
UTBILDNINGSPLAN 

Masterprogram i musikpedagogik  120 hp 

Master Programme in Music Education 120 credits 

1. Identifikation
1.1. Masterprogram i musikpedagogik, 120 högskolepoäng, UMMP1 

1.2. Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden vid KMH 
2013-03-07 och träder i kraft höstterminen 2013.  

1.3. Ändringsuppgifter 
Tidigare utbildningsplaner över aktuellt program upphör att gälla fr.o.m. höstterminen 
2017. Ingen nyantagning i enlighet med tidigare fastställda utbildningsplaner tillåts 
fr.o.m. höstterminen 2013.  

1.4. Värdinstitution 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS). 

2. Programbeskrivning

Definition av kunskapsområdet musikpedagogik 

Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musikaliskt 
lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet gentemot 
kontexter med och utan anknytning till undervisning, oavsett ålder, kultur eller 
historisk tid. 

Forskningen och forskarutbildningen i musikpedagogik vid KMH har sedan läsåret 
2006/07, som övergripande profil, fokus på musikalisk kunskapsbildning, 
kännetecknat av lärande genom musicerande, lyssnande och perifert erfarande. Inom 
det musikpedagogiska forskningsfältet utgör studier av detta område grundforskning 
vars resultat har bäring på undervisning och utbildning. Det är också detta 
kärnområde, som ger musikpedagogik sin specifika karaktär. Hit hör också den fysiska 
dimensionen i musik, till vilken vi inte endast räknar gestik i samband med 
musicerande, utan även en generell koppling mellan musik och rörelse. Denna 
profilering innebär också att både sociala, kulturella och praktiska dimensioner 
tillgodoses. 



 
 
 
3. Mål (förväntade studieresultat) 
 

Utbildningens målgrupp, innehåll och upplägg 
 
Utbildningen vänder sig till personer med omfattande erfarenheter av musicerande, 
och som även har förståelse för olika musikkulturer och olika musikfunktioner. 
Masterprogrammet skall utgöra en viktig möjlighet som kompetensutveckling i ett 
livslångt lärande och därigenom fungera som en värdefull mötesplats för professionellt 
verksamma inom olika musikområden – med och utan koppling till undervisning. En 
given grupp med denna erfarenhet är yrkesverksamma lärare i musik eller musiker 
med pedagogisk erfarenhet.  
 
Skriftlig reflektion över musikalisk kunskapsbildning löper som en röd tråd genom 
hela programmet. 
 
Studenten skall inom programmets kurser: 

• kontinuerligt utveckla sin förmåga att skriva vetenskapliga och 
populärvetenskapliga texter; 

• bidra till att skapa värdefull referenslitteratur inom området genom att  
• dokumentera och reflektera över sin egen kompetens inom området;  
• kommentera varandras texter om egen kompetens; 
• inta ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen och andras förförståelse; 
• relatera musikalisk kunskapsbildning till olika vetenskapliga teoretiska 

perspektiv och ansatser; 
• skriftligt diskutera valda aspekter av musikalisk kunskapsbildning efter att i 

samarbete med praktiker ha undersökt dessa; 
• analysera för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder för att 

undersöka valda aspekter av musikalisk kunskapsbildning. 
 
Med utgångspunkt i studenternas individuella kompetens inom området musikalisk 
kunskapsbildning möjliggör utbildningsplanens valbara kurser individuellt anpassade 
studiegångar. Utformningen av dessa individuella anpassningar avgörs dels av 
studenternas individuella kompetensprofiler, dels av studenternas individuella förmåga 
att med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över området i sin helhet. 
 
I obligatoriska kurser skall studenten relatera forskningsresultat om musikalisk 
kunskaps-bildning till praktisk verksamhet inom utbildning, hälsa och kultur. 
Studenten har därigenom möjlighet att inkludera praktisk musikpedagogisk 
verksamhet länkad till kritisk reflektion över musikalisk kunskapsbildning. 
 
  



 
 
 
Utbildningens mål och betydelse för studentens möjligheter att verka i yrkeslivet samt 
bedriva fortsatta studier 
 
Efter avslutad masterutbildning skall studenten ha fördjupade kunskaper inom, och 
förståelse av musikpedagogik som kunskaps- och forskningsområde i nutid och ur ett 
historiskt perspektiv samt relationer till angränsande kunskaps- och forskningsfält. 
Studenten skall även ha förmåga att definiera och avgränsa ett relevant 
forskningsobjekt samt självständigt genomföra och rapportera en studie av detta med 
relevant vetenskaplig ansats (teoretiskt perspektiv och metod). Detta omfattar även 
kompetens att dra konsekvenser om implikationer av forskningsresultat till 
undervisning och utbildning. Sammantaget ger masterprogrammet i musikpedagogik 
därför behörighet till forskarutbildning.  
 
