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SPECIALBILAGA MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE 2019

Välkommen!

EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR
All slags utbildningar efter gymnasiet, 

som till exempel folkhögskola, högskola 

eller universitet, kan kallas eftergymna-

siala. Det är sådana vi listar i denna bilaga 

och vi har valt att främst fokusera på 

heltidsstudier som sträcker sig över ett år 

eller mer. Det kan vara värt att tänka på 

att de flesta utbildningar kräver en mindre 

avgift om några tusenlappar per termin 

för att täcka hyra av instrument, studio, 

transporter och liknande.

FOLKHÖGSKOLA
Folkhögskola är en nordisk skolform för 

vuxenutbildning, och eftersom deltagarna 

ofta kommer från andra platser erbjuds 

vanligtvis boende på skolan. Man till-

handahåller oftast behörighetsgivande/

allmänna kurser (de liknar gymnasiestu-

dier och är ett alternativ till komvux) och 

profilkurser (som är mer specialiserade 

med fokus på en viss inriktning).

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET
Den högsta nivån på utbildning i Sverige är 

högskola och universitet. På högskolan läser 

man in poäng, oftast 30 högskolepoäng 

(hp) per termin. 1,5 hp beräknas motsvara 

en veckas heltidsstudier. När de antal poäng 

som krävs uppnåtts är utbildningen klar 

och man får en examen. 180hp motsvarar 

3 års studier och ger en kandidatexamen, 

210h, motsvarar 4 års utbildning och ger en 

magisterexamen och 240hp motsvarar 5 års 

utbildning och ger en masterexamen. I det 

fall det rör sig om lärarutbildning utfärdas 

en lärarlegitimation efter erlagd examen. En 

examen kan öka chanserna att få jobb. När 

universiteten utbildar inom ämnet musik rör 

det sig ofta om inriktningar som musikve-

tenskap och liknande.

I flera år har vi jobbat hårt för att motivera studenter att ta klivet mot en musikutbildning i och med vår 
utbildnings guide som riktar sig mot utbildningar som börjar på hösten. Nu tar vi ett bredare grepp om 
svenska musikutbildningar och kan med detta nummer stolt presentera vår nya guide för utbildningar 
som har sin start på våren.

Det är inte alltid självklart varför man bör välja en högre utbildning med musik som ämne. Man kanske 
tänker att man inte behöver gå ett helt program för att bli bättre musikaliskt. Detta är delvis sant 
men för att klara av det behöver du enorm disciplin men även känna rätt personer som 
kan agera mentorer under din utveckling. En folk- eller högskola erbjuder just detta och 
så mycket mer. 

Förutom utveckling av ditt hantverk och ett utökat nätverk listar jag här en rad andra 
fördelar som studerande av musik bevisligen för med sig: bättre språkförståelse, bättre 
minne, koordination och mönsterigenkänning, känslomässig utveckling, lagarbete, ett 
utökat kreativt tänkande och utökad fantasi. Nu fick jag göra listan kort för att få plats 
i denna spalt men du förstår nog min poäng. Och nu när du ändå råkar bo i 
ett land som Sverige, där utbildning i princip är gratis, så tycker jag att du 
bör ta chansen. Du kommer inte ångra dig!

Fredrik Hansen, Chefredaktör
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KONSTNÄRLIG 
KANDIDAT MUSIKER
Satsa på teknisk skicklighet, mångsidighet och kreativitet. 
Läs Konstnärlig kandidat musiker (180 hp) på MHI. 
Ansökningsperiod 1 december–15 januari.

Se hela vårt program- 
och kursutbud på

KAU.SE/MHI



UTBILDNINGSLISTAN
(hp=högskolepoäng)

Kort om ansökningstider
Högskolor och universitet har i regel 15 ok-

tober som sista ansökningsdag, inför stu-

diestarten på vårterminen, men vissa av-

vikelser kan förekomma. När det kommer 

till folkhögskolor och andra instanser finns 

inget gemensamt sista ansökningsdatum. 

Det är alltså en god idé att se respektive 

skolas hemsida för korrekt och uppdaterad 

information samt eventuella kursavgifter. 

Listan innehåller även studieförbund. 

Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Folkhögskolan erbjuder till våren 2019 en all-

män kurs med inriktning musik. Längd är 1–3 

år beroende på tidigare studier och kursen 

läses på helfart.

www.billstromska.fhsk.se

Brunnsviks Creative Music, 
Borlänge
Under Brunnsvik Creative Music ś tak ryms 

fyra utbildningar med olika inriktning: musik-

pedagog, band/artist, musiker och projektle-

dare i musik. Skolans fokus på musikbransch 

och närhet till yrkeslivet genomsyrar alla 

utbildningar. Undervisningen utgår i första 

hand från afroamerikansk musiktradition. 

Som deltagare har du oavsett inriktning möj-

lighet till studioinspelningar, stagecoachning, 

liveframträdanden, praktik, musikermöten, 

lärare och föreläsare av högsta kvalitet.

www.brunnsvik.se

Geijerskolan, folkhögskolan i 
Ransäter, Värmaland
Geijerskolan erbjuder under vårterminen en 

introduktion till konstarterna poesi, måleri, 

musik, skulptur och foto med kursen Ska-

parverkstad. Man kan även läsa yrkesut-

bildningen Kantorutbildning på 5 terminer. 

MUSIKHÖGSKOLORNA
Musikhögskolorna benämns ibland lite 

högtidligt för musikkonservatorium (i 

Köpen hamn och Oslo kallas de fortfarande 

så). Här erhålls de högsta utbildningarna 

inom musik och inriktningarna är många. 

Du kan bli instrumentalist, kompositör, 

arrangör, musiklärare, kyrkomusiker eller 

gå vidare till magister- eller masternivå.

