	några	studenter	den	enda	kammarmusikformen.	För	studenter	från	MOM	och	MPS	bidrar	kammarkören	till	den	
musikaliska	utvecklingen	inte	minst	inom	den	klassiska	repertoaren.	Kammarkören	är	bärare	av	en	konstnärlig	tradition	
sedan	lång	tid	tillbaka	och	har	internationellt	renommé.	Kända,	numera	yrkesverksamma	sångare,	har	sjungit	i	
kammarkören	och	fått	en	viktig	skolning	genom	den.	Det	är	en	målsättning	att	bibehålla	den	traditionen.	Nuvarande	
professor	Fredrik	Malmberg,	ledare	för	kammarkören,	arbetar	för	att	hitta	en	kontinuitet	i	arbetet	med	kören.	Det	är	viktigt	
för	progressionen	i	arbetet	och	för	att	locka	studenter	till	verksamheten	att	hitta	arbetsformer	som	utvecklar	både	
studenten	och	kören.		
Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	

Repertoaren	ska	vara	av	hög	kvalitet,	men	inte	nödvändigtvis	svår.	Den	ska	spegla	den	klassiska	repertoaren	från	renässans	
till	nutid.	Ofta	görs	projekt	i	samarbete	med	kompositionsklassen.	Samarbetet	har	befästs	under	senare	år.	I	målsättningen	
att	arbeta	brett	med	repertoaren	sker	också	många	samarbeten	inom	KMH.	Bl.a.	samarbetar	kammarkören	med	KMH	Stora	
Brassorkester	i	julkonserterna.	
Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	kören?	

Tidigare	fanns	en	amanuens	knuten	till	kören,	men	av	ekonomiska	skäl	är	det	nu	borttaget.	
Samarbetspartners	utanför	KMH?	

Flertalet	av	de	produktioner/konserter	som	kammarkören	gör	sker	i	samarbete	med	regionala,	nationella	och	
internationella	samarbetspartners.		
Hur	går	valet	av	dirigent	till?	

Dirigent	för	Kammarkören	är	fast	anställd	professor	i	kördirigering	vid	KDM.	
Finns	någon	koppling	mellan	Kammarkören	och	dirigentstudenterna	på	kör/orkester-utbildningarna	på	KDM?	

Officiellt	nej.	Kammarkören	skall	vara	lärarledd,	detta	har	prefekten	för	KDM	varit	tydlig	med.	Dock	har	vi	i	en	ambition	att	
försöka	finna	en	kontinuitet	i	arbetet	låtit	några	masterstudenter	leda	vissa	av	de	förberedande	repetitionerna.	
Vem	får	sjunga	i	kören?	
Antagning	till	kören	görs	genom	provsjungning.	
Eftersom	det	i	en	blandad	kör	finns	ett	antal	rösttyper	representerade	finns	ett	antal	platser	reserverade	i	varje	stämma	i	
kören.	Krav	för	medverkan	är	grundläggande	notläsningsförmåga	samt	grundläggande	vokal	färdighet.	
Kammarkören	var	tills	alldeles	nyligen	en	fristående	kurs	där	antagningen	var	öppen	för	alla	som	ville	söka.	Efter	att	detta	
ändrats	sker	rekryteringen	till	allra	största	delen	inom	KMH.	
	
Intervju	med	Mats	Nilsson	KMH	Sångarensemble	
Vad	är	målsättningen	med	KMH	Sångarensemble?	

Ensemblen	är	ett	övningsinstrument	för	kördirigerings-studenterna	på	kandidatutbildningen.	
Den	är	tänkt	att	bestå	av	studenter	från	KMH.	
Målsättningen	har	varit	att	ensemblen	ska	bestå	av	tillräckligt	skickliga	sångare	både	vokalt	och	notläsningsmässigt	för	att	
kunna	fungera	som	ett	smidigt	instrument	för	dirigenterna.		
Inför	året	2015/16	förs	diskussioner	om	att	låta	ensemblen	vila	till	förmån	för	KMH	Vokalensemble	med	professionella	
sångare	utifrån.	Detta	diskuteras	på	grundval	av	att	notläsningsförmågan	minskat	i	sångarensemblen	vilket	ställer	till	
bekymmer	för	dirigeringsstudenterna.	För	mycket	dyrbar	tid	används	till	att	träna	in	stämmor	i	stället	för	att	öva	
dirigeringsspecifika	färdigheter	hos	dirigeringsstudenterna.		
Vad	spelar	in	i	valet	av	repertoar?	

Repertoaren	väljs	helt	utifrån	dirigentutbildningens	behov.	
Finns	amanuens	knuten	till	arbetet	med	kören?	

Det	finns	ingen	amanuens,	men	en	medverkande	student	får	några	timmar	för	att	hantera	notmaterial,	schema	o.dyl.	
Samarbetspartners	utanför	KMH?	

Det	har	visat	sig	svårt	att	hitta	samarbetspartners	utanför	KMH.	
Arbetet	sker	inom	KMH	och	inom	utbildningen	av	kördirigenterna.	
Hur	går	valet	av	dirigent	till?	

Studenterna	inom	kördirigeringsutbildningen	arbetar	med	kören.	
Vem	får	sjunga	i	kören?	

Rekryteringen	av	sångare	sker	genom	studentkontakter.	Ett	amanuensarvode	batalas	till	de	medverkande.	
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Bilaga	11	Vikten	av	ett	LMS(	learning management system) på KMH	
	
UF-nämnden	
Torbjörn	Gulz	 	 PM	 	 2016-09-22	
	
Vikten	av	ett	LMS	(learning	management	system)	på	KMH.	
De flesta högskolor har tillgång till system av webbaserad kursmiljö för 
kommunikation mellan lärare och studenter. Dessa system blir mer och mer en 
förutsättning för en modern högskola genom att de används för smidigt kunna sköta 
kursadministration och provsituationer. De virtuella rummen förenklar genom att på 
sikt ersätta mycket annan kommunikation som mail och sms då all information och 
material inom och kring kurserna finns ständigt att tillgå för studenterna, vilket i 
slutändan dels ökar såväl effektivitet som transparensen.  
 
Situationen är i nuläget bekymmersamt vad gäller LMS på KMH. Eftersom denna 
fråga även till stor del handlar om att bibehålla eller, till och med öka, kvalitén i 
utbildningen är det ett angeläget ärende för UF-nämnden. Det stora arbetet med 
kursguider har också en direkt koppling till hur LMS kommer att användas. Redan nu 
finns det bra utarbetade rutiner där de olika virtuella rummen kan styras enligt mallar 
och även automatiseras betydligt mer än tidigare. 
 
KMH har i ett flertal år använt sig av ett av de över världen mest spridda system, 
Moodle. Användningen av Moodle skiljer sig mycket över KMH:s institutioner men ett 
flertal kurser och även program är i nuläget helt beroende av att systemet fungerar.  
 
Förutom stödjande funktion i kurser används även Moodle till antagningsprov inom 
flera institutioner. Där kan dessutom stora vinster göras genom fortsatt administrering 
av framtida antagningsprov. 
 
Under flera år har Hans Lindetorp (MoM) varit drivande för funktionen men har nu 
begärt att träda åt sidan och det krävs alltså resurser i form av någon ansvarig för att 
driva Moodle. 
 
Nedan finns statistik för hur användningen av LMS (Moodle) varit på KMH under det 
senaste året: 
 
Användandet	för	de	40	mest	använda	rummen	det	senaste	året	uppdelat	på	institutioner:	
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Värdet för ”aktivitet” är summan av antalet ”visningar” av sidor eller resurser plus 
antalet foruminlägg räknat per kurs/virtuellt rum. I siffror per rum ser det ut så här: 
 

 

MoM#
75%#

MPS#
18%#

JZ#
4%#

KDM#
2%#

KK#
1%#

FM#
0%#

Moodleak(vitet,
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Integration	med	andra	KMH-system:	
Moodle är synkroniserat med PDB så att  
 
• Nya konton skapas automatiskt 
• Gamla deaktiveras 
• Uppdateringar speglas 

 
Moodle är synkroniserat till SPS så att  
 
• Nya virtuella rum skapas automatiskt för  
◦  kurser 
◦  utlånade aktiviteter 
◦  institutioner (anställda och studenter) 
◦  institutioner (bara anställda) 
• Lärare och studenter registreras automatiskt i resp. virtuellt rum 
• Grupper skapas/uppdateras/raderas inom resp. rum för interaktion inom vissa 

grupper i kursen 
 
Andra	verksamhetskritiska	användningar	av	Moodle:	
• MoMs inlämning av arbetsprover till antagningsprov för såväl kandidatprogrammet 

som masterprogrammet är helt utvecklade i Moodle och medger inlämning av 
filer, texter, svar på frågor kopplade till konton som de skapar själva. (provet är 
en Databasmodul som är anpassad för tillämpningen av Hans Lindetorp) 

• MoMs antagningsprov i Musik- och medieproduktion är ett online-test i Moodle som 
genomförs och analyseras automatiskt. Provet används för MoM kandidat, 
master och LäGy med MoM som andra ämne. (provet är en QUIZZ-modul 
med innehåll från Hans Lindetorp, Juhani Hemmilä och Josef Doukkali)  

• Proven för sökande till musiklärarutbildningen i såväl teori som gehör görs och 
analyseras helt i Moodle. (provet är en QUIZZ-modul med innehåll utvecklat 
under ledning av Anders Sjögren. Den tekniska implementationen är gjord av 
Hans Lindetorp) 

• Jz utarbetar nya antagningsprov i musikteori för kandidatprogrammet inför läsår 
2017. (Provet utarbetas gemensamt av lärare i Jazzteori) 

• MUDAB - en databas med ljud- och notexempel för teori och gehörsundervisning. 
Ursprungligen initierad av P-G Alldahl (utvecklad av Hans Lindetorp 
tillsammans med teori- och gehörslärarna) 

• Samarbetsrum för olika avdelningar och projekt på KMH där protokoll, 
diskussioner, att-göra-listor och dokument samlas på ett ställe 

 
Test	gjorda	i	Moodle	på	KMH:	
• En interaktiv, videobaserad gitarrskola för grundkursen i gitarr på lärarprogrammet 

(utvecklad av MoM-studenter tillsammans med Staffan Linder) 
• En interaktiv preparandkurs i teori baserad på Roine Janssons material (utvecklad 

av MoM-studenter tillsammans med Roine Jansson) 
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Bilaga	12	Principer	för	inrättande	av	fristående	kurser	
	
Annika	Åkerblom	 	 Beslut	2016-02-25	 UF-nämnden	
Forskningshandläggare	
	
Principer	för	inrättande	av	fristående	kurser	
Bakgrund	
Vid UF-nämndens sammanträde i januari diskuterades principer för fristående kursers roll och 
funktion vid KMH. 

