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Musikterapi som interdisciplinärt kunskaps- 
område, 15 högskolepoäng	
Music Therapy as Interdisciplinary Field of Expertise, 15 credits	

	
Kurskod: FA1012	 Utbildningsområde: Musik	
Huvudområde: Musikpedagogik	 Högskolepoäng: 15	
Utbildningsnivå: Avancerad nivå	 Ämnesgrupp (SCB): UV3	
Giltig fr.o.m.: Ht 2011	 Fördjupning: AXX	
Beslutad av: LU 2010:8	 Senast ändrad: UUA 2012-09-14 giltig 

fr.o.m. ht 2012	
	 Eventuell Oden-kod: MPS 27 214	

	
Prov och provkoder: 

• Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde, 7,5 hp (1001) 
• VFU med grupphandledning, 7,5 hp (1002)	

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• sammanfatta en musikterapeutisk process grundad på centrala musik- 
terapeutiska teoribildningar och metodiska tillämpningar, 

• visa kunskap, färdighet och förmåga att planera och genomföra verk-
samhetsförlagd utbildning under handledning samt att observera, reflek-
tera och utvärdera musikterapeutiska insatser, 

• redovisa kunskap och förmåga att i handledningsprocesser integrera  
terapeutisk teori och tillämpning, 

• observera och beskriva interaktionella musikaliska skeenden, samt 
• i individuella utvecklingssamtal visa förmåga att utveckla ett profession-

ellt musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt.	
	
Innehåll 

• Psykopatologi 
• Musikterapiteori 
• Musikterapimetodik 
• Improvisation 
• Verksamhetsförlagd utbildning (musikterapipraktik) 
• Grupphandledning 
• Individuella utvecklingssamtal	
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

 

Behörighet 
Antagen till Magisterprogrammet i musikterapi vid KMH. 

 
Examination 
Kursen examineras genom individuella skriftliga, muntliga och musi-
kaliska uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning under handled-
ning.  
 
För betyget godkänd krävs att studenten:  

• i ett paper på 8-10 sidor sammanfattar en musikterapeutisk process grun-
dat i centrala musikterapeutiska teoribildningar och metoder, 

• musikaliskt, muntligt och skriftligt redovisar minst en improvisations-
teknik ur Wigram, T. (2004) Improvisation. London: Jessica Kingsley 
Publ. Redovisningen ska pågå i 30 minuter och den skriftliga inläm-
ningsuppgiften skall omfatta minst en A-4sida, 

• genomför 15 timmar verksamhetsförlagd utbildning (musikterapiprak-
tik) under handledning, 

• genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningsuppgifter i 
handledningsprocessen visar kunskap och förmåga att integrera terapeu-
tisk teori och tillämpning, samt 

• i individuella utvecklingssamtal visar förmåga att utveckla professionellt 
musikterapeutiskt bemötande och förhållningssätt. 
	

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  	

	