Högskolan för scen och musik, 
Göteborg
www.hsm.gu.se

Kungliga musikhögskolan, 
Stockholm
www.kmh.se

Musikhögskolan Ingesund
(sorterar under Karlstads universitet) 

www.imh.kau.se

Musikhögskolan Malmö
(sorterar under Lunds universitet) 

www.mhm.lu.se

Musikhögskolan Piteå
(sorterar under Luleå tekniska universitet) 

www.ltu.se

Musikhögskolan Örebro
(sorterar under Örebro universitet)

www.oru.se

Kungliga Musikaliska akademien är ingen 

utbildningsanstalt i vanlig mening men är 

likväl en tung instans inom svenskt musikliv. 

Akademiens verksamhet består bland an-

nat av en omfattande stipendiegivning och 

man har ett rikt samarbete med landets mu-

sik- och operahögskolor. Man delar också 

ut ett flertal priser och belöningar till fram-

stående musiker och tonsättare. Dessutom 

verkar akademien som opinionsbildare och 

remissinstans i musikpolitiska frågor.

www.musikaliskaakademien.se

Antagning är löpande och går att läsas även 

deltid/distans.

www.geijerskolan.se

Högalids folkhögskola, Kalmar 
Sång på distans är en kurs för dig som vill 

sjunga halvtid, på distans, under en termin 

och som vill utveckla din röst på egen hand 

utifrån Jo Estills sångteknik.

www.hogalid.nu

Högskolan för scen och musik 
i Göteborg
Erbjuder två program i form av Grundlä-

rarprogrammet med inriktning mot arbete 

i grundskolans årskurs 4–6, Musik samt 

Grundlärarprogrammet med inriktning ar-

bete i fritidshem, Musik. Utöver dessa pro-

gram finns en stor uppsjö av kurser att välja 

mellan. Dessa berör områden som musikdra-

matik, blåsorkesterorkestrering, kammarkör, 

musikteknik, vokalmetodik, med mera.

www.hsm.gu.se

Högskolan i Dalarna, Falun
Tvåårig kurs: Musik- och ljuddesign (120 hp) 

med möjlighet till ett tredje år. Utbildningen 

läser man på distans och kan läsas i takterna 

hel- eller halvfart.

www.du.se

Karlstad universitet, Arvika
Här erbjuds en rad olika kurser med start på 

våren 2019. Här kan du bland annat läsa En-

sembleprojekt, Instrumentalspel eller sång, 

Komposition och arrangering samt Musiku-

tövandets och lärandets ergonomi.

www.kau.se

STUDENTPRIS PÅ MM! 350 kr

MUSIKERMAGASINET

T-shirt+tool card ingår
Du sparar 449 kr!

Inkluderat i årsprenumerationen av Musikermagasinet ingår en digital prenumeration som innehåller alla nya nummer samt ett bibliotek av äldre upplagor som sträcker 
sig flera år tillbaka och som du kommer åt via din telefon, läsplatta eller dator. Mer info om hur du läser tidningen digitalt finns på www.musikermagasinet.se. 
OBS! För att lägga vantarna på detta studenterbjudande behöver du maila lena@hansenforlag.se och uppge ditt namn och mecenatnummer.



IMA BAEZA BILGIN

Ima Baeza Bilgin påbörjar snart sitt andra år på Skurups Folkhög-

skola där hon läst jazzpiano.

Vad lockade dig med folkhögskoleutbildning 

och Skurups folkhögskola?

– Jag fick veta av äldre elever när jag gick gymnasiet hur fett det var 

att gå folkhögskola och ville genast göra det själv. De beskrev det 

som en plats där du bor tillsammans med andra unga musiker för 

att på heltid utöva musik. För mig lät det som ett paradis. Att det 

blev just Skurups Folkhögskola berodde på flera faktorer. Det är en 

av Sveriges mest eftertraktade folkhögskolor, inte bara inom jazz, 

utan även inom rock- och folkmusik. Jag lockades därför framför 

allt av den höga nivån på eleverna och lärarna samt den klockrena 

utrustningen. Dessutom ligger skolan på värsta landskapsidyllen. 

Vad är det viktigaste du lärt dig under din studietid?

– Svår fråga. Det viktigaste Skurup har gett mig är en personlig 

koppling till musik och mitt instrument på ett sätt jag inte hade 

kunnat få på ett annat ställe. Den isolerade bubblan gav mig det 

fokus och den frihet jag behövde för att ta tag i musiken och mig 

själv på ett så fundamentalt plan. Jag har florerat mentalt och 

kreativt på samma gång som jag har kunnat gräva ner mig i jazzen 

och musikens breda spektrum. I och med den höga nivån har jag 

även fått den inspiration, kunskap och kontaktnät jag behövde 

för att avancera. 

Vad vill du göra efter examen?

– Efter examen blir det antingen Musikhögskolan eller frilans.
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Som ett nytt och permanent 
inslag i våra utbildningsguider 
har vi valt att välja ut en skola 
som vi fokuserar lite extra på. Den 
här gången tar vi en närmare titt 
på Högskolan för scen och musik 
i Göteborg och intervjuar dess 
prefekt Petra Frank.

Högskolan för scen och musik är en av tre insti-

tutioner som tillsammans bildar den Konstnär-

liga fakulteten och som är en del av Göteborgs 

universitet. Skolan återfinns i huset Artisten i 

centrala Göteborg. Här bedriver man 22 olika 

program på grund- och avancerad nivå. Här 

studerar stundeter bland annat: klassisk mu-

sik, improvisation, världsmusik, musik- och 

ljudproduktion, komposition, individuella pro-

grammet, kyrkomusik, musiklärare, musikal, 

opera, med mera. Utöver dessa utbildningar 

erbjuder man också en rad fristående kurser 

samt en komplett forskningsmiljö. Det är i mö-

tet mellan dessa olika konstnärliga inriktning-

arna som det sker många spännande saker 

och nya former av uttryck uppstår. 

Göteborgs universitet har en unik bredd av 

konstnärliga utbildningar på såväl grundnivå 

som avancerad nivå och forskarutbildning. 