Utgångspunkten	för	diksussionen	var	att	fristående	kurser	fyller	viktiga	funktioner	i	olika	avseenden,	
utifrån	olika	behov	och	syften.	
	
Fristående	kurser	kan	skapas	utifrån	redan	befintliga	kurser	i	program	för	att	få	fler	studenter	och	för	
att	kunna	ge	kurser	vid	annan	tidpunkt	än	under	terminstid	t.ex.	under	sommaren.	Fristående	kurser	
kan	även	skapas	utifrån	behov	av	särskilda	insatser	i	form	av	specialkurser	eller	fort-	och	
vidareutbildningskurser.	
	
Grund	för	fristående	kurser	
Principer	som	grund	för	inrättande	av	fristående	kurser:	

– Kvalificerad fort- och vidareutbildning inom ramen för musikfältet i sin helhet, inklusive 
musikpedagogik. 

– Kurser inom områden på musikfältet där ingen annan aktör kan ge kurser. 
– Spridning av kunskaper inom musikfältet till andra yrkeskategorier än dem vi normalt vänder 

oss till, i form av fort- och vidareutbildning. 
– Öka förutsättningarna att bredda rekryteringsbasen till KMH. 

	
I arbetet med att utveckla utbudet av fristående kurser och ge den en genomtänkt struktur finns det 
goda skäl att även se över möjligheterna att på olika sätt samarbeta med representanter för 
förutbildningar. 

Inför förslag till beslut om fristående kurser är det av stor vikt att tänkt målgrupp, förkunskaps- och 
behörighetskrav beskrivs tydligt i motiveringen till varför institutionen önskar inrätta kursen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås UF-nämnden besluta: 

att principen vid inrättande av fristående kurser ska grundas på nedanstående punkter: 

– Kvalificerad fort- och vidareutbildning inom ramen för musikfältet i sin helhet, inklusive 
musikpedagogik. 

– Kurser inom områden på musikfältet där ingen annan aktör kan ge kurser. 
– Spridning av kunskaper inom musikfältet till andra yrkeskategorier än dem vi normalt vänder 

oss till, i form av fort- och vidareutbildning. 
– Öka förutsättningarna att bredda rekryteringsbasen till KMH. 

 

att  tänkt målgrupp, förkunskaps- och behörighetskrav beskrivs tydligt i motiveringen till varför 
institutionen önskar inrätta kursen. 

att UFA ges i uppdrag att utforma mall för motivering för inrättande av kurser (såväl fristående 
som andra). 
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Bilaga	13	Återrapportering	av	översynsarbetet	till	UF-nämnden	
	
Annika	Åkerblom	 	 PM	 	 UF-nämnden	
Forskningshandläggare	 	 2015-05-28	
	
Översynsarbetet	
I	denna	PM	tas	en	av	översynsarbetets	delstudier	upp.	I	handlingar	som	dukas	på	
sammanträdet	kommer	sammanhanget	att	tydliggöras.	
	
Lärare	och	timlärare	
Som	en	del	i	översynsarbetet	kring	KMH:s	utbildningar	med	koppling	till	
kvalitetsutvärderingarna	tas	lärarnas	roll	och	funktion	i	relation	till	kvalitetsfrågor	upp	i	
denna	PM.	Särskilt	fokus	läggs	på	timlärarnas	insatser	i	utbildningen.	
	
Lärare	i	högskolan	
I	högskolan	ska	enligt	högskolelagen	två	typer	av	lärare	finnas	–	lektorer	och	professorer.	
Professor	är	den	främsta	anställningen	som	lärare	(HL	kap	3,	2	§).	Den	som	är	professor	är	
den	främsta	företrädaren	för	ett	ämne,	även	om	det	nu	för	tiden	kan	finnas	flera	professorer	
i	ett	ämne.	Lektorer	är	också	seniora	lärare	med	djup	kompetens	i	ett	ämne	men	ännu	inte	
fullt	så	erfarna	som	professorerna,	men	med	samma	arbetsuppgifter	som	professorer.	För	
att	bli	lektor	krävs	doktorsexamen	eller	att	man	blivit	bedömd	som	lektorskompetent	på	
konstnärlig	grund.	Både	professors-	och	lektorsanställningar	kräver	sakkunnigbedömning.	
	
Professorer	och	lektorer	har	alltså	i	huvudsak	samma	roll	i	högskolan.	De	är	seniora	lärare	
med	ansvar	för	kvalitet	och	utveckling.	Professorerna	är	naturligtvis	mer	erfarna,	mer	
meriterade	–	och	har	därigenom	också	ett	särskilt	ansvar	för	att	se	till	återväxt	av	
kompetens.	
	
Adjunktsanställningar	är	inte	längre	reglerade	i	lag	och	förordning.	Adjunkter	omfattades	då	
de	fanns	i	högskoleförordningen	inte	av	krav	på	sakkunniggranskning	utan	bara	att	den	
anställde	hade	någon	form	av	högskoleexamen.	Enligt	KMH:s	anställningsordning,	där	
adjunktsanställningen	är	en	av	lärarkategorierna	krävs	heller	ingen	sakkunniggranskning.30		
	
Timlärare	används	också	i	utbildningen	i	varierande	omfattning.	Tanken	med	timlärare	är	att	
de	ska	göra	korta	insatser	under	ledning	av	kursansvarig	lärare	som	har	det	övergripande	
ansvaret	för	att	kursmålen	återspeglas	i	undervisningen.	För	att	denna	modell	ska	fungera	
väl	och	tjäna	sitt	syfte	krävs	att	timlärarna	får	tydliga	besked	om	förutsättningarna	samt	att	
det	finns	tillräckligt	med	seniora	lärare	(minst	lektorskompetens)	som	har	i	uppdrag	att	se	till	
helheten	på	lång	sikt,	såväl	ur	konstnärligt	som	pedagogiskt	perspektiv.	Timlärare	behöver	
inte	undergå	sakkunniggranskning.	
	

																																																								
30	Vid	KMH	finns	många	adjunkter	med	hög	konstnärlig	kompetens.	Adjunkternas	kompetens,	är	dock,	genom	
att	de	inte	undergått	sakkunniggranskning,	osynlig	för	omvärlden.	Om	KMH	ska	kunna	konkurrera	om	
forskningsresurser	och	ha	möjlighet	att	i	framtiden	få	examensrätt	på	forskarnivå	är	det	viktigt	att	adjunkter	
med	konstnärlig	kompetens	ansöker	om	befordran	och	blir	sakkunniggranskade.	
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Därutöver	finns	gästföreläsare,	som	inte	är	anställda	utan	uppdragstagare	som	mot	arvode	
kan	medverka	i	utbildning.31	
	
Formell	kompetens	och	kvalitet	i	utbildningen	
Inom	högskolan	finns	alltså	en	tydlig	formell	kompetenshierarki	som	tjänar	syftet	att	
säkerställa	kvalitet	i	undervisningen.	Utgångspunkten	är	då	att	den	som	undervisar	alltid	ska	
ha	minst	en	examen	som	är	högre	än	den	nivå	man	undervisar	på	–	här	gäller	alltså	
sakkunniggranskad	på	konstnärlig	grund	som	doktorsnivå.	Dessutom	är	det	brukligt	att	
endast	lektorer	och	professorer	har	ansvar	för	att	undervisa	och	examinera	det	självständiga	
arbetet	samt	kurser	med	koppling	till	detta.	Adjunkternas	roll	utgörs	av	att	bistå	i	
praktiska/praktikrelaterade	delar	av	utbildningen,	vilket	i	en	miljö	som	KMH:s	torde	
representeras	av	själva	spelandet/utövandet.	Undervisning	i	spelande/utövande	bör	
självklart	även	lektorer	och	professorer	stå	för,	men	på	en	högre/mer	excellent	nivå.	
Timlärarnas	roll	utgörs	i	ett	sådant	sammanhang	av	att	bistå	med	specialistkunskaper	på	
praktisk	eller	teoretisk	grund	av	mer	tillfällig	art	som	ett	komplement	till	de	ordinarie	
lärarna.	Detsamma	gäller	gästlärare.	
	
Timlärare	kalenderåret	2014	
För	att	få	en	bild	av	timlärarnas	insatser	har	ett	nedslag	gjorts	under	kalenderåret	2014.	
Totalt	utgjorde	antalet	undervisningstimmar	utförda	av	timlärare	12	808	timmar.	
	
Tabell	1	Årsbudget,	hst	och	kostnader	för	lönetjänster	samt	timlärare/mertid/övertid,	per	
institution	för	2014.		

