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Lokala regler för examen vid KMH 
Fastställd av rektor den 27 november 2019, protokoll serie C 2019:42. 
Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. 

Ersätter tidigare Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/588). 

Med stöd av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen 
(1993:100) föreskriver Kungl. Musikhögskolan i Stockholm följande: 

1. Gemensamma bestämmelser 
Dessa lokala regler gäller de examina som KMH har fått tillstånd av 
Universitetskanslersämbetet att utfärda. 

Reglerna omfattar examensbenämning och översättning samt de preciserade 
krav som, inom ramen för det som anges i examensordningen, ska uppfyllas 
för en viss examen vid KMH. 

De huvudområden som KMH har inrättat är 

• för konstnärliga examina: musik, samt 

• för generella examina: musikpedagogik. 

De fördjupningsområden inom huvudområdet musik som KMH har inrättat 
anges i bilaga 1. 

2. Konstnärliga examina 
2.1. Grundnivå 

2.1.1. Konstnärlig högskoleexamen 
• Examensbenämning och översättning för konstnärlig högskoleexamen 

vid KMH är: 

o Konstnärlig högskoleexamen med inriktning musik 
Higher Education Diploma with Specialisation in Music 

• För konstnärlig högskoleexamen med inriktning musik krävs fullgjorda 
kurser på grundnivå med successiv fördjupning inom ett 
fördjupningsområde om minst 60 högskolepoäng, varav ett självständigt 
arbete om minst 7,5 högskolepoäng. 

2.1.2. Konstnärlig kandidatexamen 
• Examensbenämning och översättning för konstnärlig kandidatexamen 

vid KMH är: 

o Konstnärlig kandidatexamen i musik 
Degree of Bachelor in Music 

• För konstnärlig kandidatexamen i musik krävs fullgjorda kurser på 
grundnivå inom huvudområdet musik med successiv fördjupning inom 
ett fördjupningsområde om  
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o minst 90 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 
15 högskolepoäng för utbildning påbörjad före 1 juli 2019, 

o minst 110 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 
15 högskolepoäng för utbildning påbörjad efter 1 juli 2019 
(gäller även konstnärligt kandidatprogram i musik med 
inriktning kyrkomusik med start hösten 2018). 

2.2. Avancerad nivå 

2.2.1. Konstnärlig magisterexamen 
• Examensbenämning och översättning för konstnärlig magisterexamen 

vid KMH är: 

o Konstnärlig magisterexamen i musik 
Degree of Master in Music (60 credits). 

• För konstnärlig magisterexamen i musik krävs fullgjorda kurser på 
avancerad nivå inom huvudområdet musik med successiv fördjupning 
inom ett fördjupningsområde om minst 30 högskolepoäng, varav ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

• För konstnärlig magisterexamen får högst 15 högskolepoäng avse 
fullgjorda kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i 
behörighetsgivande examen på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser 
inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på 
avancerad nivå. 

2.2.2. Konstnärlig masterexamen 
• Examensbenämning och översättning för konstnärlig masterexamen vid 

KMH är: 

o Konstnärlig masterexamen i musik 
Degree of Master in Music (120 credits). 

• För konstnärlig masterexamen i musik krävs fullgjorda kurser på 
avancerad nivå inom huvudområdet musik med successiv fördjupning 
inom ett fördjupningsområde om minst 60 högskolepoäng, varav ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng, eller 
två självständiga arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. 

• För konstnärlig masterexamen får högst 30 högskolepoäng avse 
fullgjorda kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i 
behörighetsgivande examen på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser 
inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på 
avancerad nivå. 
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3. Generella examina 
3.1. Grundnivå 

3.1.1. Högskoleexamen 
• Examensbenämning och översättning för högskoleexamen vid KMH är: 

o Högskoleexamen med inriktning musikpedagogik 
Higher Education Diploma with Specialisation in Music 
Education 

o Högskoleexamen med inriktning musikterapi 
Higher Education Diploma with Specialisation in Music 
Therapy 

• För högskoleexamen krävs fullgjorda kurser på grundnivå inom en viss 
inriktning, med successiv fördjupning om minst 60 högskolepoäng, 
varav ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. 