På Konstnärliga fakulteten utbildas årligen 

närmare 1 500 studenter. Det är de tre insti-

tutionerna Akademin Valand, Högskolan för 

design och konsthantverk, HDK, och Hög-

skolan för scen och musik, HSM, som tillsam-

mans bildar Konstnärliga fakulteten.

Forskning
Utöver den renodlade utbildningsdelen så 

bedriver även skolan forskning på hög nivå 

och erbjuder forskarutbildning i både musik 

och musikpedagogik. Forskningsprojekten 

kan vara både teoretiska (vetenskapliga) och 

konstnärliga (det vill säga att de är i formen 

av ett musikaliskt projekt).

Evenemang
En stor del av HSM:s verksamhet kretsar 

kring evenemang, eftersom publikmöten 

är en grundläggande del av de flesta ut-

bildningarna. Varje år arrangerar man nära 

200 konserter, föreställningar och samtal i 

SKOLA I FOKUS HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK I GÖTEBORG

Ett varierat utbud med hög kvalitet

sitt hus Artisten, men även på andra platser 

i regionen.

Den här höstterminen presenterar man 

stolt ett nytt och spännande operaprojekt. 

I ett unikt samarbete mellan operautbild-

ningen, masterutbildningen i orkesterspel, 

kompositionsprogrammet och världsmu-

sikstudenterna sätter man upp en ny före-

ställning av den klassiska operan Dido and 

Aeneas, som är skriven av Henry Purcell på 

1600-talet. HSM utvidgar verket med helt 

nykomponerade delar som skrivs både av 

kompositionsstudenter och kompositören 

Paula af Malmborg Ward.

Petra Frank
Som prefekt på högskola eller universitet har 

man det övergripande ansvaret för institu-

tionens personal och ekonomi. Man är chef, 

helt enkelt. Och på HSM har den rollen, sedan 

mars 2017, varit Petra Franks. 

Det började på 90-talet när hon utbildade 

sig till koreograf på Danshögskolan. Efter 

en tid som frilansande koreograf har Petra 

under cirka 20 år arbetat med flera olika 
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uppdrag inom konstnärlig och pedagogisk 

utbildning och haft ett flertal lednings-, sty-

relse-/nämnd- och utvecklingsuppdrag. 

Om man har frågor rörande skolan så finns 

det ingen mer lämplig att svara på dessa än 

Petra. Därför passade vi på att göra just det.

Vad kan man som student förvänta sig när man 

studerar på högskolan för scen och musik?

– Att du kommer utvecklas och förändras! Vi 

utgår från dig: Vart vill du, hur ska du komma 

dit? Hur gör vi utbildningen så givande som 

möjligt för just dig? Sedan händer det massor 

av oväntade saker på vägen: Genom positiva 

möten med massor av andra kreativa männ-

iskor uppstår ju nya idéer och intressen. Det 

är det som gör vårt hus fantastiskt, den stora 

mångfalden av skapande som pågår här.

Vad finns det för möjligheter och medel för 

studenter på campus?

– Vi erbjuder studenterna en lång rad saker, 

låt mig bara ge några exempel. Vi har bok-

ningsbara övningsrum, utmärkt utrustning, 

instrument, et cetera, flera inspelningsstu-

dior, kompetent teknisk personal, fantas-

tiska lärare och gästlärare som själva är yr-

kesverksamma musiker, flera specialbyggda 

konsertlokaler i huset Artisten, möjligheter 

att delta i vårt offentliga program som be-

står av cirka 200 evenemang per år. Vi har 

ett eget musikbibliotek i huset. Det finns en 

mängd stipendier studenterna kan söka ge-

nom Högskolan för scen och musik. Eftersom 

vi är en stor skola med många inriktningar får 

studenterna möjlighet att knyta kontakter 

på många olika håll i kulturbranschen.

Vad finns det för aktiviteter vid sidan av 

utbildningen?

– Studentkåren ordnar en hel del samman-

komster och fester. Varje år arrangerar 

studenterna själva schlagertävlingen SMASK, 

Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest.

Berätta mer om lärarna, om deras bak-

grund, hur de jobbar.

– Våra lärare är själva verksamma som mu-

siker, skådespelare och så vidare på olika 

håll. På det sättet får studenterna närhet till 

branschen. Undervisningen sker på många 

olika sätt, men har ett genomgående fokus 

på den individuella studentens egen vilja och 

konstnärliga drivkraft. Det finns goda förut-

sättningar att du som student kan forma din 

utbildning så att den passar din utveckling.

Hur ser möjligheterna ut för studentboende?

– Göteborg har länge varit en svår stad att 

hitta bostad i. Ett tips är att anmäla sig hos 

studentbovärdarna i god tid innan studierna. 

Det är också vanligt att folk annonserar på 

våra anslagstavlor på skolan om lediga rum 

och lägenheter. 

Hur ser det ut efter studierna? Vad gör era 

tidigare studenter idag?

– Våra studenter syns och hörs överallt 

där musik och scenkonst äger rum! Några 

sjunger på de stora operahusen och musik-

teatrarna. Andra jobbar i studio med att skri-

va och producera musik. Många får jobb som 

klassiska musiker i stora och små orkestrar, 

eller som turnerande frilansmusiker. Om du 

träffar en lärare i musik, teater eller dans ute 

på ett gymnasium eller grundskola så är det 

sannolikt att de pluggat här hos oss. 

Något du vill säga till blivande studenter 

som funderar på att välja er skola?

– Om ni vill studera i en spännande musik-

stad, på en skola full av underbart kreativa 

människor med olika inriktningar och super-

fina lokaler, då tycker jag att de ska söka.