Inst FM JZ KDM KK MoM MPS 
Årsbudget tkr 9124 18913 27714 56092 10004 35796 
Uppdrag hst 41 92 71 235 43 108 
Kostn 
lönetjänst 

2367 5317 9910 20041 3234 12049 

Kostn tim, 
me+övtid 

813 1605 1578 3017 307 1690 

	
Tabell	2	Antal	anlitade	timlärare,	antal	undervisningstimmar	utförda	av	timlärare	per	
institution	för	2014.	

Inst FM JZ KDM KK MoM MPS 
Antal 
timlärare 

25 30 15 36 5 12 

Antal 
timmar 

1421 1708 1216 6405 366 1670 

	
	
Fortsatt	arbete	
Utifrån ovanstående information behöver UF-nämnden diskutera inriktning för fortsatt arbete i frågan 
rörande lärarnas kompetens och timlärarnas roll. 

Bilaga: Ekonomisk uppföljning KMH helår 2014. 

	 	

																																																								
31	Se	vidare	KMH:s	anställningsordning.	
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Bilaga	14	Seniora	lärares	roll	i	högskolan	
	
Annika	Åkerblom	 	 PM	 	 UF-nämnden	
Forskningshandläggare	 	 2015-03-26	
	
Seniora	lärares	roll	i	högskolan	
I	högskolan	bedrivs	utbildning	och	forskning	(kring	vilka	man	ska	samverka	med	det	
omgivande	samhället).	Den	utbildning	som	ges	inom	högskolan	ska	vila	på	vetenskaplig	eller	
konstnärlig	grund	samt	på	beprövad	erfarenhet.	Utbildning	i	högskolan	representerar	i	
princip	den	högsta	utbildningsnivå	man	kan	uppnå.	Nästa	steg	är	alltså	forskning	–	
systematiskt	skapande	av	ny	kunskap.	
	
De	konstnärliga	utbildningarna	gjorde	sitt	inträde	i	högskolan	1977	och	i	samband	med	det	
bestämdes,	helt	logiskt,	att	konstnärlig	utbildning	också	ska	vila	på	just	konstnärlig	grund	på	
samma	sätt	som	annan	högskoleutbildning	ska	vila	på	vetenskaplig	grund.32	När	begreppet	
konstnärlig	forskning	lanserades	på	1990-talet	var	det	just	utifrån	den	konstnärliga	
kunskapsgrunden	i	högskoleutbildningarna.	Vad	som	är	konst	och	vad	som	är	vetenskap,	när	
det	gäller	att	definiera	metoder	för	hur	ny	kunskap	kan	tas	fram,	har	sedan	kommit	att	
luckras	upp	och	bli	delvis	överlappande.33	
	
Lärare	i	högskolan	–	bakgrund	
Ursprungligen	var	alla	lärare	vid	universitet	professorer	och	utsågs	av	regeringen	som	
företrädare	för	ett	ämne	vid	ett	specifikt	universitet	–	och	i	allmänhet	fanns	det	bara	en	
professor	i	ämnet.	Professurer	var	då	s.k.	fullmaktsanställningar	vilket	innebar	att	de	inte	
kunde	bli	avskedade	med	mindre	än	att	de	begått	något	allvarligare	brott	–	de	hade	alltså	
samma	status	som	domare.34	
	
På	femtiotalet,	när	universiteten	började	expandera,	infördes	en	ny	lärarkategori	–	lektorer.	
Dessa	anställdes	direkt	av	universiteten	själva,	efter	sakkunniggranskning,	med	vanliga	
statstjänstemannavillkor.	Det	var	en	läraranställning	som	inte	krävde	att	man	skulle	vara	den	
främsta	inom	ett	ämne	men	väl	så	kompetent	och	kapabel	att	utföra	i	stort	sett	all	slags	
undervisning.	För	att	vara	behörig	till	en	lektorsanställning	krävdes	doktorsexamen.	
Doktorsexamen	var	(och	är)	den	högsta	akademiska	graden	och	åtminstone	teoretiskt	en	
förutsättning	för	att	man	alls	skulle	få	undervisa.	
	
Utökning	av	lärarkåren	genom	anställning	av	lektorer	var	också	snart	otillräcklig	–	antalet	
studenter	vid	universiteten	ökade	stadigt.	För	att	råda	bot	på	situationen	infördes	ytterligare	
en	kategori	lärare	–	adjunkter.	Adjunkterna	var	”hjälplärare”	med	mycket	begränsad	
behörighet	att	undervisa.	För	att	bli	adjunkt	krävdes	enbart	en	högskoleexamen.	Tanken	
med	dessa	var	att	de	skulle	kunna	bidra	i	laborationsövningar,	räkneövningar	och	liknande.	

																																																								
32	Samtidigt	infogades	även	andra	(yrkes-)	utbildningar	i	högskolan,	t.ex.	sjuksköterskeutbildning	där	beprövad	
erfarenhet	är	ett	viktigt	inslag.	
33	Det	pågår	en	livlig	och	stundtals	het	diskussion	om	betydelsen	av	begreppet	konstnärlig	forskning	vilket	med	
fördel	kan	betraktas	som	ett	uttryck	för	fältets	livskraft.	
34	Historiskt	var	universiteteten	en	stat	i	staten	med	en	egen	rättsordning	där	styrelsen,	bestående	av	
professorer,	också	hade	rätt	att	utdöma	t.ex.	dödsstraff.	
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De	skulle	alltså	bidra	i	färdighetsträning.	Adjunktsanställning	krävde	alltså	varken	
vetenskaplig	eller	konstnärlig	prövning.	
	
Alla	tre	ovan	beskrivna	anställningskategorier	fanns	reglerade	i	Högskoleförordningens	
kapitel	fyra	fram	till	2010	års	utgång.	Då	genomfördes	en	reform	som	innebar	att	lärosätena	
själva	fick	bestämma	om	sina	lärarkategorier	–	utöver	lektor	och	professor	som	ska	finnas	
(och	s.k.	meriteringsanställningar	t.ex.	forskarassistent/post	doc).	De	flesta	universitet	och	
högskolor	har	därefter	själv	(åter-)	inrättat	adjunktsanställningar	med	samma	
behörighetskriterier	som	tidigare	–	alltså	minst	högskoleexamen.35	
	
Lärarnas	uppgifter	fastställs	i	Högskolelagen	(HL	3	kap.	1§)	och	stadgar	att	”…det	ingå(r)	att	
ha	hand	om	utbildning	eller	forskning	samt	administrativt	arbete.	Till	en	lärares	uppgifter	
hör	det	också	att	följa	utvecklingen	inom	det	egna	ämnesområdet	och	den	
samhällsutveckling	i	övrigt	som	har	betydelse	för	lärarens	arbete	vid	högskolan.”	
	
Lärare	vid	konstnärliga	högskolor	
Utgångspunkten	för	de	konstnärligt	kompetenta	lärarna	(lektorer	och	professorer)	var,	när	
denna	grund	för	utbildningen	inrättades	och	är	alltjämt,	att	de	har	tillägnat	sig	sin	
kompetens	i	och	genom	konstnärlig	verksamhet	huvudsakligen	utanför	lärosätenas	domäner	
–	och	numera	också	inom	ramen	för	verksamhet	på	lärosätet.	Detta	har	kunnat	ske	genom	
det	s.k.	KU-anslaget	(för	konstnärligt	utvecklingsarbete)	vilket	i	någon	mån	motsvarar	
forskningsanslaget	på	andra	lärosäten.	På	senare	år	har	detta	även	kunnat	ske	genom	andra	
typer	av	anslag	t.ex.	från	Vetenskapsrådet	eller	Statens	musikverk,	Konstnärsnämnden	etc.	
	
Den	konstnärliga	doktorsexamens	införande	gör	att	det	nu	måste	uppfattas	som	att	det	finns	
två	vägar	till	lektorsbehörighet	–	genom	avhandling/disputation	och	genom	att	underställa	
sig	sakkunnigbedömning	på	konstnärlig	grund.	
	
Sakkunnigbedömningen	av	lektorer	och	professorer	på	konstnärlig	grund	innebär	att	den	
konstnärliga	kompetensen	som	lektorer	och	professorer	har	är	likvärdig	med	den	
vetenskapliga.	Således	utgör	lektorer	och	professorer	de	konstnärliga	
utbildningarnas/institutionernas/högskolornas	lärare	och	forskare.	
	
Betydelsen	av	att	de	som	innehar	anställning	som	lektor	eller	professor	tar	den	roll	som	
följer	av	anställningen	på	allvar	kan	inte	överskattas	–	att	man	vid	de	konstnärliga	
högskolorna/institutionerna	befordrar	en	miljö	som	uppmuntrar	till	detta.	
	
Utmaningar	för	framtiden	–	trovärdighetsfrågor	
För	de	konstnärliga	högskolorna/utbildningarna	finns	en	del	utmaningar	att	förhålla	sig	till	
när	det	gäller	inpassning	i	”högskolans	form”.	Det	handlar	i	hög	utsträckning	om	
trovärdighetsfrågor,	där	det	gäller	att	anpassa	sig	till	det	i	högskolan	gängse	språkbruket	och	
benämningar	av	kompetens	och	transparenta	rutiner	för	att	fastställa	kompetens.	Det	gäller	
bl.a.		
	
																																																								
35	Högskolelagen	3	kap.	1-2	§§.	I	och	med	denna	reform	uppstod	en	vildvuxen	flora	av	läraranställningar	vid	
högskolor	och	universitet	i	Sverige	–	de	försök	som	gjordes	för	att	samordna	nomenklaturen,	för	att	skapa	
tydlighet	och	underlätta	rörlighet	mellan	lärosäten,	misslyckades.	
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Formell	och	faktisk	kompetens	–	adjunkterna	
Den	formella	kompetenshierarkin	i	högskoleväsendet	har	inte	fullt	ut	implementerats	inom	
de	konstnärliga	utbildningarna.	Vid	flera	utbildningar	utgörs	lärarkåren	i	stor	utsträckning	av	
adjunkter.	Det	finns	sannolikt	flera	skäl	till	det.	Många	adjunkter	är	i	realiteten	
lektorskompetenta	på	konstnärlig	grund,	men	eftersom	sakkunnigbedömning	inte	har	varit	
nödvändig	för	adjunkter	har	det	möjligen	uppfattats	som	en	smidigare	och	kanske	även	
snabbare	lösning	i	anställningssituationen.	Löneläget	för	adjunkter	är	även	lägre	vilket	skulle	
kunna	vara	ett	annat	incitament	för	högskolor	att	hålla	fast	vid	den	anställningsformen.	
	