Studenten skall även kunna samarbeta med praktiker i olika utvecklingsarbeten och 
bl.a. kunna analysera utvärderings- och bedömningskriterier i musikpedagogisk 
verksamhet. Därigenom understryks den utvidgade anställningsbarhet inom 
utbildning, kultur och vård/hälsa som studenter skall uppnå genom att avlägga 
masterexamen i musikpedagogik.  
 
Inom ramen för de nationella målen för masterexamen i examensordningen 
(Högskole-förordningen, bilaga 2) och i enlighet med gällande lokala regler för 
examen vid KMH gäller följande preciserade mål för studenten:

 
Kunskap och förståelse 
 
För masterexamen skall studenten: 

• visa goda kunskaper om musikpedagogik som kunskapsfält ur ett nutida och ett 
historiskt perspektiv samt dess relationer till angränsande kunskapsområden; 

• visa fördjupad kunskap om något/några aktuella problemområden inom det 
musikpedagogiska forskningsfältet – ett av dessa problemområden skall beröra 
musikalisk kunskapsbildning;  

• visa fördjupad kunskap om centrala vetenskapliga teoribildningar som är 
relevanta för musikpedagogik; 

• visa kunskap om undersöknings- och presentationsmetoder, som är relevanta 
för studier av valda aspekter av musikalisk kunskapsbildning.  

 
Färdighet och förmåga 
 
För masterexamen skall studenten: 

• ha god förmåga att välja, avgränsa och formulera ett musikpedagogiskt 
forskningsproblem, anknyta detta till relevant teoribildning samt välja/utveckla 
adekvat metodiskt angreppssätt för att belysa ställda frågor;  

• ha god förmåga att relatera det egna arbetet till forskningsläget;  
• ha god förmåga att analysera ett empiriskt material i relation till det valda 

teoretiska perspektivet;  
• ha god förmåga att muntligt presentera egna forskningsstudier samt redovisa 

dessa i vetenskapliga texter; 
 



 
 
 

• ha förmåga att i forsknings-/utvecklingsprojekt samarbeta med praktiker inom 
ett valt område; 

• ha förmåga att undersöka valda aspekter av musikalisk kunskapsbildning i 
naturlig kontext på vetenskapligt relevant sätt; 

• ha förmåga att implementera och utvärdera forskningsresultat i praktisk 
musikpedagogisk verksamhet. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För masterexamen skall studenten ha ett vetenskapligt förhållningssätt och: 
• kunna värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga texter; 
• kunna dra slutsatser om implikationer för utbildning inom området; 
• bidra till utveckling av musikpedagogisk verksamhet i samarbete med 

praktiker; 
• kunna analysera kriterier för utvärdering och bedömning inom området; 
• visa medvetenhet om genusfrågor och mångkulturella frågor. 

 
 
4. Examensuppgifter 
 

Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i 
utbildningsplanen (se punkt 5), varav kurser med självständigt arbete om 30 hp (2 x 
15hp) upp till och med masternivå, har i och med dessa kurser nått det förväntade 
studieresultatet för utbildningen (se punkt 3) och kan efter ansökan få Filosofie 
masterexamen i musikpedagogik, 120 hp / Degree of Master (120 credits) of Arts in 
Music Education utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. 
 
Studenter har även möjlighet att ansöka om Filosofie magisterexamen i 
musikpedagogik, 60 hp / Degree of Master (60 credits) of Arts in Music Education 
utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH, under förutsättning att de med 
godkänt resultat genomgått kurser som ingår i utbildningsplanens fyra första terminer, 
omfattande 60 hp, varav 15 hp självständigt arbete på magisternivå. Magisterexamen i 
musikpedagogik ger behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet.  

 
 
 
  



 
 
 
5. Kursuppgifter 

 
 

Valbara kurser väljs i samråd med handledare utifrån MPS-institutionens aktuella 
utbud av valbara kurser på avancerad nivå, som förtecknas i kurskatalog. 
 