UTBILDNINGARNA
KANDIDATNIVÅ:

•  Improvisation

•  Individuell inriktning

•  Klassisk inriktning

•  Komposition

•  Kyrkomusik

•  Musik- och ljudproduktion

• Musikal

• Opera

•  Världsmusik

MAGISTERNIVÅ: 

•  Kördirigering

MASTERNIVÅ:

•  Improvisation och världsmusik 

(Ny utbildning)

•  Improvisation: 

Den komponerande musikern (NoCoM)

•  Komposition

•  Orgel med relaterade klaverinstrument

•  Symfoniskt orkesterspel

Högskolans masterprogram är i hög grad 

internationella utbildningar dit studenter 

från hela världen söker sig. Man har också 

ett musiklärarprogram som är fem år 

långt. Läs mer om HSM:s utbildningar här: 

hsm.gu.se/Utbildning

LINDBLADSTUDION
Lindbladavdelningen är en avdelning 

för undervisning, forskning och produk-

tion inom ljud- och media i vid mening. 

På avdelningen finns två större studior 

samt två mindre övningsstudior. Dessa 

studior är namngivna efter komposi-

tioner av Rune Lindblad, den elektroa-

kustiska musikpionjär som verkade som 

lärare vid dåvarande SÄMUS och Musik-

högskolan i Göteborg från 1970 till 1987. 

Glacier är designad som en mix-produk-

tionsstudio och konfigurerad för stereo 

och 5.1-ljud, medan Optica är inriktad 

mot elektroakustisk musikproduktion 

och erbjuder ett flexibelt multikanalsys-

tem. De två mindre studiorna Frage och 

Tora är basalt utrustade med musik-

mjukvara, klaviatur och stereolyssning.
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Kungliga musikhögskolan (KMH) 
i Stockholm
På denna musikhögskola kan du välja bland flera olika kurser som 

har sin start på våren 2019. Är du intresserad av kulning, folksångs-

ensemble, musik, hälsa och välbefinnande, rytmik och instrument, 

körmetodik eller pianoimprovisation så har KMH något för dig.

www.kmh.se

Linköpings universitet, Norrköping & Linköping
Här kan du gå vidare i din utbildning mot en magisterexamen i 

kultur- och mediegestaltning i och med kursen Magisterprojekt 

i kultur- och mediegestaltning som du läser på helfart i Norrkö-

ping. I övrigt så erbjuder man en kurs som heter Körsång 2. Denna 

läses på plats i Linköping i kvartsfart.

www.liu.se

Linnéuniversitetet, Kalmar & Växjö
Till vårterminen 2019 erbjuder man inte några program men däre-

mot en rad intressanta kurser. Om du är kulturskolelärare och vill 

vidareutbilda dig inom musik så kan Musik för kulturskolelärare 

– inriktning grundskola 1–90 hp vara något för dig. Kursen läses 

på distans och går i helfart. Skolan erbjuder även fler kurser som 

ger dig kompetens att lära ut på grund- och förskolenivå samt en 

del andra kurser som Bruksgitarr, Brukspiano, Digitala verktyg i 

musikundervisningen, Musikproduktion och Populärmusik, män-

niska och samhälle, med flera.

www.lnu.se
 

Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå
På Luleå tekniska universitet finns det mycket att välja bland i 

form av kurser med musikinriktning. Här kan du fördjupa dina 

kunskaper om sång, jazz, munspel, trummor, kompostion, gitarr, 

träblåsinstrument, stråkinstrument, keyboard, elbas och orkes-

terdirigering och mycket mer. De flesta kurser är på 7,5 hp och lä-

ses i kvartsfart. Man erbjuder tyvärr inga program till våren 2019.

www.ltu.se

DAVID ÅKERLUND

David Åkerlund studerade Ljudtekniker/Producentlinjen på Stu-

dio Blue 2015–17. Just nu driver han sin studio Nicevalley Music 

där han huvudsakligen jobbar med inspelning och mixning.

Hur har studierna utvecklat dig som producent?

— Idag har jag en helt annan säkerhet i det jag gör än jag hade 

innan jag gick på Studio Blue. Jag fick en teoretisk grund som jag 

saknade trots rätt många år av praktisk erfarenhet i studio. Det 

kanske låter lite torftigt i sig, men det har verkligen lett till stor 

utveckling bland annat i mitt hörande, mitt sätt att kommunicera 

med andra i musiksammanhang och min kreativa förmåga att 

realisera mina tankar och idéer i studion. Det känns också som 

att den kunskapsbas jag fick fortfarande utvecklar mig eftersom 

jag nu har verktyg att förstå varför det blir som det blir när jag 

härjar runt i min studio.

Vilket är ditt bästa tips till någon

som funderar på att studera musik?

— Försök ha en öppen inställning till studierna så lär du dig mycket 

mer. Ett ämne som inte är ”din grej” nu kanske blir din favorit när du 

utvecklas och lär dig mer. Och kanske är det just det du behöver för 

att komplettera dina andra kunskaper och lyfta dig själv till nästa 

nivå. Du kanske funderar på om du ens behöver studera musik? 

Jag kände egentligen inte att jag 

behövde någon utbildning som 

producent då jag redan haft viss 

framgång i min studio, men efter 

att ha besökt Studio Blue kände 

jag mig inspirerad till att börja 

plugga igen. Och tur var det för 

idag är jag så otroligt glad över 

allt jag fått lära mig – som jag inte 

ens visste att jag ville lära mig.

Sök till Skurups Folkhögskolas Musiklinjer!

Jazz • • Folk 
Specialiserade linjer intensiva samarbeten 

Gemenskap ° Kreativitet 0 Engagemang 

www.skurupsfolkhogskola.se 



LISA KARLSSON

Lisa Karlsson bor i Göteborg och jobbar idag som guide på Pad-

dan, en sightseeingbåt i Göteborg. Mellan 2013 och 2017 läste Lisa 

utbildningarna Musik på scen, Sång och vokalgrupp (numera Sång 

och komp) samt distanskursen Sång på distans på Högalids folk-

högskola. Nu vill hon skapa ett band så snart som möjligt och börja 

plugga till musiklärare så småningom.

Varför valde du just Högalids Folkhögskola?