Befordran	till	lektor/professor	
Det	är	ur	legitimitetssynpunkt	(visavi	högskolornas	uppdragsgivare,	granskningsmyndigheter	
och	andra	högskolor)	dock	betydelsefullt	att	den	faktiska	kompetensen	befästs	genom	att	
formell	kompetens	konstateras.	De	lärare	som	har	reell	konstnärlig	kompetens	bör	
uppmanas	att	ansöka	om	befordran	och	sedan	sakkunniggranskas	för	att	kunna	få	lektors-	
eller	professorstitel.	
	
För	att	skapa	incitament	för	adjunkter	med	faktisk	konstnärlig	kompetens	att	ansöka	om	
befordran	behövs	en	tydlig	kommunikation	om	vilken	betydelse	formell	kompetens	har	för	
den	konstnärliga	utbildningens	status	i	ett	högskolesammanhang.	Den	formella	
kompetensen	är	även	betydelsefull	för	att	ha	möjlighet	att	erhålla	externa	forskningsanslag.	
	
Tydliga	kriterier	för	lektors-/professorsbedömning	–	alltså	hur	konstnärlig	kompetens	
definieras	–	är	i	detta	sammanhang	av	stor	vikt.	De	konstnärliga	lärosätena	behöver	sätta	
ord	på	vad	man	menar	med	konstnärlig	kompetens	och	skapa	samsyn	för	detta	inom	
respektive	fält.	Här	är	det	likaledes	viktigt	att	vara	tydlig	med	riktlinjer	för	underlag	som	ska	
biläggas	befordringsansökan.	
	
Klara	riktlinjer	för	vilken	typ	av	underlag	som	krävs	samt	kriterier	för	vad	konstnärlig	
kompetens	är/kan	vara	underlättar	även	för	den	enskilde	i	beslut	att	söka	befordran.		
	
De	sakkunnigas	arbete	blir	även	enklare	med	tydliga	kriterier	för	bedömning	och	riktlinjer	för	
underlag	som	ska	bifogas.	Detta	gäller	naturligtvis	även	vid	nyanställning	av	lektorer	och	
professorer.		
	
Handledarkompetens	
Inom	den	traditionella	akademin	har	handledarutbildningar,	relaterade	till	forskarutbildning,	
utvecklats	under	de	senaste	tio	till	femton	åren	som	ett	svar	på	behov	uttryckta	av	såväl	
doktorander	som	handledare.	Det	gäller	i	första	hand	formalia	kring	forskarutbildningen	som	
sådan	samt	den	generella	utvecklingsprocess	som	en	individ	genomgår	under	en	sådan	
utbildning	och	relationen	mellan	handledare	och	doktorand.	Här	borde	lektorer	och	
professorer	på	konstnärlig	grund	kunna	ta	del	av	samma	handledarutbildning,	vilka	nästan	
undantagslöst	ges	i	ämnesövergripande	fora,	som	ges	på	vetenskapliga	lärosäten.		
	
Timlärare	
För	att	hålla	hög	kvalité	i	konstnärliga	utbildningar	rekryteras	mycket	specifik	
spetskompetens	för	punktinsatser.	I	dagligt	tal	går	dessa	lärare	under	benämningen	
”timlärare”.	Tanken	med	timlärare	är	att	de	ska	göra	korta	insatser	under	ledning	av	
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kursansvarig	lärare	som	har	det	övergripande	ansvaret	för	att	kursmålen	återspeglas	i	
undervisningen.	För	att	denna	modell	ska	fungera	väl	och	tjäna	sitt	syfte	krävs	att	timlärarna	
får	tydliga	besked	om	förutsättningarna	samt	att	det	finns	tillräckligt	med	seniora	lärare	
(minst	lektorskompetens)	som	har	i	uppdrag	att	se	till	helheten	på	lång	sikt,	såväl	ur	
konstnärligt	som	pedagogiskt	perspektiv.	Seniora	lärare	borgar	för	att	examensmålen	
uppfylls	genom	den	undervisning	och	de	kurser	som	ges.		
	
Slutsatser	
*Lektorer	och	professorer	på	konstnärlig	grund	tillägnar	sig	sin	kompetens	till	stor	del	i	
verksamhet	utanför	den	högre	utbildningens	institutioner	men	också	genom	konstnärligt	
arbete/konstnärlig	forskning	på	lärosätena.	
	
*Professorskompetens	på	konstnärlig	grund	fastställs	genom	sakkunnigförfarande.	
	
*Lektorskompetens	på	konstnärlig	grund	kan	uppnås	antingen	genom	sakkunnigförfarande	
eller	genom	konstnärlig	doktorsexamen.	
	
*Lektorer	och	professorer	på	konstnärliga	grund	är	de	seniora	lärarna	vid	de	konstnärliga	
lärosätena	och	dessa	har	ansvar	för	att	skapa	en	miljö	som	befordrar	konstnärligt	arbete	och	
konstnärlig	forskning.	
	
*Den	faktiska	kompetens	som	finns	inom	lärarkåren	vid	lärosätet	behöver	fastställas	
formellt	genom	att	adjunkter	ansöker	om	befordran	för	att	bli	sakkunniggranskade	på	
konstnärlig	grund.	
	
För	att	säkerställa	uppbyggnaden	och	utvecklingen	av	en	stabil	miljö	för	forskning	och	
konstnärligt	arbete	behövs:		
	
*Tydliga	kriterier	för	lektors-/professorbedömning	och	riktlinjer	för	underlag	som	ska	
biläggas	befordringsansökan.	
	
*Kriterier	och	riktlinjer	för	de	sakkunnigas	bedömning	och	yttranden	vid	
sakkunniggranskning.	
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Bilaga	15	Enkät	och	enkätsvar	rörande	terminsprov	
	
Översynsgruppen	 	 Enkät		 	 	 2016-02-09	
UF-nämnden	
Annika	Åkerblom	
	
Enkät	till	prefekter	rörande	terminsprov	
Vid	Översynsgruppens	möte	2016-01-18	bestämdes	att	en	enkät	ska	göras	för	få	grepp	om	
terminsprovens	förekomst,	funktion,	roll	och	utformning	vid	respektive	institution.	
	
Nedan	listas	möjliga	frågor	som	utgångspunkt	för	utformning	av	en	enkät	till	prefekterna:	
	

• Förekommer	terminsprov	på	institutionen?	På	vilka	program?	
• Finns	det	andra	typer	av	prov	än	konstnärlig	gestaltande,	som	benämns	terminsprov?	
• Deltar	alla	studenter	i	terminsproven	–	är	det	obligatoriskt	för	alla	studenter?	
• Hur	genomförs	terminsprov?	(tidsomfång,	lokaler	etc.)	
• Vad	kontrolleras/vad	består	de	i?	
• Vilka	examinerar	vid	terminsprov?	Vilka	lärare/ev.	andra	(externa	personer,	

studenter	etc.)	deltar	i	examinationen?	
• Ingår	terminsproven	i	kurser?	Vilka?	
• Vilken	information	får	studenterna	inför	terminsproven?	
• Vilken	återkoppling	får	studenten	efter	provet?	
• Vad	händer	om	en	student	inte	klarar	terminsprovet?	

	
Terminsprov	–	enkätsvar	
Svar	har	inkommit	från	MPS,	KDM,	JZ,	MoM	och	KK	(ej	FM)	
	
MPS	–	begreppet	används	ej	(man	har	examination/delexamination)	
KDM	–	begreppet	används	ej	i	formella	sammanhang,	men	hänger	kvar	på	vissa	kurser/hos	vissa	
lärare	(man	har	konstnärligt	gestaltande	prov)	
MoM	–	begreppet	används	ej	(man	har	kursexamination)	
KK	–	formellt	har	begreppet	bytts	ut	till	”kursexamination”	men…se	nedan	
	
Svar	från	KK	
1.	Förekommer	det	terminsprov	på	institutionen?	Om	ja,	på	vilka	program?	
Ja	det	måste	man	säga	även	om	det	råder	en	viss	begreppsförvirring.	
Det	finns	ett	beslut	på	att	terminsprov	avskaffas	och	ersätts	med	examinationer.	Men	examinationen	
sker	i	många	fall	vid	ett	s.k.	terminsprov.	(Uppspelningstillfälle	för	en	eller	flera	lärare)	
2.	Ingår	terminsproven	i	kurser?	Om	ja,	i	vilka	kurser?	
Huvudinstrument	inom	kandidat	och	masterprogrammen	i	klassisk	musik	och	kyrkomusik.	
Olika	instrumentgrupper	kan	ha	lite	olika	struktur	men	detta	skall	vara	tydliggjort	i	respektive	
kursguider.	
3.	Finns	det	andra	typer	av	prov	än	konstnärlig	gestaltande,	som	benämns	terminsprov?	
Nej	
Om	terminsprov	hålls:	
4.	Deltar	alla	studenter	i	terminsproven	–	är	det	obligatoriskt	för	alla	studenter?	
Ja,	alla	studenter	i	samma	instrumentgrupp	inom	samma	kurs	har	samma	examination.	
5.	Hur	genomförs	terminsprov?	(tidsomfång,	lokaler	etc.)	
Lite	olika	beroende	på	instrument	men	tydliggörs	i	respektive	kursguide	
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6.	Vad	kontrolleras/vad	består	de	i?	
Lärandemål	för	respektive	kurs/delkurs	examineras	
7.	Vilka	lärare	examinerar	vid	terminsprov?	Deltar	ytterligare	personer	vid	terminsproven	–	i	så	fall	
vilka	lärare/ev.	andra	(externa	personer,	studenter	etc.)?	
Det	kan	se	olika	ut	för	olika	instrument	men	skall	framgå	av	kursguiden.	
8.	Vilken	information	får	studenterna	inför	terminsproven?	
Jag	vet	inte	hur	detta	skett	tidigare	men	utgår	ifrån	att	all	nödvändig	information	framöver	är	tydlig	i	
kursguiderna.	
9.	Vilken	återkoppling	får	studenten	efter	provet?	
Ett	betyg	och	säkert	i	vissa	fall	en	muntlig	återkoppling	
10.	Vad	händer	om	en	student	inte	klarar	terminsprovet?	
Den	blir	underkänd	på	kurs/delkurs	
	
