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Långsiktig plan för forskning vid KMH 2018–2020
Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konstnärlig som vetenskaplig
grund samt, i samarbete med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå.
De strategiska målen för forskning är:
1. KMH ska utveckla en excellent forskningsmiljö inom de
utvecklingsområden för forskning som högskolestyrelsen
identifierat.
2. KMH ska ha varaktiga samarbeten kring utbildning på
forskarnivå med framstående lärosäten.
3. KMH ska bygga starka allianser med andra organisationer, med
målsättningen att skapa centrum för interdisciplinär forskning i
musik och musikpedagogik i Sverige.
Frågeställningar om konstnärliga processer undersöks på vetenskaplig och
konstnärlig grund och ger KMH en övergripande inriktning mot musikalisk
kunskapsbildning. Detta är ett sätt att skapa synergier mellan expertis på
konstnärlig och vetenskaplig grund, som också kommer utbildningen till godo.
Forskningsanknytningen i utbildningen ger djup och höjd åt nästa generations
musiker.
Musik är ett stort forskningsområde, som har bäring på en rad andra ämnen
som exempelvis hälsa, pedagogik, teknik och ekonomi. KMH verkar dels som
ett enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra lärosäten och
organisationer, som företrädare för det stora ämnesområdet musik.
KMH:s utvecklingsområden för forskning är:
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•

Musik som konstnärlig gestaltning

•

Musik och hälsa

•

Musikpedagogik

•

Musik och teknik

•

Musik och entreprenörskap
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Handlingsplan
Vad gäller forskning ska KMH under kommande treårsperiod fokusera på
följande, som tar avstamp i de strategiska övergripande målen.

1. KMH ska utveckla en excellent forskningsmiljö inom de prioriterade
utvecklingsområdena för forskning.
a)
b)
c)

KMH ska ytterligare utveckla både form och innehåll vad gäller
KMH:s högre seminarium
Forskningskulturen ska fortsatt utvecklas och främjas inom de
prioriterade utvecklingsområdena
KMH ska säkerställa att kravprofiler vid rekrytering berör
forskningskompetens inom de prioriterade områdena.

2. KMH ska ha varaktiga samarbeten kring utbildning på forskarnivå
med framstående lärosäten.
a)
b)
c)

KMH ska systematiskt, tillsammans med andra lärosäten, bygga upp
egen infrastruktur gällande utbildning på forskarnivå
KMH ska öka antalen disputerade, antalet personer med erfarenhet av
att handleda doktorander, antalet personer som fått
handledarutbildning samt antalet professorer
KMH ska erbjuda kompetensutvecklingsinsatser i form av
skrivarcirklar, skrivarseminarier och andra aktiviteter tillsammans
med andra lärosäten

3. KMH ska bygga starka allianser med andra organisationer, med
målsättningen att skapa centrum för interdisciplinär forskning i
musik i Sverige.
a)
b)

KMH ska fördjupa de pågående samarbetena och bygga starka
allianser med andra organisationer
Högskolebibliotekets kapacitet till stöd för forskning ska stärkas

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Cecilia Rydinger Alin efter
föredragning av planeringschefen Nina Cajhamre. Studentrepresentant har haft
möjlighet att yttra sig i ärendet.

Cecilia Rydinger Alin

Nina Cajhamre

Delges: samtliga prefekter och avdelningschefer samt personalorganisationer
och studentrepresentanter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
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