– Innan jag började på Högalid hade jag inte riktigt koll på vad en 

folkhögskola var. Det visade sig ju vara himmelriket på jorden! Jag 

bodde inte så långt från skolan på den här tiden och hittade kur-

sen Musik På Scen på nätet. Allt lät superkul. Bandprojekt, barntea-

ter, kör, instrument, scenteknik, studio och så vidare. En komplett 

grundutbildning för någon som vill jobba som musiker och artist, 

helt enkelt. Att jag sökte är något av de bästa valen jag gjort i mitt liv.

Varför valde du just Högalids Folkhögskola?

– Oj, jag hade aldrig varit den jag är idag om det inte varit för Höga-

lids Folkhögskola och de fantastiska lärarna som jobbar där. Innan 

jag började på Högalid så vågade jag inte riktigt ta i när jag sjöng 

eller bjuda på mig själv på scen. Men på Högalid fick jag de verktyg 

och den coaching jag behövde för att blomma ut ordentligt och 

jag har aldrig mått så bra och varit så lycklig i mitt liv förut. Att få 

hålla på med musik och stå på scen varje dag fick mig att känna 

mig så otroligt lyckligt lottad. Högalid fick mina naiva drömmar 

att bli riktiga drömmar och nu vet jag att jag kan och att jag vågar 

satsa på musiken. Jag kommer alltid ha enorm respekt för Högalid 

och de fantastiska musiklärare jag hade under min utbildning. Det 

tändes en liten låga i mig som vuxit till en ordentlig eld och nu är 

jag redo att möta vad framtiden har att bjuda på!

Vilket är ditt starkaste minne från studierna på Högalids Folk-

högskola?

– Mitt starkaste minne (förutom vår lilla Sverigeturné 2014) måste 

vara min egenproducerade konsert jag gjorde våren 2017. Jag fick 

fria händer att skapa en helt egen show och det var så fantastiskt 

roligt! Jag fick massor av underbar hjälp från vänner och lärare, 

men fick själv vara produktionsledare och jag kände mig som en 

liten superstjärna! Konserten blev väldigt lyckad och sista låten 

jag framförde, Du är snart där av Håkan Hellström, var min största 

stund på scen än så länge. Då fick känslorna sjunga, tårarna fick 

rinna både hos mig och hos publiken och det var magiskt. Det 

kändes så fint att avsluta min folkhögskoletid med en riktig skräll 

med tanke på att jag var en riktigt blygis när jag började 2013.

– Så till dig som funderar på att söka en musikkurs på folkhögskola, 

sök till Högalid! Det var min inkörsport till musikvärlden och nu 

börjar ett riktigt äventyr!
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•  Kreativ yrkesutbildning 2 år
•  Ljudteknik & musikproduktion
•  Musik & låtskrivning
•  CSN
•  Kursstart 2 september 2019

Ljudtekniker/Producentlinjen

studioblue.se
08-39 00 27

So
..

ker du den ba
..

sta utbildningen 
inom musik och musikproduktion?

JULIA TENGELIN

Julia Tengelin är 20 år och har växt upp strax utanför Göteborg. 

Efter att ha läst samhällsprogrammet på gymnasiet bestämde 

hon sig för att flytta till Gotland för att studera musik på Ella 

Music Education.

Vad fick dig att resa till Gotland för att studera musik?

– Sista året i gymnasiet funderade jag på vad jag ville göra till 

hösten när jag hade slutat skolan. I skolan läste jag en grundkurs 

i musik och kände att jag ville fortsätta studera musik. Jag kom 

då fram till att jag ville börja på folkhögskola. Utbildningen som 

jag ville gå och den jag kom in på (Ella Music Education) låg på 

Gotland så då hamnade jag där.  

Varför valde du just Ella Music Education?

– Dels berodde det på mina begränsade förkunskaper. Jag hade 

till exempel inga kunskaper inom musikteori vilket många ut-

bildningar krävde för intagningen. Ella kräver inte att en ska 

kunna alltför komplicerade saker från början utan lämnar mycket 

utrymme för att utvecklas på plats. Jag lockades även av att 

linjen är kvinno- och transseparatistisk med ett genusperspek-

tiv som hela tiden finns med i utbildningen. 

 

Har du något minne från din studietid som är extra speciellt?

– Första genuslektionen var väldigt speciell för mig. Vi fick lära 

oss om Sister Rosetta Tharpe och på vilket sätt hon formade 

rockmusiken. Jag hade aldrig fått lära mig om henne vilket kän-

des sorligt. Det var mäktigt att inse att jag hamnat på en plats 

med andra perspektiv och kunskaper än de som jag tidigare 

fått lära mig. 

 

Vad har du för framtidsvisioner?

– Just nu känner jag att jag vill fortsätta med musik även när jag 

har gått klart utbildningen. På vilket sätt jag fortsätter återstår 

att se.

SO
FIA
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Nordiska  
Visskolan
Sång & Scen
1-årig skola för sångare 
och låtskrivare   

Visfördjupning
 För dig som är på väg ut 
i artistyrket och gått ett 
år på Visskolan.  
1-årig distanskurs  

nordiska.fhsk.se



Lunds universitet, Malmö
Skolan erbjuder en rad kurser som inte krä-

ver några förkunskaper. I kursen Barn- och 

ungdomsmetodik vänder sig skolan till dig 

som är yrkesverksam som kyrkomusiker el-

ler musiklärare och som vill fördjupa dina 

kunskaper inom barnkörsmetodik. Bland de 

andra kurser som finns till förfogande fin-

ner du Rytmikkurs, Hemmastudio, Sequen-

cer grundkurs, Live-elektronik musik och 

Digital musikproduktion. De flesta av dessa 

kurser läses på antingen kvarts- eller halv-

fart på plats.

www.lu.se

Malungs folkhögskola, Dalarna
Fördjupa dina kunskaper i folkmusik! Stude-

ra i en lugn miljö med en varm gemenskap. 