Svar	från	Jazz	
1.	Förekommer	det	terminsprov	på	institutionen?	Om	ja,	på	vilka	program?	
Ja	vi	kallar	det	terminsuppspel.	
2.	Ingår	terminsproven	i	kurser?	Om	ja,	i	vilka	kurser?	
Kurserna	i	kand.huvudämne	för	åk	1-2.	Åk	3	gör	examensarbete	så	de	gör	inte	terminsuppspel.	
Master	inte	heller	term.uppspel,	De	gör	en	muntlig	och	ibland	klingande	redovisning	terminsvis	av	
hur	långt	de	har	kommit	i	sitt	projekt.	
3.	Finns	det	andra	typer	av	prov	än	konstnärlig	gestaltande,	som	benämns	terminsprov?	
Nej.	Förut	hade	vi	en	det	med	ren	teknik	som	ingick	men	inte	nu	längre.	
	
Om	terminsprov	hålls:	
4.	Deltar	alla	studenter	i	terminsproven	–	är	det	obligatoriskt	för	alla	studenter?	
Det	är	obl	för	åk	1-2	kand.	
5.	Hur	genomförs	terminsprov?	(tidsomfång,	lokaler	etc.)	
Varje	stud	spelar	2	låtar	med	komp	som	de	själva	ordnat	(bas	tr,	pi,	git	tex.)	inför	lärarjury	i	lämplig	
lokal	(lilla	sal	eller	liknande)	Uppspelen	är	offentliga	och	ofta	välbesökta.	
6.	Vad	kontrolleras/vad	består	de	i?	
Stud	spelar	egna	valda	stycken	som	ska	spegla	terminens	arbete	i	huvudinstr.	
7.	Vilka	lärare	examinerar	vid	terminsprov?	Deltar	ytterligare	personer	vid	terminsproven	–	i	så	fall	
vilka	lärare/ev.	andra	(externa	personer,	studenter	etc.)?	
Den	ämnesansvarige	samt	egna	läraren	(om	olika	personer)	samt	kolleger	inom	samma	instr.	Ofta	3	
lärare.	
8.	Vilken	information	får	studenterna	inför	terminsproven?	
Tid,	plats	och	innehåll.	
9.	Vilken	återkoppling	får	studenten	efter	provet?	
Det	ges	återkoppling	av	ämnesansvarig,	en	skriftlig	eller	muntlig	utvärdering	efter	uppspelen.	
10.	Vad	händer	om	en	student	inte	klarar	terminsprovet?	
Då	får	de	göra	om	det.	Totalt	5	försök	enl	reglerna.	Oftast	är	det	inga	problem.	Men	om	de	uteblir	så	
får	de	omtenta.	
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Bilaga	16	Struktur	för	självständigt	arbete	vid	programmen	i	musik	
Självständigt �
arbete/  
Examensarbete  
avancerad nivå,  
120 hp 

Prov och  
provkoder 

Mål, för 
omfattande för att 
lista i tabellformat 
men målen 
återfinns i häftet 
med samtliga 
kursplaner för 
självständigt 
arbete på 
avancerad nivå 
och i bilagan om 
mål för 
konstnärlig 
kandidatexamen 
sist i detta 
dokument. Nedan 
följer endast kort 
reflektion.  

Innehåll, för 
omfattande för att 
lista i tabellformat 
men innehållet i 
varje kursplan 
återfinns i häftet 
med samtliga 
kursplaner för 
självständigt 
arbete på 
avancerad nivå. 
Nedan följer 
endast kort 
reflektion. 

Kurslitter
atur och 
övriga 
läromedel 

Behörighet  Examination 

Folkmusik/konstmu
sik från andra 
kulturer 

6 st, 5 hp 
vardera, 
innebär detta 
att HF inte 
följs ang. ett 
självständigt 
arbete om 
minst 30 hp? 

Adekvata 
målformuleringar.  

Adekvat och 
utförligt innehåll. 
 

Kursmateri
al fastställs 
av student 
och lärare i 
samverkan. 

Antagen till 
masterutbild
ning med 
inriktning 
svensk 
folkmusik 
eller musik 
från 
andra 
kulturer vid 
KMH. 

Kursen 
examineras 
genom 
examenskonsert 
(eller 
motsvarande) 
samt genom ett 
därtill hörande 
skriftligt/medialt 
arbete. Det 
skriftliga arbetet 
ska ges i 
tryckfärdig 
elektronisk form 
och publiceras 
normalt av 
institutionen. 

Jazz 5 st som 
omfattar  
2,5-10 hp.  

Adekvata och 
kortfattade 
målformuleringar.   

Kortfattat 
innehåll. 

Fastställs 
av 
handledare 
och student 
i 
samverkan. 

Antagen till 
Masterprogr
am, musiker, 
jazz vid 
KMH. 

Kursen 
examineras 
genom en 
konstnärligt 
gestaltande 
konsert eller 
musikproduktion, 
samt ventilering 
och redovisning 
av det 
skriftliga/mediala 
arbete som 
beskriver 
arbetsmetoder och 
erfarenheter i 
processen. 

Komposition 4 st som 
omfattar  
5-10 hp  
 

Adekvata 
målformuleringar. 

Mycket kortfattat 
innehåll och 
likadant 
formulerat som 
innehållet på 
kandidatnivå.   

Litteratur 
fastställs 
av 
handledare
n i samråd 
med 
studenten. 

Antagen till 
masterprogra
m i 
komposition. 

Kursen 
examineras med 
ett självständigt 
konstnärligt 
arbete där det 
ingår en skriftlig 
reflekterande del 
om minst 5000 
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Självständigt �
arbete/  
Examensarbete  
avancerad nivå,  
120 hp 

Prov och  
provkoder 

Mål, för 
omfattande för att 
lista i tabellformat 
men målen 
återfinns i häftet 
med samtliga 
kursplaner för 
självständigt 
arbete på 
avancerad nivå 
och i bilagan om 
mål för 
konstnärlig 
kandidatexamen 
sist i detta 
dokument. Nedan 
följer endast kort 
reflektion.  

Innehåll, för 
omfattande för att 
lista i tabellformat 
men innehållet i 
varje kursplan 
återfinns i häftet 
med samtliga 
kursplaner för 
självständigt 
arbete på 
avancerad nivå. 
Nedan följer 
endast kort 
reflektion. 

Kurslitter
atur och 
övriga 
läromedel 

Behörighet  Examination 

ord. 

Dirigering 4 st som 
omfattar 5-
10 hp. Plus 2 
st 
alternativa 
provkoder, 
oklart vad de 
betyder.  

Adekvata 
målformuleringar.  

Mycket kortfattat 
innehåll. 

Litteratur 
fastställs 
av 
handledare
n i samråd 
med 
studenten. 

Antagen till 
masterprogra
m i 
dirigering. 

Kursen 
examineras med 
ett självständigt 
konstnärligt 
arbete där det 
ingår en skriftlig 
reflekterande del 
om minst 5000 
ord. 

Klassisk musik 4 st som 
omfattar  
5-10 hp 

Relevanta 
målformuleringar 
men 
värderingsförmåg
a och 
förhållningssätt 
saknas.   

Mycket kortfattat 
innehåll och 
likadant 
formulerat som 
innehållet på 
kandidatnivå.   
Enligt 
informationen 
under 
Examination 
krävs närvaro på 
seminarieserier 
men serierna är 
inget som nämns 
under Innehåll. 

Litteratur 
fastställs 
av 
handledare
n i samråd 
med 
studenten. 

Godkänd 
kurs 
CA1010 
alternativt 
CA1012 
eller 
CA1002. 

Kursen 
examineras med 
redovisning av ett 
dokumenterat 
självständigt 
konstnärligt 
arbete. 
Kurskrav: minst 
80% närvaro på 
kursens 
seminarieserier. 

Musik- och 
medieproduktion 

2 st, 15 hp 
vardera 

Mycket 
kortfattade mål.  

Kortfattat och 
ganska otydligt 
innehåll.  

Anvisas 
av lärare 
vid 
kursstart. 

Antagen till 
KMMP1. 

Kursen 
examineras 
genom 
redovisning av 
en konstnärlig 
examensprodukt
ion 
samt genom ett 
därtill hörande 
reflekterande 
arbete om minst 
5000 ord som 
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Självständigt �
arbete/  
Examensarbete  
avancerad nivå,  
120 hp 

Prov och  
provkoder 

Mål, för 
omfattande för att 
lista i tabellformat 
men målen 
återfinns i häftet 
med samtliga 
kursplaner för 
självständigt 
arbete på 
avancerad nivå 
och i bilagan om 
mål för 
konstnärlig 
kandidatexamen 
sist i detta 
dokument. Nedan 
följer endast kort 
reflektion.  