3.1.2. Kandidatexamen 
• Examensbenämning och översättning för kandidatexamen vid KMH är: 

o Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik 
Degree of Bachelor of Arts in Music Education 

o Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik med inriktning 
musikterapi 
Degree of Bachelor of Arts in Music Education with 
Specialisation in Music Therapy 

3.2. Avancerad nivå 

3.2.1. Magisterexamen 
• Examensbenämning och översättning för magisterexamen vid KMH är: 

o Filosofie magisterexamen i musikpedagogik 
Degree of Master of Arts (60 credits) in Music Education 

o Filosofie magisterexamen i musikpedagogik med inriktning 
musikterapi 
Degree of Master of Arts (60 credits) in Music Education with 
Specialisation in Music Therapy 

• För magisterexamen får högst 15 högskolepoäng avse fullgjorda kurser 
på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i behörighetsgivande 
examen på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser inom huvudområdet 
inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på avancerad nivå. 

3.2.2. Masterexamen 
• Examensbenämning och översättning för masterexamen vid KMH är: 
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o Filosofie mastererexamen i musikpedagogik 
Degree of Master of Arts (120 credits) in Music Education. 

• För masterexamen får högst 30 högskolepoäng avse fullgjorda kurser på 
grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i behörighetsgivande 
examen på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser inom huvudområdet 
inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på avancerad nivå. 

4. Yrkesexamina på grundnivå eller avancerad nivå 
4.1. Ämneslärarexamen 
• Ämneslärarexamen som utfärdas av KMH på avancerad nivå efter att en 

student har gått igenom ett ämneslärarprogram omfattar 
undervisningsämnet musik, samt ett annat eller två andra 
undervisningsämnen. 

• Ämneslärarexamen som utfärdas av KMH efter att en student har gått 
igenom kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 
undervisningsämnet musik. För sådan examen finns särskilda 
bestämmelser i förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk 
utbildning som leder till ämneslärarexamen. 

• Examensbenämning och översättning för ämneslärarexamen vid KMH 
är: 

o Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 
330 högskolepoäng 
Degree of Master of Arts in Upper Secondary Education 
(Utfärdas med undervisningsämne musik i kombination med 
svenska eller samhällskunskap.) 

o Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 
300 högskolepoäng 
Degree of Master of Arts in Upper Secondary Education 
(Utfärdas med undervisningsämne musik i kombination med 
annat undervisningsämne eller fördjupning i musik.) 

För denna examen har KMH förutom undervisningsämnet musik 
inrättat ämnet fördjupning i musik, 90 högskolepoäng, med 
följande profiler: 

§ Instrument/sång och ensemble [+huvudinstrument] 
Instrument/Voice and Ensemble 

§ Kör 
Choir 

§ Musik- och medieproduktion  
Music Production and Media Production 
(Före höstterminen 2019: Music and Media Production) 

§ Musikteori 
Music Theory 

§ Rytmik 
Eurhythmics 
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För varje fördjupningsprofil finns ett urvalsgrundande 
antagningsprov som gäller för antagning till motsvarande profil 
inom ämneslärarprogrammet. 

o Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 7-9, 270 högskolepoäng 
Degree of Master of Arts in Secondary Education 
(Utfärdas med undervisningsämnet musik i kombination med ett 
eller två övriga undervisningsämnen.) 

o Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 
210 högskolepoäng 
Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education 
(Utfärdas med undervisningsämnet musik.) 

5. Examina enligt äldre bestämmelser 
5.1. Lärarexamina 
I enlighet med förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina 
för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar 
för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller 
förskollärarexamen, utfärdar KMH följande examina enligt äldre förordning. 

5.1.1. Lärarexamen (avancerad nivå) 
För den lärarexamen som KMH får utfärda för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå som påbörjats före 1 juli 2011 gäller följande 
preciserade regler inom ramen för de äldre bestämmelserna i 
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100): 

• Examensbenämning och översättning för lärarexamen är: 
Lärarexamen, 270 högskolepoäng, 
Degree of Master of Arts in Education 

5.1.2. Lärarexamen (grundläggande högskoleutbildning) 
För den lärarexamen som KMH får utfärda för utbildning som påbörjats 
före 1 juli 2007 gäller följande preciserade regler inom ramen för de 
äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till 
högskoleförordningen (1993:100): 

• Examensbenämning och översättning för lärarexamen är: 
Lärarexamen, 180 poäng (270 högskolepoäng), 
Degree of Master of Education 

• Denna examen omfattas inte av övergångsbestämmelser gällande 
examina enligt 1993 års bestämmelser, i enlighet med förordning SFS 
2011:689. 

