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UTBILDNINGSPLAN 

Magisterprogram i musikterapi 60 hp 

1. Identifikation 

1.1. Namn och kod  

Magisterprogram i musikterapi, 60 högskolepoäng, UNTE1 

(Programkoden ersätter den tidigare benämningen MTer fr.o.m. hösttermi-
nen 2011.) 

1.2. Beslutsuppgifter 

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för lärarutbildning vid KMH 
den 12 maj 2010. Utbildningsplanen träder i kraft höstterminen 2010. 

Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 augusti 
2010 enligt senaste revideringen av KMH examensrätt och tillämpning. 

Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 30 septem-
ber 2010 enligt riktlinjer om Kodsättningen av program i Ladok fr.o.m. ht 
2011. 

Utbildningsplanen har justerats av utbildningsavdelningen den 29 oktober 
2010 samt den 14 december 2010 enligt Bilaga 1 till Antagningsordning-
en. 

Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 7 april 
2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011:2. 

Kursförteckningen har redigerats av utbildningsavdelningen den 26 maj 
2011 enligt beslut vid LU-nämndens sammanträde 2011:3. 
 
1.3. Ändringsuppgifter 
Utbildningsplanen ersätter delvis tidigare studiegång med kurserna Magis-
terkurs inriktning musikterapi, etapperna 1-3. 
 
1.4. Värdinstitution 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)  
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2. Programbeskrivning  

Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musika-
liskt lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet 
gentemot kontexter med och utan anknytning till undervisning. Utbildningen vän-
der sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande och som har för-
ståelse för olika musikkulturer och musikfunktioner. Inom ramen för programmets 
magisternivå erbjuds också en utbildningsprofil i musikterapi. 

Utbildningsprofilens målgrupp, innehåll och upplägg 

Utbildningsprofilen skall utgöra en viktig möjlighet för kompetensutveckling i ett 
livslångt lärande och syftar till integrering av musikalisk, terapeutisk och veten-
skaplig kompetens. Studierna har som övergripande mål att vidga studentens möj-
ligheter att verka i yrkeslivet samt att bedriva fortsatta studier. Musikterapeutisk 
kunskap och kompetens används i samhället inom hälso- och sjukvård, skola, om-
sorg, socialt arbete och friskvård. Musikterapi innebär användning av musik i te-
rapeutiskt perspektiv och verksamhetsområdet rymmer flera olika metoder, teorier 
och utbildningar.  

Utbildningen vid KMH vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av 
musicerande och med minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller 
inom vård/hälsa, pedagogik, psykologi eller socialt arbete. Som särskild behörig-
het till programmet gäller dessutom godkänt resultat i kurs Musik och hälsa 30 hp 
vid KMH (MPS 27 211) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov. 

Teoretiskt har musikterapi här nära anknytning till ämnen som pedagogik, filosofi, 
psykologi och psykoterapi och har som vetenskapsområde tvärvetenskaplig karak-
tär med förankring inom både humanvetenskap och naturvetenskap. Inom en refe-
rensram av humanistisk musiksyn och modern psykodynamisk och kognitiv teori-
bildning aktualiserar utbildningen många frågor som rör musik, människosyn, 
existentiella frågor, hälsa och sjukdom.  

Studenten skall under utbildningstiden utveckla sådana kunskaper, färdigheter och 
förmågor som krävs för att yrkesmässigt planera, genomföra och utvärdera musik-
terapi. Utbildningen är processinriktad och att skriftligt reflektera över sin kun-
skapsutveckling löper som en röd tråd för studenten genom programmets samtliga 
kurser.  

Verksamhetsförlagd utbildning, musikterapipraktik under handledning, ingår i 
kurserna under hela utbildningstiden.  

Studierna bedrivs med 50 % studietakt, 15 hp per termin under fyra terminer. 

3. Mål (förväntade studieresultat) 
Inom ramen för de nationella målen för magisterexamen i examensordningen 
(Högskoleförordningen, bil 2) och i enlighet med gällande lokala regler för exa-
men vid KMH gäller följande preciserade mål för studenten: 
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Kunskap och förståelse  

För magisterexamen skall studenten:  

• visa goda kunskaper om musikterapi som kunskapsfält ur ett nutida och 
historiskt perspektiv samt dess relation till angränsande discipliner, 

• visa goda kunskaper om musikterapeutiska metoder samt fördjupad kun-
skap inom minst två aktuella musikterapeutiska tillämpningsområden, 

• visa goda kunskaper om centrala vetenskapliga teoribildningar med rele-
vans för musikterapi och förståelse för sambandet mellan vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för yrkesutövningen. 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten: 

• visa goda färdigheter att planera, genomföra, granska och utvärdera mu-
sikterapeutiska insatser för både individer och grupper, 

• visa god förmåga att under handledning bedriva musikterapi samt på ett 
fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och musikterapeutisk tillämp-
ning, 

• visa god förmåga att kontinuerligt vidareutveckla och fördjupa sådana mu-
sikaliska kunskaper och färdigheter som har avgörande betydelse för det 
musikterapeutiska uppdraget. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten: 

• visa god förmåga till ett professionellt musikterapeutiskt bemötande och 
förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, 

• visa förmåga att identifiera etiska aspekter såväl i musikterapeutisk till-
lämpning som i forskning, 

• visa insikt om betydelsen av samverkan med andra relevanta yrkesgrupper, 

• visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk för-
måga, 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta an-
svar för sin kunskapsutveckling. 
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4. Examensuppgifter 
Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i ut-
bildningsprogrammet (se punkt 5) har möjlighet att ansöka om Filosofie magis-
terexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi, Degree of Master (60 
credits) of Arts in Music Education with Specialisation in Music Therapy utfärdad 
enligt lokala regler för examen vid KMH. 

5. Kursuppgifter 
I utbildningsprogrammet ingår följande obligatoriska kurser:  

Term. 1 Musikterapiteori och metod, FA1011 15 hp  

Term. 2 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, FA1012 15 hp 

Term. 3 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde, FA1013 15 hp 

Term. 4 Självständigt arbete – musikpedagogik, inriktning musikterapi  
             FA1015    15 hp 

6. Förkunskaper och urvalsgrunder 
För studier på utbildningen krävs grundläggande behörighet för studier på avance-
rad nivå (enligt Högskoleförordningen 7 kap. 28 och 30 §§) och särskild behörig-
het motsvarande: 

• godkänt antagningsprov LS 28.1, 

• godkänt resultat i kursen Musik och hälsa 30 hp vid KMH, eller motsva-
rande kurs vid annat lärosäte, 

• minst 180 hp högskoleutbildning inom musikområdet eller annat relevant 
yrkesområde, t.ex. psykolog, socionom, arbetsterapeut eller lärare. 

Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller an-
nan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen (enligt Högsko-
leförordningen 78 kap.32 §). 

7. Övrigt 

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

Kvalitetssäkring av utbildningen ska utföras dels i enlighet med den generella 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som bedrivs inom utbildningen, dels ge-
nom samarbete med forskarutbildningen i musikpedagogik dels med masterut-
bildningar och forskarutbildningar i musikterapi vid andra lärosäten i Norden. 
Dessutom säkras och utvecklas kvalitén i magisterprogrammet genom samarbete 
med externa aktörer inom utbildning, hälsa och kultur. 