Innehåll, för 
omfattande för att 
lista i tabellformat 
men innehållet i 
varje kursplan 
återfinns i häftet 
med samtliga 
kursplaner för 
självständigt 
arbete på 
avancerad nivå. 
Nedan följer 
endast kort 
reflektion. 

Kurslitter
atur och 
övriga 
läromedel 

Behörighet  Examination 

presenteras i 
tryckfärdig 
elektronisk 
form. 

Alla	program	har	betygsgraderna	Underkänd,	Godkänd
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Bilaga:	Mål	för	konstnärlig	masterexamen	enligt	högskoleförordningen	
	
Kunskap och förståelse 
 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, 
inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av 
området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
 
- visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer inom området. 
 
Färdighet och förmåga 
 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till 
kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt 
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, 
 
- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, 
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna 
tidsramar, 
 
- visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på 
annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog 
med olika grupper, och 
 
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
 
- visa insikt om konstens roll i samhället, och 
 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
 
För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 
högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 
15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. 
 
Övrigt 
 
För konstnärlig masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Självständigt  
arbete/  
Examensarbe
te  
kandidatnivå,  
180 hp 

Folkmusik Jazz Komposition Dirigering Klassisk Musik- och 
medie- 
produktion 

Prov och  
provkoder 

5 st som omfattar 
1,5-6 hp 

6 st som 
omfattar  
2,5-12,5 hp 

2 st, 
5 och 10 hp 
vardera 

2 st,  
5 och 10 hp 
vardera 

2 st, 7,5 hp 
vardera 

2 st, 12 hp och 3 
hp vardera 

Mål,  
se även bilaga 
om mål för 
konstnärlig 
kandidatexa
men sist i 
detta 
dokument 

• visa kunskap och 
förståelse inom 
musikområdet, 
inbegripet 
delaktighet i 
aktuella 
strömningar inom 
en avgränsad del 
av musiklivet, 
• visa förmåga att 
med ett utvecklat 
personligt uttryck 
skapa och 
förverkliga egna 
konstnärliga idéer 
samt lösa 
konstnärliga och 
gestaltningsmässig
a 
problem, 
• visa förmåga att 
såväl i nationella 
som 
internationella 
sammanhang, 
muntligt och 
skriftligt eller på 
annat sätt klart 
redogöra för och 
diskutera 
sin verksamhet 
och konstnärliga 
frågeställningar, 
• manifestera sin 
konstnärliga nivå 
och sitt 
konstnärliga 
uttryck genom ett 
självständigt 
konstnärligt arbete 
samt att skriftligt 
reflektera kring 
processen, 
• visa förmåga till 
stilanalys, 
skriftligt och 
genom klingande 
demonstration. 

• visa kunskap 
och förståelse 
inom 
musikområdet, 
inbegripet 
delaktighet i 
aktuella 
strömningar 
inom en 
avgränsad del av 
musiklivet, 
• visa förmåga 
att med ett 
utvecklat 
personligt 
uttryck skapa 
och förverkliga 
egna 
konstnärliga 
idéer samt lösa 
konstnärliga och 
gestaltningsmäs
siga 
problem, 
• visa förmåga 
att såväl i 
nationella som 
internationella 
sammanhang, 
muntligt och 
skriftligt eller på 
annat sätt klart 
redogöra för och 
diskutera sin 
verksamhet och 
konstnärliga 
frågeställningar. 
Täcker väl in 
examensmålen 
om kunskap och 
förståelse samt 
färdighet och 
förmåga men 
saknar mål för 
värderingsförmå
ga och 
förhållningssätt. 

• visa förmåga 
att, utifrån 
kunskap och 
förståelse för 
huvudämnets 
teoretiska 
och praktiska 
förutsättningar, 
självständigt 
genomföra ett 
konstnärligt 
arbete, 
• visa förmåga att 
reflektera kring 
de teoretiska och 
praktiska 
utgångspunkterna 
för det egna 
konstnärliga 
arbetet. 
Täcker in 
examensmålen 
om kunskap och 
förståelse samt 
färdighet och 
förmåga men 
saknar mål för 
värderingsförmåg
a och 
förhållningssätt. 

• visa förmåga 
att, utifrån 
kunskap och 
förståelse för 
huvudämnets 
teoretiska 
och praktiska 
förutsättningar
, självständigt 
genomföra ett 
konstnärligt 
arbete, 
• visa förmåga 
att reflektera 
kring de 
teoretiska och 
praktiska 
utgångspunkte
rna 
för det egna 
konstnärliga 
arbetet. 
Täcker in 
examensmålen 
om kunskap 
och förståelse 
samt färdighet 
och förmåga 
men saknar 
mål för 
värderingsför
måga och 
förhållningssät
t. 

• i ett 
självständi
gt 
konstnärlig
t arbete 
visa 
förmåga att 
inom 
fördjupnin
gs-området 
skapa, 
förverkliga 
och 
uttrycka 
egna 
musikalisk
a idéer 
samt visa 
förmåga att 
identifiera, 
formulera 
och lösa 
konstnärlig
a och 
gestaltning
s-mässiga 
problem, 
• visa 
förmåga att 
genomföra 
konstnärlig
a uppgifter 
inom givna 
tidsramar, 
• visa 
kunskap 
och 
förståelse 
inom 
musiklivet, 
inbegripet 
delaktighet 
i aktuella 
strömninga
r inom en 
avgränsad 
del av 
musiklivet. 

• ha kunskap i 
och erfarenhet 
av att 
genomföra ett 
större 
självständigt 
konstnärligt 
arbete där 
musik- och 
medieproduktio
n står i fokus, 
• visa förmåga 
att i skrift 
reflektera kring 
det 
självständiga 
konstnärliga 
arbetet. 
Täcker knappt 
in 
examensmålen 
om kunskap och 
förståelse samt 
färdighet och 
förmåga, och 
saknar mål för 
värderingsförmå
ga och 
förhållningssätt. 
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Täcker väl in 
examensmålen om 
kunskap och 
förståelse samt 
färdighet och 
förmåga men 
saknar 
formulerade mål 
för 
värderingsförmåga 
och 
förhållningssätt. 

Täcker in 
examensm
ålen om 
kunskap 
och 
förståelse 
samt 
färdighet 
och 
förmåga 
men saknar 
mål för 
värderingsf
örmåga 
och 
förhållning
ssätt. 

Innehåll Kursen innehåller 
ett handlett 
självständigt 
teoretiskt arbete i 
analys av 
utförandestil, samt 
ett handlett 
självständigt 
konstnärligt arbete 
som redovisas i 
form av en 
examenskonsert. 
Den obligatoriska 
konstnärliga 
handledningen 
sker normalt med 
huvudläraren i 
huvudinstrumentet 
och behandlar 
examenskonserten
s idé och 
utformning. Det 
självständiga 
teoretiska arbetet 
gällande analys av 
utförandestil ska 
resultera i ett 
skriftligt arbete 
om minst 500 ord 
som beskriver 
utförandestilen, en 
schematisk 
uppställning av 
karaktäristiska 
stildrag, samt 
minimum 5 
avancerade 
transkriptioner. 
Därutöver skall 
arbetet redovisas 
klingande 
inklusive egen 

Självständigt 
konstnärligt 
arbete på 
kandidatnivå 
inklusive 
skriftligt arbete 
med 
handledning. 
Mycket 
kortfattat 
innehåll.  

Självständigt 
kompositionsarbe
te och reflektion 
kring 
konstnärliga 
gestaltnings-
problem. 
Mycket kortfattat 
innehåll. 

Självständigt 
konstnärligt 
arbete med 
instudering, 
repetition och 
framförande 
av 
repertoar för 
kör, orkester 
eller andra 
ensembler. 
Kortfattat men 
informativt 
innehåll. 

Kursen 
innehåller: 
• 
dokumente
rat 
självständi
gt 
konstnärlig
t arbete 
inom 
fördjupnin
gsområdet, 
• reflektion 
kring 
arbetsmeto
der, 
konstnärlig
a 
gestaltning
sproblem 
och 
erfarenhete
r i 
processen 
kring det 
självständi
ga arbetet. 
Kursen 
innehåller 
seminarier 
och 
handlednin
g. 
Kortfattat 
innehåll, 
men bra 
med 
förtydligan
den kring 
undervisni
ngsform. 

Kursen 
innehåller 
följande: 
• självständigt 
konstnärligt 
arbete på 
kandidatnivå, 
• dokumentation 
av 
arbetsprocess, 
• skriftligt 
reflekterande 
arbete med 
handledning. 
Kortfattat 
innehåll. 
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demonstration av 
utförande-
stilistiska drag. 
Utförligt innehåll 
som kan kopplas 
till lärandemålen 
men information 
om 
undervisningsform 
saknas.  

Kurslitteratu
r  
och övriga  
läromedel 

Obligatorisk 
litteratur: 
Ahlbäck, S. 
(1987/2004) 
Spelsättsanalys, 
kompendium. 
[Opubl.]. I övrigt 
bestäms 
kursmaterial 
fortlöpande av 
lärare och student 
i samverkan för de 
konstnärliga 
momenten. 

Fastställs av 
handledare och 
student/studente
r i samverkan. 

Litteratur 
bestäms av 
handledaren i 
samråd med 
studenten. 

Litteratur 
fastställs av 
handledaren i 
samråd med 
studenten. 

Aktuell 
litteratur, 
relevant för 
det 
självständi
ga arbetet, 
väljs i 
samråd 
med 
handledare. 

Fastställs av 
lärare vid 
kursstart. 

Behörighet Godkänd kurs 
AG1008 
Huvudinstrument 
2, kandidat, 
svensk folkmusik 
eller AG 
1019 
Huvudinstrument 
2, kandidat, musik 
från andra 
kulturer. 