På våren startar kurserna Fiol fördjupning, 

Vokal folkmusik samt Folklig dans – distans. 

Man erbjuder även  Allmän kurs – Musik 

och en hel del korta kurser.

www.malungsfolkhogskola.se

Mellansels folkhögskola, 
Ångermanland
Erbjuder två kurser som har start i januari 

2019. Här kan du läsa Allmän kurs gymn – mu-

siktillval, en kurs där du ägnar en dag i veckan 

åt att studera musikteori och spela i band. 

Längd är 1–3 år. Den andra kursen kallas Bas-

linjen Allmän kurs musik och tar 1–3 år att läsa. 

Sista ansökningsdag är den 15 november.

www.mfhs.se

Mittuniversitetet, Medelpad
Tvåårig webbaserad högskoleutbildning 

inom Musik och ljuddesign (120 hp) som 

även kan läsas på halvfart. Utbildningen 

STUDIEFÖRBUNDEN
Studieförbunden är tillsammans Sveriges 

största kulturarrangör. De erbjuder ett stort 

utbud av kortare och längre kurser i alla 

tänkbara varianter inom musik och annat. 

Söker du replokal eller inspelningsstudio 

ska du definitivt kolla med studieförbun-

den. På deras hemsidor får du mer info.

ABF
www.abf.se

Bilda
www.bilda.nu

Folkuniversitetet
www.folkuniversitetet.se

Kulturens Bildningsverksamhet
www.kulturens.se

Medborgarskolan
www.medborgarskolan.se

NBV
www.nbv.se

Sensus
www.sensus.se

Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se

Kalmar Växjö

Vi erbjuder dig starten på en spännande framtid 
inom ljud- och musikbranschen. Utveckla dina kun-
skaper inom produktion och inspelning på vårt två-
åriga distansprogram i musik- och ljuddesign.
 
Mer info hittar du på WWW.MUSIKOCHLJUDDESIGN.SE.

SATSA PÅ EN FRAMTID MED  
LJUD- OCH MUSIKPRODUKTION.

MUSIK- OCH LJUDDESIGN 120 HP

Övrigt utbildningsutbud hittar på du på respektive hemsida:  www.du.se, www.miun.se och www.lnu.se

är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, 

Linné-universitetet och Högskolan Dalarna. 

www.miun.se

Musikinstrumentmakare, Hela 
Sverige
Hantverkslärling är en arbetsplatsförlagd 

lärlingsutbildning med personlig och erfaren 

handledning. Teorin färgas naturligt in i den 

praktiska verksamheten. Utbildningen är 2,5 

år och du avslutar den med ett Gesällprov 

eller examensarbete. Nästa kursstart är den 

28 januari 2019. Sista ansökningsdatum 16 

november 2018.

www.hantverkslarling.se

Mälardalens högskola, Västerås
Har inga program till våren 2019, men däre-

mot en rad kurser att tillgå. De flesta kurser 

är fortsättningskurser inom kammaropera, 

orkestermusik, huvudinstrument och scen-

framträdande. Du har dock chansen att till 

våren börja läsa Scenframträdande 1 på 7,5 

hp, en kurs som inte kräver någon förkun-

skap. Kursen läses i kvartsfart på plats.

www.mdh.se

Oskarshamns folkhögskola 
Här finns en förberedande kurs för dig som 

vill söka en kyrkomusikerutbildning på folk-

högskola eller musikhögskola. Du kan även 

gå kursen om du vill känna på kyrkomusiker-

yrket. Vill du bli kantor eller kyrkomusiker er-

bjuder man även en utbildning som leder till 

en kantorexamen. Denna kan läsas på heltid 

på plats eller på distans och halvtid.

www.oskarshamnsfolkhogskola.se



ROBIN STRANDGÅRD

Robin Strangård är 27 år gammal och kommer från Gällivare. 

För en tid sedan studerade han två år på Sverigefinska Folk-

högskolan där han gick Sånglinjen. Idag bor han i Lycksele 

där han jobbar som musiklärare på estetiska programmet där 

han bland annat undervisar ensemble och ljudproduktion. Till 

hösten kommmer han även börja undervisa sång. 

Varför valde du att studera musik på folkhögskola?

– Jag kände att jag ville fortsätta med musik och jag hade också tan-

kar på att utbilda mig till musiklärare. Jag ville vara på en kreativ plats 

var jag kunde hålla på med musik, träffa likasinnade och utvecklas 

som person och musiker. Eftersom jag hade tankar på att utbilda mig 

till musiklärare så var folkhögskola en naturlig mellanlandning, jag 

kände att jag ville lära mig mer och utvecklas innan jag sökte mig 

vidare, men jag ville faktiskt också ha kul! Jag fick verkligen ut det 

jag ville av mina år på folkhögskola.

Varför valde du just Sverigefinska folkhögskolan?

– Jag tänkte helt ärligt inte så mycket på var och varför jag sökte. 

Dessutom sökte jag till en annan skola men gjorde proven på ”svefi”; 

skolorna hade ett samarbete under en kortare tid. Pinsamt nog så 

hade jag inte hunnit öva så mycket som jag skulle behövt. Jag sökte 

på gitarr, men som en nödlösning hade jag slängt in en låt med sång 

också. När jag fick besked om att jag kommit in på sånglinjen på svefi 

istället för den andra skolan så blev jag bara ännu mer pepp just för 

att svefi verkade rätt för mig. Jag gillade att sjunga så jag tänkte att 

det kanske kunde funka ändå. 

– Det fanns ett stort utbud av linjer som samarbetade inför alla 

konserter och konstkvällar. Så jag tror att just utbudet och därför 

också utbytet man fick av de andra eleverna och linjerna var en av 

anledningarna till att jag valde svefi. Skolan i sig var jättehäftig och 

lärarna var lättsamma och trevliga. Det var ingen tvekan om huruvida 

jag skulle gå där eller inte när beskedet kom.

Hur kom du in på lärarspåret?

