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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Konstnärligt 
kandidatprogram i Musikproduktion, 180 hp vid 
Örebro universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Örebro universitet får använda godkänt färdighetsprov med 
den utformning och beskrivning som beskrivs i ansökan och inskickade kompletteringar 
som särskilt behörighetskrav för tillträde till Konstnärligt kandidatprogram i 
Musikproduktion. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara 
helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att utbildningen är av sådan 
karaktär att den kräver en viss nivå på färdigheter inom musikproduktion, före 
utbildningsstart för att studenterna ska ha en möjlighet att genomgå de första 
kurserna och klara utbildningsmålen. 
 
Universitet- och högskolerådet gör bedömningen att det prov som Örebro universitet 
ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet i musikproduktion på ett 
tillräckligt rättsäkert sätt prövar färdigheter i musikproduktion utifrån konstnärliga och 
tekniska aspekter. Provet består av ett färdighetsprov i form av ett arbetsprov med två 
egna produktioner.  
 
För att uppnå särskild behörighet ska den sökande inför jury, uppvisa god musikalitet 
och musikalisk kommunikationsförmåga samt förmåga att behärska det tekniska 
hantverket på en, för högre musikutbildning, grundläggande nivå. 
 
Behörighet avgörs av den sökandes prestationer vid provtillfället. Följande bedömning 
görs:  

• Prestation som tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för 
utbildningen, ger behörighet att påbörja utbildningen. 

• Prestation som inte tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för 
utbildningen, ger inte behörighet. 
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En närmare beskrivning av provets innehåll och bedömningskriterier finns i bilaga. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016 och till och med 
höstterminen 2018. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa upp tillståndet. 
Om lärosätet vill fortsätta tillämpa färdighetsprov som särskilt behörighetskrav efter 
höstterminen 2018 ska lärosätet komma in med en ny ansökan samt en uppföljning av 
det särskilda behörighetskravet. I uppföljningen ska lärosätet beskriva vad 
behörighetskravet har betytt för utbildningen och för studenternas förmåga att 
genomföra utbildningen, samt analysera om det finns anledning att justera 
behörighetsvillkoret.  
 
Om Örebro universitet vill ändra i de beviljade kraven under den period som tillståndet 
gäller, ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas samt vad som 
krävs för godkänt arbetsprov. 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, efter föredragning av utredaren 
Petra Brundell. 

 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen   Petra Brundell 
Avdelningschef     Utredare 
Analys, främjande och tillträdesfrågor  
 

 
 
Bilaga: ”Prov- och bedömningsbeskrivning”  



 

Sida 3 (8) 
 

Ärendet 
Örebro universitet har ansökt om att få ställa upp andra behörighetskrav utöver 
grundläggande behörighet för tillträde till Konstnärligt kandidatprogram i 
Musikproduktion, 180hp (ORU 1.1- 01570/2015). De krav på särskild behörighet som 
Örebro universitet vill använda är godkänt färdighetsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2016. 

Universitet ger sedan tidigare utbildningen Musikproduktionsprogrammet, 120 hp och 
har haft tillstånd att sedan höstterminen 2012 använda ett färdighetsprov som särskilt 
behörighetskrav till den utbildningen. Med anledning av att universitet har beslutat att 
inrätta programmet som treårigt, ansöker Örebro universitet om ett nytt tillstånd. 

Örebro universitets ansökan består av tre delar: ansökan, provbeskrivning och 
utbildningsplan för Konstnärligt kandidatprogram i Musikproduktion. Lärosätet har 
kompletterat ansökan med motivering till varför lärosätet vill använda de ytterligare 
behörighetsvillkor som anges samt information om vad som krävs för att den särskilda 
behörigheten ska vara uppfylld. 

Lärosätets beskrivning och motivering 
Skälen som Örebro universitet anger för att vilja använda godkänt färdighetsprov är att 
det inte är tillräckligt med de kunskaper den sökande får från kurser från 
gymnasieskolans estetiska program som krav för särskild behörighet till högre 
utbildning i musik.  
Universitetet anger att det därför är helt nödvändigt att tillämpa ett färdighetsprov för 
bedömning av vad som är helt nödvändiga förkunskaper för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Övergripande behörighets- och urvalskriterier för L-prov 
Örebro universitet har sedan tidigare tillstånd att använda godkänt färdighetsprov som 
behörighetskrav till utbildningar inom musik. De prov som används lokalt kallas L-prov 
och har olika innehåll beroende på vilken typ av färdighet som ska prövas. L-proven har 
gemensamma övergripande behörighets- och urvalskriterier. Dessa kriterier ska även 
gälla för det prov som universitetet ansöker om att få använda.  
 