Antagen till 
Kandidatprogra
m, musiker, 
jazz. 

Godkänd kurs 
DG1010 
Komposition 2, 
kandidat. 

Godkänd kurs 
DG2002 
Dirigering 2, 
kandidat. 

Godkänd 
kurs 
Huvudinstr
ument 2 
CG1004 
eller 
motsvaran
de. 

Antagen till 
Kandidatprogra
m i musik- och 
medieproduktio
n, KKMM1. 

Examination Kursen 
examineras genom 
examenskonsert 
samt genom ett 
reflekterande 
arbete och ett 
skriftligt teoretiskt 
arbete om 
stilanalys som 
presenteras 
muntligt och 
klingande. 

Konstnärligt 
gestaltande 
konsert/musik-
produktion. 
Ventilering och 
redovisning 
av skriftligt 
arbete. 

Kursen 
examineras med 
ett självständigt 
konstnärligt 
arbete där det ska 
ingå en 
reflekterande del 
om minst 2500 
ord. 

Kursen 
examineras 
med ett 
självständigt 
konstnärligt 
arbete där det 
ska ingå en 
reflekterande 
del om minst 
2500 ord. 

Kursen 
examineras 
med 
redovisnin
g av ett 
dokumente
rat 
självständi
gt 
konstnärlig
t 
arbete. 
 
Kurskrav: 
Minst 80% 
närvaro på 
kursens 
seminaries
erie. 

Kursen 
examineras 
genom 
redovisning av 
en konstnärlig 
examensprodukt
ion 
samt genom ett 
därtill hörande 
reflekterande 
arbete som 
presenteras i 
tryckfärdig 
elektronisk 
form. 

Betygsgrader Betygsgrader 
Godkänd och 
Underkänd 

Godkänd och 
Underkänd 

Godkänd, 
Underkänd 

Godkänd, 
Underkänd 

Godkänd, 
Underkänd 

Godkänd och 
Underkänd 
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Bilaga:	Mål	för	konstnärlig	kandidatexamen	enligt	högskoleförordningen	
	
Kunskap	och	förståelse	
 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för 
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets 
praktiska och teoretiska grund, 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 huvudområdet för 
utbildningen, 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
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 verksamhet och konstnärliga 
frågeställningar med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att 
självständigt verka i arbetslivet. 
 
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	
 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, 
- visa förståelse av konstens roll i samhället, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskap och att utveckla sin kompetens. 
 
Självständigt	arbete	(examensarbete)	
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för 
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 
högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen. 
 
Övrigt	
För konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning skall 
också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Bilaga	17	PM	Riktlinjer	för	nya	konstnärliga	kandidatprogram	inom	huvudområdet	musik,	
underlag	till	UF-nämnden	2017-11-09	
 

Riktlinjer för nya konstnärliga kandidatprogram inom huvudområdet musik 

Översynsarbetet gällande den samlade utbildningsstrukturen på KMH har nu kommit in i ett skede då 
riktlinjer för kandidatprogram i musik måste fastställas, för att institutionerna ska kunna påbörja 
arbetet med att bygga upp nya utbildningar enligt tidsplanen. 

Genom beslut 2016-12-01 är den grundläggande strukturen för kandidatprogrammen inom 
huvudområdet musik fastställd. (se bilaga) I korthet innebär strukturen att fördjupningsområdet (t.ex. 
instrument och/eller genre) omfattar 110 hp varav 15 hp består av självständigt arbete, övriga kurser 
omfattar 40 hp varav 20 hp ska bestå av musikteori. 

 

Beskrivning av utbildningsprogrammet 

I utbildningsplanen ska inledningsvis en översiktlig beskrivning göras, där det grundläggande motivet 
till programmet existensberättigande framgår. Programmet mål ska beskrivas utifrån 
examensordningens mål rörande Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt 
Värderingsförmåga och förhållningssätt. Vidare ska behörighet och urval tas upp. 

Arbetet med att ta fram ett utbildningsprogram ska följa de av högskolan beslutade rutiner för 
handläggning och/eller andra interna styrdokument, som grund för en kvalitetssäkrad process. 

Övriga kurser 

Övriga kurser ska alltså bestå av 40 hp, varav 20 hp musikteori. De resterande 20 hp föreslås fördelas 
enligt följande: 

• 5 hp digitala verktyg (2,5 hp gemensamma för alla kandidatprogram och 2,5 hp 
programspecifika) 

• 5 hp musikhistoria (2,5 hp gemensamma för alla kandidatprogram och 2,5 hp 
programspecifika) 

• 5 hp entreprenörskap (2,5 hp gemensamma för alla kandidatprogram och 2,5 hp 
programspecifika) 

• 5 hp programspecifik kurs 

Valbara kurser 

Alla kandidatprogram i musik ska innehålla 30 hp valbara kurser. Utgångspunkten för denna del av 
programmen bör vara att studenten så långt möjligt, inom ramen för examensfordringarna (som ger 
mycket stora möjligheter), får göra sina egna val utifrån preferenser och förutsättningar. Det innebär 
att det också finns möjlighet att tillgodoräkna sig kurser från andra lärosäten som t.ex. kan ge stöd i 
inriktningen på det självständiga arbetet. T.ex. skulle det kunna vara aktuellt att ta en kurs i filosofi, 
programmering eller genusvetenskap för att få mer kött på benen i ett ämne som man valt att fokusera 
på i det självständiga arbetet. 

De valbara kurserna skulle också kunna ges som fristående kurser för att tillgodose behovet av 
kompetensutveckling för yrkesaktiva musiker och musiklärare, samtidigt som man skapar möjlighet 
för större volym i kurserna. 

Det innebär att studievägledarfunktionen, liksom studierektorsfunktionen, kommer att bli central för 
att säkerställa att varje student uppfyller examensmålen. 

I arbetat med att utveckla valbara kurser är det av stor vikt att arbetet sker med huvudområdet musik 
som en helhet. Kurserna bör ha så vida behörighetskriterier som möjligt, dvs inte ha generaliserande 
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behörigheter såsom antagen till visst program eller liknande. Det är även av vikt att kunna erbjuda 
högt specialiserade kurser. 

Succesiv fördjupning inom huvudområdet samt underlättande av mobilitet 

Kurssammansättningen av ett utbildningsprogram ska även beakta hur de olika kurserna förhåller sig 
till den successiva fördjupningen inom huvudområdet för utbildningen. Detta får stor bäring inte bara 
för transparensen inom högskolan och likvärdigheten av utbildningsprogrammen, utan bidrar även 
starkt till underlättande av studenters möjlighet till utbytesstudier eller kommande tillgodoräknanden 
vid andra lärosäten. 

Som grund för detta ska SUHF:s ”Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till 
rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige, december 2008” (SUHF Dnr 08/025)36 användas. 

 

Bilagor  

Tidplan 

Den	tidigare	beslutade	tidplanen	för	utveckling	av	nya	kandidatprogram	är	utformad	enligt	
följande:	
	
2017-12-14	 	 Beslutar	om	riktlinjer	för	nya	kandidatprogram	
	
2017-05-15	 Inst.	lämnar	in	förslag	till	nya	utbildningsplaner	för	program	
	
maj	–	aug	 Genomlysning	av	inlämnade	förslag	till	utbildningsplaner	
	
sept.	2018	 	 Beslut	om	nya	utbildningsplaner	för	program	

Information	och	material	om	de	nya	programmen	upp	på	KMH-
webben	

	
okt	2018	 	 Utbildningsprogram	in	i	nationell	databas	
	
nov.	2018	 	 Antagningsprov	klara	för	kandidatprogram	(?)	
	
2019-03-01	 Alla	kursplaner	för	obligatoriska	kurser	inlämnade	till	UF-nämnden	
	
apr/maj	2019	 Beslut	om	kursplaner	för	utbildningsprogram	på	kandidatnivå	
	
hösten	2019	 	 Nya	program	startar	
 

 

 

 

 

 

 

																																																								
36	http://www.suhf.se/publicerat/rekommendationer-standpunktspapper	
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Mall	för	generell	utbildningsplan	för	kandidatarbeten	beslutad	16-12-01	
 

 
 
  

										Generell	Utbildningsplan

					Kandidatexamen	i	musik	KMH

Huvudinstrument/ 
Komposition/ Dirigering/ 
Musikproduktion 70

Ensemble/Projekt 25

Självständigt arbete 15

Summa	poäng:		 110

Musikteori 20
Övriga kurser 20
[Musikhistoria
Musikprogram	(teknik)	
Ackordinstrument 
Entreprenörskap] 

Summa	poäng:	 40

Valbara kurser 30

Summa	poäng:	 30

Totalt	antal	poäng: 180

FÖ
RDJU

PN
IN
GSO

M
RÅDE

Ö
VRIGA	KU

RSER
EGEN

	PRO
FIL

Minst	90	hp
(Enligt	lokal	
examensordning)
varav	15	hp	
självständigt	arbete

Inkluderar	
gemensamma
kurser	för	alla	
studenter.
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Bilaga	18	Programpunkter	på	Pedagogiskt	forum	med	relevans	för	översynsarbetet	
	
2015	
30/11	 Bedömning	av	studenters	arbete	och	prestation	under	kursens	gång	–	Peter	

Schyborger	MoM,	Sven	Berggren	JZ	och	Katarina	Ström-Harg	KK	
	
14/12	 Examination	–	beskrivning,	exempel	och	reflektion	–	Susanne	Rosenberg	FM,	
	 Mats	Zetterqvist	från	KK/Edsberg	
	
2016	
29	feb	 Begreppet	”konstnärlig	kvalitet”	på	en	högskola.	