– Jag hade haft en tanke på att bli musiklärare sen jag började folk-

högskola. Jag var även inspirerad av min kusin som gick just den 

utbildningen. Han berättade mycket om vad de gjorde och vad han 

kände att han fick ut av utbildningen. Jag hade alltid föreställt mig 

yrket som roligt och utmanande (vilket det är!) och valde helt en-

kelt att prova på utbild-

ningen. Redan första 

året tyckte jag det var 

jätteroligt, att utmana 

elever och hjälpa dem 

utvecklas, vilket var och 

är fantastiskt roligt. Att 

jobba med samarbete 

och skapa kreativa upp-

gifter är en stor del av 

vardagen och att hela 

tiden få vara med och 

följa elever i deras ut-

veckling var och är nog 

det som lockade.

Stockholms universitet
Skolan erbjuder till vårterminen 2019 en rad fristående kur-

ser om musikvetenskap, filmmusik, jazz och rock samt de mer 

specifika kurser Musikdidaktik Gitarr (eller piano), en resurs i 

pedagogiskt arbete med barn.

www.su.se/ike/musikvetenskap

Studiefrämjandet, Hela landet
Gillar du att spela, sjunga eller skriva musik tillsammans med 

andra? Hos Studiefrämjandet finns möjligheterna genom deras 

studiecirklar och musiklokaler. Det är enkelt att själv starta en 

studiecirkel! Ofta har man också kurser för dig som enskilt vill 

lära dig ett instrument eller sjunga. Du kan även få utbildning 

och hjälp i att exempelvis arrangera egna spelningar. 

www.studieframjandet.se/musik

Studiefrämjandet, Stockholm
Den 11 februari och 8 april 2019 startar man en ny omgång av 

sina mest populära distanskurser i musikproduktionsprogram-

met Logic Pro X. Välj mellan grundläggande eller avancerad 

nivå. Under kursen får du bland annat lära dig om inspelning, 

mixning, effekter, mjukvaruinstrument, syntar och loopar. 

www.studieframjandet.se/stockholm

Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda
Ett- till treåriga kurser med bland annat profilerna ljudtekniker, 

studiomusiker, singer-songwriter, scenljus, sång, och ljudteknik 

för synskadade. Bra språngbräda till vidare studier på till exem-

pel musikhögskola eller direkt till arbetslivet. Det går även bra 

att läsa upp gymnasiebetygen samtidigt. Kurserna läses från 

augusti till juni, men har löpande antagning under hela läsåret så 

det går bra att hoppa in under pågående höst- eller vårtermin.

www.svefi.net

Umeå universitet, Umeå
Erbjuder en rad kurser på distans samt en del på plats i Umeå. 

Ämnen som berörs är songwriting, musikproduktion, musik till 

film, dataspel och teater, samt några mer övergripande kurser 

om musik.

www.lh.umu.se

Uppsala universitet, Uppsala
Enstaka kurser i musikteori och -vetenskap, musikhistoria, 

världsmusik, gehör och musikpsykologi. Flera kurser på dis-

tans. Har inga program till våren 2019.

www.uu.se

Visskolan Västervik, 
Gamleby folkhögskola, Småland
Sång- och låtskrivarlinjen innebär en fartfylld termin innehål-

landes sång, sångteknik, kör, låtskrivarverkstad, ensemble, ryt-

mik och flertalet framträdanden. Vi kommer även att arbeta 

med Logic Pro X i studiomiljö.

www.gamlebyfolkhogskola.se

Örebro universitet, Musikhögskolan i Örebro
Musikhögskolan i Örebro utbildar framtidens musiklärare, mu-

sikvetare, musiker, kompositörer, musikproducenter och låt-

skrivare. Till våren 2019 erbjuder man två kurser: Med rösten i 

fokus – att undervisa sång och Instrumentaldidaktik 1.

www.oru.se/musik
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CSN
Centrala Studiestödsnämnden är en myndighet som har hand om stu-

diestöd till studerande i Sverige och utlandet. Hjälpen kan bestå av stu-

diehjälp till studerande på gymnasienivå (16–20 år) eller studiemedel 

till studerande på gymnasium, komvux, folkhögskola, högskola eller 

universitet. Man delar också ut Rg-bidrag till mat, hemresor och boende 

för elever med funktionsnedsättning.

För att du ska få erhålla studiemedel måste följande krav uppfyllas:

•  Du studerar på en skola eller går en utbildning som ger dig rätt till 

studiemedel

• Du studerar i tillräcklig omfattning (minst 50 %)

• Du uppfyller ålderskraven

• Du studerar i minst tre veckor

Olika utbildningar har olika ålderskrav.

På folkhögskola är det 20 år som är lägsta ålder för att du ska kunna 

erhålla studielån.

Går du på komvux får du inte vara äldre än 56 år. 

På högskolenivå kan du få studiemedel maximalt 240 veckor eller 

sex år. Du kan söka medel för färre veckor än du faktiskt studerar. Du 

har även rätt att tjäna upp till 88 138 kronor per halvår samtidigt som 

du studerar. För att få fortsatt lån måste du ha klarat av en viss del av 

din utbildning, oftast 75 %.

CSN erbjuder även merkostnadslån för inköp av musikinstrument och 

nödvändig utrustning i de fall du studerar minst 180 högskolepoäng på 

högskolans musikprogram eller en lärarutbildning med inriktning musik, 

och har köpt instrument under utbildningens två första år. Du kan också 

få merkostnadslån för renovering av ett musikinstrument och inköp av 

ett instrument av bättre kvalitet under de två första åren av utbildningen. 

Vid inköp av bättre instrument än det du har sedan tidigare får du mellan-

skillnaden mellan värdet för det gamla instrumentet och kostnaden för 

det nya. Din skola värderar instrumentet och lämnar uppgifter om detta 

på en blankett som finns tillgänglig för nedladdning via CSN:s hemsida.

All info om vilka regler som gäller för just din utbildning hittar du på 

www.csn.se. Du kan även ringa 0771-276 000 för att få personlig hjälp.