5.1.3. Musiklärarexamen 
För den musiklärarexamen som KMH får utfärda för grundläggande 
högskoleutbildning som påbörjats före 1 juli 2001 gäller följande 
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preciserade regler inom ramen för de äldre bestämmelserna i 
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100): 

• Examensbenämning och översättning för musiklärarexamen är: 
Examen motsvarande äldre Musiklärarexamen, 160 poäng (240 hp), 
Degree equivalent to Degree of Master of Education in Music 

• I examensbeviset för en musiklärarexamen ska anges att examen är 
utfärdad enligt förordning SFS 2011:689. 

5.1.4. Ämneslärarexamen på musiklärarlinjen 
För den ämneslärarexamen som KMH får utfärda för högskoleutbildning 
som påbörjats före 1 juli 1993 gäller följande preciserade regler inom 
ramen för de äldre bestämmelserna i tidigare högskoleförordning 
(1977:263). 

• Examensbenämning och översättning för ämneslärarexamen på 
musiklärarlinjen är: 
Examen motsvarande äldre Ämneslärarexamen på musiklärarlinjen, 160 
poäng (240 hp), 
Degree equivalent to Degree of Master of Arts in Education 

• I examensbeviset för en ämneslärarexamen ska anges att examen är 
utfärdad enligt förordning SFS 2011:689. 

5.2. Examina för grundläggande högskoleutbildning 
Enligt rektors beslut om tillämpning av övergångsbestämmelser gällande 
examina enligt 1993 års examensordning, Dnr 19/621, gäller följande. 

1. Student vid KMH som påbörjat och i helhet slutfört sin utbildning 
innan 1 juli 2007 har rätt att på begäran få en examen enligt 1993 
års examensordning även efter 30 juni 2020. 

2. Student vid KMH som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007 och 
slutfört den innan utgången av juni 2015, har rätt att prövas mot 
1993 års examensbestämmelser fram till och med utgången av juni 
2020. Därefter har studenten rätt att prövas mot de nya 
bestämmelserna.  

3. Student vid KMH som påbörjat sin utbildning efter 1 juli 2007 kan 
endast erhålla examen enligt nya bestämmelser. 

För de examina som KMH får utfärda för grundläggande högskoleutbildning 
som påbörjats före 1 juli 2007 gäller följande preciserade regler inom ramen 
för de äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till 
högskoleförordningen (1993:100): 

• Huvudämne i en generell examen vid KMH är musik eller 
musikpedagogik. 

• I en generell examen med huvudämnet musik eller en konstnärlig 
högskoleexamen i musik (yrkesexamen) ska omfattningen av de 
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fullgjorda kurser som utgör ett fördjupningsområde inom musikområdet 
vara minst hälften (50%) av examens totala omfattning. 

5.2.1. Generella examina 
Examensbenämning och översättning av generella examina är: 

Med huvudämne musik eller musikpedagogik 

• Högskoleexamen, 80 poäng (120 hp), 
University Diploma 

Med huvudämne musikpedagogik 

• Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 120 poäng (180 hp), 
Degree of Bachelor of Arts in Music Education 

• Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 160 poäng (240 hp),  
Degree of Master of Arts in Music Education 

Med huvudämne musik 

• Kandidatexamen i musik, 120 poäng (180 hp), 
Degree of Bachelor in Music 

• Magisterexamen i musik, 160 poäng (240 hp) [med ämnesdjup], 
Degree of Master in Music 

• Magisterexamen, 40 poäng (60 hp) [med ämnesbredd], 
Degree of Master 

5.2.2. Yrkesexamina  
Examensbenämning och översättning av yrkesexamina är: 

• Konstnärlig högskoleexamen i musik, 160 poäng (240 hp), 
Degree of Master in Music 

• Konstnärlig högskoleexamen i musik, 120 poäng (180 hp), 
Degree of Bachelor in Music 

• Konstnärlig högskoleexamen i musik, 80 poäng (120 hp), 
University Diploma in Music 

• Lärarexamen 180 poäng (270 högskolepoäng) omfattas inte av 
övergångsbestämmelser gällande examina enligt 1993 års bestämmelser, 
i enlighet med SFS 2011:689 – se 5.1.2. 
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6. Ikraftträdande och övergångsbestämmeler 
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2020 och ska därefter tillämpas på 
alla nya examensärenden.  