Övergripande behörighets- och urvalskriterier för L-prov 
För att uppnå särskild behörighet ska den sökande vid färdighetsprov inför jury, 
uppvisa god musikalitet och musikalisk kommunikationsförmåga samt förmåga att 
behärska det tekniska hantverket på en, för högre musikutbildning, grundläggande 
nivå. 

Behörigheten avgörs av den sökandes prestationer vid provtillfället. Följande 
bedömning görs: 
 

• Prestation som tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för 
utbildningen, ger behörighet att påbörja utbildningen. 
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• Prestation som inte tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för 
utbildningen, ger inte behörighet. 
 

Övergripande urvalskriterier 
Till de utbildningar där urval tillämpas, görs detta i och med att samtliga behöriga 
sökanden rangordnas av juryn. Som grund för rangordning och därmed urval, bedömer 
juryn följande aspekter hos de sökande: 

Teknisk kompetens 
Konstnärlig gestaltningsförmåga 
Förmåga till personligt uttryck 

Som stöd för rangordningen använder juryns ledamöter sig av en poängskala, där 
totalsumman divideras med antalet ledamöter, varvid en genomsnittspoäng erhålls. 
De sökande som påvisar behörighet kallas till urvalsgrundande praktiskt mixprov. 
Mixprovet ger den sökande ytterligare en genomsnittspoäng mellan 1-30 på samma 
sätt som behörighetsprovet. Genomsnittet av de båda provens slutliga poäng blir en 
rangordningslista som utgör underlaget för urval. 
 
Provet – LÖ7 Musikproduktion 
Det färdighetsprov som Örebro universitet ansöker om att få använda för behörighet 
avser att pröva färdigheter i musikproduktions utifrån konstnärliga och tekniska 
aspekter. Provet är ett arbetsprov som ska innehålla två egna produktioner av den 
sökande. Produktionerna ska skickas in i klingande form som mp3- eller waw-fil.  
 
Bedömning: Den sökandes arbetsprover bedöms utifrån musikaliskt hantverk, 
kreativitet samt förmåga till ett personligt sammanhängande konstnärligt uttryck. 
 
Musikaliskt hantverk 

Den sökande ska:  
- Visa prov på en god hantverksmässig förmåga att använda de olika musikaliska 
byggstenarna rytm, melodi och harmonik på ett rikt och varierat sätt. 
– Med ljudtekniska redskap kunna fånga och gestalta ett organiskt tidsflöde i en 
klingande balanserad form. 

Bedömning: Bedömningen görs utifrån den sökandes förmåga att i form och över tid 
utnyttja och variera de möjligheter som de musikaliska byggstenarna ger.  

Örebro universitet ger följande exempel på ett godkänt prov: 
Den sökande har skrivit en komposition med sång och rytm/kompsektion med en 
fantasieggande titel. Det valda materialet består av ett rytmiskt mönster i trummor 
och rytmiserat ackordriff som konstraseras av melodiska legatofraser i sång, i det 
återkommande gitarriffet samt den kontrapunktiska basstämman. Tempot är snabbt. 
Musiken ger ett något rastlöst intryck p.g.a. udda taktart (7/8). Det rytmiska mönstret 
samt basstämma förändras mellan de två existerande formdelarna. Likaså varieras 
sångstämman i repeterande formdelar. Kontinuitet för lyssnaren skapas dels genom 
tydlig grundtonskänsla och hastigt harmoniskt förlopp, dels genom den 
intresseväckande variationen åstadkoms å andra sidan genom styckets utveckling vad 
gäller differentiering av spelsätt och artikulation, reharmonisering, registerväxling och 
dynamiska kontraser. Alla små förändringar portioneras ut med en fin känslighet för 
tidsflödet och lyssnarens behov av både igenkännbarhet, lagom händelsetäthet och 
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någon överraskning då och då. 
 
Ett underkänt prov exemplifierar lärosätet enligt följande: 
Den sökande har komponerat ett instrumentalt stycke i genren jazzfusion, vilket 
angivits av den sökande. Stilbrytning förekommer med bland annat: endast rakt 
åttondelskomp, basspelet baseras på långa toner, endast tonika, subdominant och 
dominant som grund för harmoniken samt att huvudmelodin betraktas som riff. 
Avsaknad av organisk utveckling i musikaliska formen då repeterande formdelar utförs 
på exakt samma sätt varje gång. Ackompanjemanget består av olika välkända 
ackordförlopp, som var för sig upprepas ett flertal gånger utan att ha någon relation 
sinsemellan. Alltför hög närvaro av igenkännbarhet och frånvaro av överraskning. 