JOHANNA RUDSTRÖM

Johanna Rudström är mezzosopran och arbetar på 

Kungliga Operan i Stockholm. För snart tio år sedan 

gick hon dåvarande Sånglinjen på Vadstena Folkhög-

skola, numera Vadstena Sång och Pianoakademi. 

Varför valde du att söka till utbildningen i Vadstena?

– För att det är Sveriges bästa skola för klassisk sång. 

Det är det fortfarande, trots 10 års eftergymnasiala stu-

dier, den bästa utbildningen jag har gått.

Vad var det bästa med utbildningen?

— För det första, lärarnas engagemang. Jag kände 

att jag hade alla möjligheter i världen att nå min allra 

högsta potential. För det andra; sånglektionerna. Att 

bygga en stabil sångteknik så tidigt som möjligt är det 

absolut viktigaste i yrket som sångare. För det tredje; 

interpretationslektionerna. Jag kan inte nog beskriva 

hur värdefulla dessa lektioner var. Det är också dessa 

lektioner jag saknat på alla andra utbildningar jag har 

gått. Jag lärde mig att samarbeta med pianist, att tänka 

själv och att bestämma vilket uttryck jag ville ha i sång-

en. Jag fick sjunga för de andra i min klass och därmed 

öva mig på att vara nervös och hur jag hanterar det. 

Jag fick också höra de andra sjunga vilket lärde mig 

väldigt mycket både om teknik och uttryck. Dessutom 

fick man se att andra sångare också hade sina styrkor 

och svagheter. Det är så lätt att tro att alla andra har 

det så lätt medan man själv kämpar.

CE
CI

LIA
 M

ÖL
LE

R

MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE 2019   13



JOHANNA LILLBÄCK

Johanna är 37 år gammal och uppvuxen i en by fyra mil utanför Storu-

man. Hon går just nu sitt fjärde och sista år på Storumans folkhögskola 

och är fast besluten om att börja jobba med musik efter utbildningen. 

Varför valde du att studera musik på folkhögskola?

– Att studera just på folkhögskola var ingenting jag egentligen 

valde medvetet från början. Skolan erbjöd en utbildning i digital 

musikproduktion, och jag ville prova på ljudteknik och hade för-

stått att det fanns studior där. Skolformen spelade mindre roll för 

mig. Väl där upptäckte jag inte bara att jag gillade utbildningen utan 

också att flexibiliteten som fanns där passade mig. 

Varför valde du just Storumans folkhögskola?

– Varför jag valde Storumans folkhögskola från början var, som jag 

redan skrivit, för att det fanns en utbildning där som jag tyckte lät 

intressant. Dessutom låg skolan nära platsen där jag bodde (och bor), 

och hade en välkomnande atmosfär. Varför jag valt att stanna kvar mer 

än ett år är för att man har mycket frihet att få göra musik och utvecklas 

i en takt som passar en själv. En stor del av tiden ägnar man åt att göra 

låtar, själv eller i grupp, så man kan fortsätta utvecklas även när man 

går mer än ett år. Man får hålla på med många aspekter av att skapa en 

låt: skriva, producera, spela in och mixa. Frihet innebär, som alltid, att 

man måste ta en del eget ansvar om man vill utvecklas, men viljan att 

lära mig mer är en viktig drivkraft för mig så det passar mig. På skolan 

har jag möjlighet att skapa musik. Utrustningen finns där, lärare som 

kan ge vägledning, och tillfälle att få göra låtar tillsammans med andra 

som, precis som jag, tycker om att hålla på med musik. Eftersom alla är 

olika kan man tillsammans skapa låtar man aldrig skulle kunna skapa 

själv. Det är en miljö där jag trivs och kan skapa och utvecklas.

Hur ser dina planer ut för tiden efter studierna?

– Jag kommer att gå ett år till på skolan. Efter det vill jag jobba med 

musik, men än har jag inte en exakt plan för hur. Skulle någon fråga 

mig ”varför musik?” så skulle jag nog försöka förklara att det bästa 

jag vet är att lyssna på och hålla på med musik. Att få förmedla nå-

got, en berättelse, känsla eller ett budskap, genom ord och musik. 

Att göra musik någon tycker om att lyssna på. Att skapa något som 

passar det sammanhang det skall användas i eller lyckas göra något 

som motsvarar vad en person efterfrågat. Allt det är en nästan ”ma-

gisk” känsla för mig, och det är vad jag vill göra. Alla delar i processen 

med att göra en låt bidrar till det, och att få hålla på med musik ger 

mig oerhört mycket tillbaka. Från början trodde jag nog att det var 

själva låtskrivningen jag skulle hålla på med, men med tiden har det 

blivit mer tid som har lagts på att mixa låtar eftersom klasskompisar 

har frågat mig om hjälp. Det är både kreativt och tekniskt på samma 

gång, det passar min noggranna natur, och jag tycker om det. Men 

jag vill fortsätta skapa egen musik också. Jag har vare sig intresse 

för eller förmåga till att bli artist, så låtarna jag gör, själv eller tillsam-

mans med andra, skulle jag vilja få placerade på förlag/ hos artister.

– Jag har ”halkat in” lite på produktionsmusik också. Det var inget jag 

egentligen planerat men via en av mina bröder fick jag kontakt med en 

person som sökte musik att använda som bakgrundsmusik i videopro-

duktion. Än så länge är det bara en kort produktion som jag gjorde och 

sålde en licens till, men jag har lite mer på gång på det området. Så visst 

beror vissa saker på tillfälligheter. Jag får bara göra mitt bästa i det jag 

kan styra över: arbetet jag lägger ner. Sedan får jag se hur saker och 

ting utvecklar sig året som kommer och under tiden försöka utforma 

en plan för vad jag skall göra sedan för att kunna fortsätta med musik 

och förhoppningsvis försörja mig på det så småningom.

14   MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE 2019