För examen för utbildning påbörjad före 1 juli 2007 gäller KMH:s 
tillämpning av övergångsbestämmelser gällande examina enligt 1993 års 
examensordning, Dnr 19/621, enligt 5.2. 

För examen enligt tidigare bestämmelser som ger behörighet för 
lärarlegitimation gäller förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande 
examina för legitimation som lärare och förskollärare och om 
högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. 
Sådan examen utfärdas enligt lokala föreskrifter i 5.1. 
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Bilaga 1: Fördjupningsområden inom 
huvudområdet musik 
I denna bilaga anges de fördjupningsområden inom huvudområdet musik 
som KMH har inrättat. 

Definition 
Ett fördjupningsområde kan bl.a. definieras av en angiven musikalisk genre 
eller en specifik professionsanknytning, t.ex. musiker, dirigering eller 
komposition. Det kan också ytterligare preciseras av ett angivet 
huvudinstrument. 

För varje fördjupningsområde finns ett urvalsgrundande antagningsprov som 
gäller för antagning till motsvarande utbildningsprogram eller profil inom ett 
utbildningsprogram. 

Förteckning över inrättade fördjupningsområden 
För konstnärlig kandidatexamen i musik 

För studier med start höstterminen 2018 och tidigare 
• Dirigering, kör 

Conducting, Choral 
• Dirigering, orkester 

Conducting, Orchestral 
• Komposition, elektroakustisk musik 

Composition, Electroacoustic Music 
• Komposition, jazz 

Composition, Jazz 
• Komposition, västerländsk konstmusik 

Composition, Western Art Music 
• Kyrkomusik 

Performance, Church Music 
• Musik- och medieproduktion 

Music and Media Production 
• Musiker, folkmusik/konstmusik från andra kulturer [+huvudinstrument]1 

Performance, Folk Music/Art Music From Other Cultures [+Main Instrument] 
• Musiker, jazz [+huvudinstrument]1 

Performance, Jazz [+Main Instrument] 
• Musiker, klassisk musik [+huvudinstrument]2 

Performance, Classical Music [+Main Instrument] 
• Musiker, klassisk musik - Edsberg [+huvudinstrument]3 

Performance, Classical Music - Edsberg [+Main Instrument] 
• Musiker, klassisk musik - tidig musik [+huvudinstrument]4 

Performance, Classical Music - Early Music [+Main Instrument] 
• Musiker, svensk folkmusik [+huvudinstrument]1 

Performance, Swedish Folk Music [+Main Instrument] 
 
1 Alla instrument kan vara huvudinstrument 
2 Accordeon, Bas, Trombon, Fagott, Flöjt, Gitarr, Harpa, Klarinett, Kontrabas, 
Oboe, Orgel, Piano, Saxofon, Slagverk, Sång, Trombon, Trumpet, Tuba, 
Valthorn, Viola, Violin, Violoncell 
3 Piano, Violin, Viola, Violoncell 
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4 Barockcello, Barockfagott, Barockgitarr, Barockluta, Barockoboe, Barockviola, 
Barockviolin, Blockflöjt, Cembalo, Orgel, Renässansluta, Sackbut (Barockbasun), 
Sång (samtliga rösttyper inklusive countertenor), Teorb, Traversflöjt, Viola Da 
Gamba, Violone, Zinka 

För studier med start höstterminen 2019 och senare 
• Dirigering, kör 

Conducting, Choral 
• Dirigering, orkester 

Conducting, Orchestral 
• Komposition, elektroakustisk music 

Composition, Electroacoustic Music 
• Komposition, konstmusik 

Composition, Art Music 
• Utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik [+huvudinstrument]1 

Folk Music (except Scandinavian) or Non-Western Art music [+Main Instrument] 
• Jazz  [+huvudinstrument]1 