Kreativitet 

Den sökande ska:  
- Kunna behandla sitt material på ett kreativt sätt som inte huvudsakligen baseras på 
konventionella eller förutsägbara formuleringar. 

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att behandla sitt material - 
både den rent musikaliska delen med även inom ramen för den ljudtekniska 
produktionen – på ett sätt som visar på originalitet och egna kreativa idéer. Kreativitet 
bedöms som förmåga att hantera sitt musikaliska material så att de presenterar 
lösningar som inte är helt förutsägbara och givna, huvudsakligen baserade på 
konventionella musikaliska formuleringar. 
 
Lärosätet ger följande exempel på ett godkänt arbetsprov: 
Se exemplet komposition med sång och rytm-/kompsektion under ”Musikaliskt 
hantverk” ovan. Det rytmiska, motoriska flödet verkar efter ett tag förutsägbart även 
om variationer och förändringar portioneras ut oregelbundet. Men plötsligt förändras 
harmoniken, dynamiken stegras hastigt samt registerväxling sker i sångstämman. Lika 
plötsligt kastas vi tillbaka till utgångspunkten för en kort stund för att ytterligare en 
gång förändras. Förloppet understryks av den ljudtekniska produktionen med hårdare 
dynamisk ljudkomprimering på de kraftfulla partierna och en mix av instrumenten som 
periodvis placerar vissa av dem bakom de starkare. Samma infall som förut men denna 
gång varierat. Från G durskala med tydlig diatonik till G mixolydisk skala samt 
basspelet ändras från en melodisk kontrapunktisk stämma till homofonisk dito. Detta 
är en välkommen subtil kontrast och som knyter samman stycket.  
 
Ett underkänt prov exemplifierar lärosätet enligt följande: 
Se exemplet, instrumentalt stycke i genren jazzfusion, under ”Musikaliskt hantverk” 
ovan. Alla melodifraser är fyra takter långa. Alla förändringar i harmonik och/eller 
rörelser och instrumentation sker efter fyra eller åtta takter. Detta ger förloppet en hög 
grad av förutsägbarhet. Ljudbilden utnyttjar inte möjligheten till förändring utan 
sången har samma eko (delay) hela stycket och produktionstekniker som dubbning har 
inte utnyttjas för att varken bredda ljudbilden eller förstärka olika uttryck. Då det 
musikaliska materialet i övrigt är tämligen konventionellt visar detta på en otillräcklig 
skapande förmåga. 

Förmåga till ett personligt sammanhängande konstnärligt uttryck. 

Den sökande ska:  
- Visa förmåga att med klingande produktion förmedla ett konstnärligt 
ställningstagande genom att använda en känsla eller idé gestaltad genom ett 



 

Sida 6 (8) 
 

musikaliskt uttryck. 
 
Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att relatera musikaliska 
kvaliteter och idéer i förhållande till det konstnärliga uttryck som eftersträvas. Såväl 
det musikaliska materialets emotionella kvaliteter som den ljudtekniska produktionen 
kan förmedla varierande uttryck beroende av kontext, men det ska vara möjligt att 
förstå valet av musikalisk idé i förhållande till det konstnärliga uttryck som eftersträvas. 
 
Lärosätet ger följande exempel på ett godkänt arbetsprov: 
Se exemplet komposition med sång och rytm/kompsektion under ”Musikaliskt 
hantverk” ovan.  
Det musikaliska grundmaterialet i kompositionen är kanske inte så originellt eller 
uttrycksfullt i sig, men det sätt som det valda materialet behandlas och varieras vittnar 
om en tillräcklig förmåga att gör lyssnandet meningsfullt, ljudtekniken utnyttjas för att 
föra in variationer i produktionen genom att temat klädes i olika sound och håller 
lyssnaren intresserad genom olika placeringar i stereobredden. Överraskningarna som 
resulterar i en konstrasterande mellandel och den följande gradvisa övergången till det 
ursprungliga uttrycket ger känslan av att stycket handlar om något. Det gestaltar en 
berättelse. Ljudtekniken används, för att styrka berättelsen, genom efterklang och eko 
på valda delar som ger illusionen av olika platser och röster. Likaså är basregistret 
sparsamt utnyttjat och tar därmed tydligt tag i lyssnaren när det används. De olika 
avsnitten har helt olika tidskänsla och händelsetäthet även om pulshastigheten 
formellt är densamma. Att på ett organiskt sätt införa och skapa en konstrasterande 
mellandel med ett likartat grundmaterial för att sedan gradvis återvända till det 
ursprungliga uttrycket ger känsla av mening och sammanhang för lyssnaren i denna 
”berättelse”.  
 