Prof.	Magnus	Bärtås	från	Konstfack	inleder,	med	kommentar	av	prefekt	Annamaria	Koziomtzis,	
KK.	
(Underlag:	”essä”	av	Bärtås)	
	

21	mar	 Om	att	göra	bedömningar	av	konstnärlig	kvalitet	i	studenternas	prestationer	på	en	flergradig	

skala.	
Lektor	Eva	Wedin	MPS	och	lektor	Åsa	Bäverstam	från	KK	inleder.	

	
11	apr	 Det	självständiga	arbetet	i	konstnärliga	utbildningar	–	ett	gränsland	mellan	gesällprov	och	

högskoleförordning.	
	 Ordf./lekt.	Torbjörn	Gulz,	adj.	Olof	Misgeld	och	lekt.	Johan	Fröst	
	
2	maj	 Flergradiga	betyg	i	praktiken	–	exemplet	musikteori.	
	 Lektor	Cécile	Bardoux	Lovén,	musikvetenskap,	Stockholms	universitet.	

(Underlag:	kursplaner	för	musikteorikurser	samt	betygskriterier	från	musikvetenskap	på	
Stockholms	universitet.)	

	
23	maj	 Att	vara	handledare	för	självständiga	arbeten	–	vad	innebär	det?	
	 	Prof.	Sverker	Jullander,	Luleå	tekniska	universitet/Musikhögskolan	i	Piteå	
	
10	okt	 Tolkningspraktiker	och	bedömningskulturer.	

Bengt	Olsson,	prof.	emeritus,	Högskolan	för	scen	och	musik,	GU.	
	
24	okt	 Om	att	göra	bedömning	av	studenters	prestationer	på	en	flergradig	betygsskala	–	erfarenheter	

från	Danmark	och	Sydafrika/Australien	

	 lektor	Åsa	Bäverstam,	KK	och	lektor	Eva	Wedin,	MPS	inleder.	
	 	
7	nov	 Självständiga	arbeten	i	musik	–	innehåll	och	form.	Exempel	från	Högskolan	i	Skövde.	

doc.	Henrik	Frisk,	KDM/Högskolan	i	Skövde	inleder.	
	
28	nov	 Om	att	skriva	lärandemål	att	examinera	mot.	

Fil.dr	Stefan	Ekecrantz,	Centrum	för	universitetslärarutbildning,	Stockholms	universitet.	
	
12	dec	 Bedömning	av	konstnärligt	gestaltande	prov	–	i	förhållande	till	definierade	lärandemål.	

prof.	Ralph	Gustafsson	
2017	
30	jan	 Musikteorins	roll	i	musikerutbildning	–	om	musikteori	som	pedagogiskt	verktyg.	

Prof.	Sven	Ahlbäck,	FM	och	lektor	Torbjörn	Gulz,	JZ	
	
13	feb	 Självständiga	arbeten	i	musik	–	innehåll	och	form.	
	 Lektor/doc.	Henrik	Frisk.	KDM	
	
27	feb	 Att	opponera	på/kommentera	självständiga	arbeten	–	mening	och	format.	

Gästprof.	J-O	Gullö,	MoM	
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10	apr	 The	Reflective	Piano	Class	

Prof.	Alessandro	Cervini,	LUCA	–	School	of	Arts,	Leuven/Belgien	
	
8	maj	 Digitalisering	av	undervisning	
	 Doc.	Olof	Bälter,	KTH	
	
23	okt	 Bedömning	av	självständiga	arbeten	
	 Lektor	Johan	Fröst,	KK	och	lektor	Klas	Nevrin	JZ	
	 	
6	nov	 Handledarrollen	i	självständiga	arbeten	

Lektor	Kim	Hedås	KDM	
	
27	nov	 Möjlig	gemensam	bas	för	entreprenörskapskurser.	

Fil.dr	Thomas	Arctaedius,	lärare	i	entreprenörskap	vid	Stockholms	universitet	
	
11	dec	 Självständiga	arbeten	och	konstnärlig	forskning:	en	progression	från	kandidat	till	master	

Lektor	Klas	Nevrin	JZ	
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Bilaga	19	Internremiss	internremiss	–	ny	struktur	för	konstnärliga	kandidatprogram	i	musik	
 
Till prefekter, KMS och chefen för studieadministrativa avdelningen. (F.k. till rektor, prorektor och 
förvaltningschefen) 
 
     2015-11-19 
 
Remiss angående förslag till struktur för konstnärliga 
kandidatutbildningar 
 
Översynsgruppen har nu arbetat fram ett förslag till ny struktur för utbildningsplaner för konstnärliga 
kandidatprogram. För att få in synpunkter och tankar kring detta sänds förslaget nu på remiss – vi behöver ha era 
synpunkter senast den 3/12. Remissvar skickas till annika.akerblom@kmh.se 
 
Bakgrund 
Utgångspunkten och målet för översynsarbetet och utvecklingen av utbildningsstrukturen är likvärdighet och 
hög kvalitet i all utbildning vid KMH i enlighet med högskolestyrelsens uppdrag. 
 
Efter ett omfattande (och i vissa delar ännu pågående) genomlysningsarbete av våra utbildningar kan konstateras 
att de i dagsläget inte är likvärdiga och att det utifrån existerande dokument, kurs- och utbildningsplaner, inte är 
möjligt att säkerställa kvalitén på det vi gör, vilket inte alls är samma sak som att vi inte skulle ha hög kvalitet i 
utbildningen. 
 
Steg 1 i översynsarbetet: revidering/utveckling av kandidatprogram 
Det första steget i arbetet med att utveckla utbildningarna rör de konstnärliga kandidatprogrammen – här är det 
viktigt att hålla i minnet att alla studenter får samma examen efter sina studier – konstnärlig kandidatexamen i 
musik. 
 
Vi har i arbetet med att ta fram en ny modell ansträngt oss att tänka förutsättningslöst och vill uppmana er att 
också försöka göra det – för att se till hur kan vi säkerställa hög och likvärdig kvalitet i våra konstnärliga 
kandidatutbildningar? Hur kan vi göra det och samtidigt säkerställa transparens och begriplighet för omvärlden – 
presumtiva studenter, andra lärosäten, granskningsinstanser osv. 
 
En grundläggande utgångspunkt för arbetet är även, i enlighet med musikteoriutredningens förslag, att en 
miniminivå för antagning vid utbildning vid KMH utgörs av att alla studenter ska kunna grundläggande musiklära 
Därutöver är det relaterat till respektive program vilken typ/nivå av musikteori som är nödvändig för att kunna 
tillgodogöra sig studierna. 
 
Detta öppnar självklart även för att i ett senare skede föreslå nya program och/eller ändra om i/lägga ned 
befintliga program beroende på hur man uppfattar efterfrågan, behov och önskemål i samhället och bland 
studenter. 
 
Ny struktur för Utbildningsplaner 
Målet är en utbildningsplan som garanterar likvärdighet i kvalitet för program som ger kanditatexamen i musik. 
Utbildningsplanen innehåller fortfarande de tre huvuddelar som vi har i dag – fördjupningsområde, övriga kurser 
och valbara kurser. 
 
Grundidén har varit att skapa en struktur som säkrar en miniminånivå av vissa utbildningsdelar såsom inom 
fördjupningsområdet och i musikteori samtidigt som studenten får möjlighet att skräddarsy sin utbildning efter 
egna behov, önskemål och intressen genom en miniminivå för mängden valbara kurser. 
 
 
Fördjupningsområdet 
I förslaget omfattar fördjupningsområdet 110 hp, som innehållsligt kan skilja sig något åt mellan programmen 
beroende på utbildningens inriktning. I huvudsak är det huvudinstrument/komposition/dirigering/musikproduktion, 
självständigt arbete och ensembleverksamhet. 
 
Det självständiga arbetet ska också göras likvärdigt i utförande, förutsättningar och resultat, vilket pågår parallellt 
med utvecklingen av utbildningsplanestrukturen, mer info om det kommer i ett senare skede. 
 
Övriga kurser 



	
	
	

77	

I förslaget omfattar övriga kurser 40 hp. Här finns kurser som är nödvändiga för att stärka studier i 
fördjupningsområdet. Flera av dessa kurser har potential för samordning mellan 
programmen.  Benämningen Övriga kurser bör ses över och i bästa fall ersättas – kom gärna med förslag på ny 
benämning. 
 
Valbara kurser 
Förslaget omfattar valbara kurser 30 hp. De valbara kurserna säkerställer att studenten får en reell möjlighet att 
anpassa sina studier till egna behov och önskemål och ansvarstagande i utbildningen. 
 
Här behövs en diskussion om typ av valbarhet (programstyrda respektive helt fria val) som behöver viktas. Även 
behörighetskrav måste tänkas igenom. Med gemensamma behörighetskriterier ökar utbudet för varje student, 
liksom möjligheten för studenter att mötas över programgränserna. 
 
Det är av stor vikt att uppmuntra studenterna att mer ta ansvar för sin utbildning som en del av förberedelserna för 
en alltmer komplex och diversifierad arbetsmarknad samt för den del av examensordningen som kräver att 
studentens ska 
”.. – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.”. 
 
 
Fortsatt arbete 
Remissförfarandet är en del i en process som syftar till att arbeta fram en bra och långsiktigt hållbar struktur som 
borgar för hög och likvärdig kvalitet för kandidatprogrammen i musik. Vi hoppas därför att ni trots relativt kort 
remisstid, kan ta er tid att fundera igenom dessa frågor på ett förutsättningslöst och öppet sätt, och ge oss 
återkoppling i vårt arbete. 
 
Bästa hälsningar 
 
Torbjörn Gulz 
för översynsgruppen 
 
 
/genom Annika Åkerblom 
 
 
P.s. om ni har frågor eller funderingar hör gärna av er till mig eller Annika Åkerblom 
 