Jazz [+Main Instrument] 
• Klassisk musik  [+huvudinstrument]2 

Classical Music [+Main Instrument] 
• Tidig musik [+huvudinstrument]4 

Early Music [+Main Instrument] 
• Svensk folkmusik  [+huvudinstrument]1 

Swedish Folk Music [+Main Instrument] 
• Musikproduktion 

Music Production 
 

1 Alla instrument kan vara huvudinstrument 
2 Accordeon, Bas, Trombon, Fagott, Flöjt, Gitarr, Harpa, Klarinett, Kontrabas, 
Oboe, Orgel, Piano, Saxofon, Slagverk, Sång, Trombon, Trumpet, Tuba, 
Valthorn, Viola, Violin, Violoncell 
3 Piano, Violin, Viola, Violoncell 
4 Barockcello, Barockfagott, Barockgitarr, Barockluta, Barockoboe,Barockviola, 
Barockviolin, Blockflöjt, Cembalo, Orgel, Renässansluta, Sackbut (Barockbasun), 
Sång (samtliga rösttyper inklusive countertenor), Teorb, Traversflöjt, Viola Da 
Gamba, Violone, Zinka 

För konstnärlig masterexamen i musik 
• Contemporary Performance and Composition 

Contemporary Performance and Composition 
• Dirigering, kör 

Conducting, Choral 
• Dirigering, orkester 

Conducting, Orchestral 
• Filmmusikkomposition 

Composition, Film Music 
• Intermedia* 

Intermedia 
• Komposition, elektroakustisk musik 

Composition, Electroacoustic Music 
• Komposition, jazz 

Composition, Jazz 
• Komposition, västerländsk konstmusik 

Compostion, Western Art Music 
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• Kyrkomusik 
Performance, Church Music 

• Kyrkomusiker, instrumental 
Performance, Church Music - Instrumental 

• Kyrkomusiker, vokal 
Performance, Church Music - Vocal 

• Musik- och medieproduktion 
Music and Media Production 

• Musikalisk design* 
Musical Design 

• Musiker, folkmusik/konstmusik från andra kulturer [+huvudinstrument]1 
Performance, Folk Music/Art Music From Other Cultures [+Main Instrument] 

• Musiker, jazz [+huvudinstrument]1 
Performance, Jazz [+Main Instrument] 

• Musiker, klassisk musik – Edsberg [+huvudinstrument]3 
Performance, Classical Music - Edsberg [+Main Instrument] 

• Musiker, klassisk musik - kammarmusik/solist  [+huvudinstrument]2 
Performance, Classical Music - Chamber Music/Soloist [+Main Instrument] 

• Musiker, klassisk musik - orkester [+huvudinstrument]5 
Performance, Classical Music - Orchestral [+Main Instrument] 

• Musiker, klassisk musik - tidig musik [+huvudinstrument]4 
Performance, Classical Music - Early Music [+Main Instrument] 

• Musiker, klassisk musik - Vocal Coach, piano* 
Performance, Classical Music - Vocal Coach, Piano 

• Musiker, nordisk master i folkmusik [+huvudinstrument]1 
Performance, Nordic Master in Folk Music [+Main Instrument] 

• Musiker, nordisk master i jazz [+huvudinstrument]1 
Performance, Nordic Master in Jazz [+Main Instrument] 

• Musiker, svensk folkmusik [+huvudinstrument]1 
Performance, Swedish Folk Music [+Main Instrument] 

• Musikproduktion 
Music Production 

• New Audiences and Innovative Practice* [+huvudinstrument]2 
New Audiences and Innovative Practice [+Main Instrument] 
 

* Fördjupningsområdet är under avveckling, inget utbildningsprogram med denna 
inriktning ges längre vid KMH.  
 
1 Alla instrument kan vara huvudinstrument 
2 Accordeon, Bas, Trombon, Fagott, Flöjt, Gitarr, Harpa, Klarinett, Kontrabas, 
Oboe, Orgel, Piano, Saxofon, Slagverk, Sång, Trombon, Trumpet, Tuba, 
Valthorn, Viola, Violin, Violoncell 
3 Piano, Violin, Viola, Violoncell 
4 Barockcello, Barockfagott, Barockgitarr, Barockluta, Barockoboe,Barockviola, 
Barockviolin, Blockflöjt, Cembalo, Orgel, Renässansluta, Sackbut (Barockbasun), 
Sång (samtliga rösttyper inklusive countertenor), Teorb, Traversflöjt, Viola Da 
Gamba, Violone, Zinka 
5 Bas, Trombon, Fagott, Flöjt, Harpa, Klarinett, Kontrabas, Oboe, Saxofon, 
Slagverk, Trombon, Trumpet, Tuba, Valthorn, Viola Violin, Violoncell 