Ett underkänt prov exemplifierar lärosätet enligt följande: 
Se exempel jazzfusion under ”Musikaliskt hantverk” ovan.  
Kompositören verkar ha förälskat sig i sitt material och umgås med det genom att 
upprepa det. Ljudtekniska effekter och funktioner används på ett sätt som gör att det 
går inflation i dem. För lyssnaren innebär upprepning gradvis förslitning, vilket 
förstärks av att det valda materialet påminner om musik som man hört förut. 
Kompositören begår en stilbrytning och visar en otillräcklig förmåga att värdera det 
musikaliska materialet för att kunna kommunicera med sin konstnärliga idé.  
 
Bedömargrupp 
Bedömargruppen består av tre kompositionslärare som kommer att undervisa på 
programmet. 
 
Resultat/Poängskala 
Bedömningen översätts till en poängskala där godkänd färdighet (d.v.s. 
arbetsproverna) poängsätts med skalan 1-30. Resultatet av denna poängsättning 
tillsammans med det urvalsgrundande mixprovets resultat innebär att de sökande kan 
rangordnas. 
 
E används för att markera Ej godkänt, d.v.s. en prestation som inte tillfredsställer de 
helt nödvändiga minimikraven för utbildningen. 
 
För den sökande ska uppfylla den särskilda behörigheten krävs att alla delprov i 
färdighetsprovet är godkända.  
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Provmoment Skala Godkänt 

LÖ7 Färdighet/arb. prover 1-30 1 (Underkänt markeras med ”E” d.v.s. ej godkänt.) *) 

*) Om majoriteten av ledamöterna sätter ”E” i momentet, blir resultatet ”E” oavsett 
vilken poäng den tredje ledamoten sätter. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (UHRFS 2013:2).  

Baserat på Örebro universitets ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

Örebro universitet vill använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt färdighetsprov 
till Konstnärligt kandidatprogram i Musikproduktion. 
Lärosätet anser att det inte är tillräckligt med kurser från gymnasieskolans estetiska 
program som krav för den särskilda behörigheten och därför helt nödvändigt att 
tillämpa färdighetsprov för bedömningen av den särskilda behörigheten. 

Att det som urvalsinstrumentet ska pröva är nödvändiga egenskaper och kompetenser 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen anser Universitets- och 
högskolerådet vara en viktig aspekt i bedömningen av om kravet är ”helt nödvändigt”. 
Som ett första steg har Universitets- och högskolerådet prövat och funnit att 
utbildningen är av sådan karaktär att godkänt resultat på det beskrivna arbetsprovet är 
ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen förbereder för en professionell karriär som musikproducent och 
Universitets- och högskolerådet bedömer att det, för att nå utbildningsmålen, är 
rimligt att studenterna har en viss färdighet i musikproduktion före studiestart.  

Ett exempel är att utbildningsplanen för Konstnärligt kandidatprogram i 
musikproduktion innehåller lokala lärandemål, kursmål och beskrivningar av innehållet 
som visar dels att kravet är relevant för utbildningen, dels att det är helt nödvändigt 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ett exempel på lokalt mål för 
utbildningsprogrammet lyder: ”Efter avslutad utbildning ska studenten visa utvecklade 
kunskaper och färdigheter i musikalisk gestaltning”. Ett annat lokalt mål för 
utbildningsprogrammet är att studenten efter avslutad utbildning ska ”visa förmåga att 
självständigt kunna planera, dokumentera och genomföra produktion av konstnärliga 
projekt inom musikproduktion”. 
 
Lärosätet har i beskrivningen av färdighetsprovet ytterligare kunnat göra det trovärdigt 
att de egenskaper och kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
urvalsinstrumentet. Beskrivningen är även tydlig av vad som krävs av den sökande för 
att arbetsprovet ska bedömas som godkänt, d.v.s. att den sökande ska bedömas som 
behörig för utbildningen. Örebro universitet har visat kunskapskriterier för samtliga 
bedömningskriterier i färdighetsprovet och genom att konkretisera dessa visat att 
bedömnigen av behörighet kan ske på ett för de sökande tillräckligt rättsäkert sätt.  
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Lärosätet har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av lärare som tillsammans besitter kompetens 
om utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet bedömer att Örebro universitet i sin ansökan och 
inlämnade kompletteringar på ett tillfredställande sätt har visat att kravet på 
färdighetsprov är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
Konstnärligt kandidatprogram i musikproduktion. 
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