Förutom dessa kurser kan även andra kurser tillgodoräknas inom programmet, efter 
särskild ansökan från studenten (enligt Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §§). Exempel 
på sådana är valbara kurser i masterutbildningarna i andra relevanta masterprogram 
vid KMH och andra högskolor och universitet som de studerande är behöriga att delta 
i.  

 
 
  

Masterprogram i musikpedagogik, 120 hp (UMMP)  
halvfart  

         
 Kurskod Kursens namn Hp ht Hp vt Antal hp  

FA2001 Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet 15   15 
FA2002 Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt 

perspektiv 
 

15 15 

     
   FA2003 Vetenskapsteori och metod 7,5            7,5 15 

FA2004 Självständigt arbete, magisteruppsats i 
musikpedagogik                    7,5 7,5 15 

     
   FA2005 Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik 7,5            7,5 15 

 
Valbara kurser om 15 hp                    7,5 7,5 15 

     
     Valbara kurser om 15 hp 7,5            7,5 15 

FA2006 Självständigt arbete, masteruppsats i 
musikpedagogik                    7,5 7,5 15 

   

Totalt 
antal hp  120 

 



 
 
 
6. Förkunskaper och urvalsgrunder 
 

För studier på utbildningen krävs: 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. 
 
Särskild behörighet: 

 Lärarexamen eller motsvarande med minst 90 hp musik, 
alternativt kandidatexamen med minst 90 hp musikvetenskap, 
alternativt dokumenterad reell kompetens, t.ex. verksam musiker med redovisad 
erfarenhet av undervisning. 

 Sökande med annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska 
skall ha de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
 
Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan 
erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen. 

 
 
7. Övrigt 
 

7.1 Utbildningens relation till äldre magisterutbildning samt till forskarutbildning i 
musikpedagogik vid KMH 
 
Sedan höstterminen 2007 erbjuder KMH, i enlighet med implementeringen av den 
Europeiska s.k. Bolognaöverenskommelsen för högre utbildning i 
Högskoleförordningen (SFS 2006:1053), detta Masterprogram i musikpedagogik, 120 
hp. Jämfört med tidigare utbildning, enligt de äldre bestämmelserna i 
högskoleförordningen, motsvarar detta program magisterutbildningen och första året i 
forskarutbildningen. 
 
7.2 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling  
 
Kvalitetssäkringen av utbildningen ska utföras dels i enlighet med den generella 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som bedrivs inom utbildningen, dels genom 
samarbete med forskarutbildningen i musikpedagogik samt med masterutbildningar 
vid andra lärosäten. Dessutom säkras och utvecklas kvalitén i mastersprogrammet 
genom samarbete med externa aktörer inom utbildning, kultur och hälsa.  
 
7.2.1 Examination 
 
Betyg på de obligatoriska kurser som ingår i utbildningen ges i två grader, godkänd 
(G) och underkänd (U), till dess att andra riktlinjer har beslutats vid KMH. 
 
Utbildningens interna kvalitetssäkring av examinationer 
 
Peer review mellan kursdeltagare tillämpas kontinuerligt inom kurserna och ingår som 
en del i kursernas examinationer. Det ger studenterna överblick över kurserna på ett 
kollektivt plan samt bidrar till att de utvecklar sin egen kompetens som granskare.  



 
 
 
 
 
Ett självständigt arbete examineras i den kurs där detta ingår (FA2004 respektive 
FA2006). Examinator är en disputerad forskare som inte varit involverad i individuell 
handledning av det självständiga arbetet i fråga. 
 
För att säkerställa studentens rättssäkerhet i bedömningen ingår också i examinators 
uppdrag att granska det självständiga arbetet under arbetets gång motsvarande 50-
75%-seminarium (tidpunkt avtalas efter samråd mellan författare och handledare). I 
samband med dessa seminarier opponerar också en kursdeltagare på det självständiga 
arbete som är föremål för granskning. 
 
Utbildningens externa kvalitetssäkring av examinationer 
 
Examinationer inom utbildningen granskas regelbundet av externa sakkunniga. 
 
7.2.2 Uppföljning av praxisrelevans 
 
Programmets relevans för musikpedagogik som praxisfält säkras och följs upp genom 
att studenten: 
i vissa kurser medverkar i forskningsstudier inom det musikpedagogiska praxisfältet,  
analyserar bedömningsstrategier och bedömningskriterier i musikpedagogisk 
verksamhet. 
 
Dessutom bidrar den i utbildningsplanens inledande beskrivning nämnda externa 
samverkan inom forskning och praxis till säkring av utbildningens relevans. 

 


