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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat 
musiker vid Karlstad universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Karlstad universitet får använda antagningsprov som särskilt 
behörighetskrav för tillträde till utbildningen konstnärlig kandidat musiker. 
Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen.  

Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att Karlstad universitet visat att 
grundläggande konstnärliga färdigheter, i form av spelteknisk skicklighet och 
konstnärlig gestaltande förmåga, är nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det färdighetsprov som Karlstad 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet till utbildningen 
konstnärlig kandidat musiker på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar den sökandes 
speltekniska skicklighet och konstnärliga gestaltande förmåga. Behörighetsprovet 
består av huvudinstrumentprov 1 och skriftligt musikteoretiskt färdighetsprov.  

Tillståndet gäller från och med antagningen till hösterminen 2016 och till och med 
höstterminen 2018. Om lärosätet vill fortsätta att tillämpa antagningsprov 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 Karlstad 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 
är gränsen för godkänt arbetsprov. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Frida Lundberg. 

 

 
Tuula Kuosmanen  
Avdelningschef        
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Frida Lundberg 
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Ärendet 
Karlstad universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till 
konstnärlig kandidatexamen inom huvudområdet musik vid Karlstad universitet 
(lärosätets Dnr C2015/842). De krav på särskild behörighet som Karlstad universitet vill 
använda är godkänt färdighetsprov. 

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

Karlstad universitets ansökan består av ansökan med sex bilagor; 1a 
(huvudinstrumentprov), 1b (juryprotokoll huvudinstrument 1), 1c (juryprotokoll 
huvudinstrumentprov 2), 2a (musikteoretiskt färdighetsprov), 2b (juryprotokoll 
musikteoretiskt färdighetsprov), 3 (slutligt juryprotokoll), 4 (utbildningsplan), 5 
(kursplan för huvudinstrument 1), och 6 (kursplan för huvudinstrument 4).  

Lärosätets motivering 
Ansökan gäller programmet konstnärlig kandidat musiker som leder till en konstnärlig 
kandidatexamen inom huvudområdet musik.   

Skälet Karlstads universitet anger för att vilja använda färdighetsprov är att 
utbildningen förutsätter att studenten redan från början har sådana tekniska och 
hantverksmässiga färdigheter i spel på sitt instrument samt en sådan konstnärlig 
gestaltande förmåga att det är möjligt att efter tre års studier nå en professionell 
musikernivå. 

Karlstads universitet framför att gymnasiebetyg eller betyg i musik från gymnasiets 
estetiska program inte räcker som behörighetskrav. Vidare anför lärosätet att 
betygskriterierna i denna skolform inte anger och inte heller motsvarar på något sätt 
nivån på den speltekniska skicklighet och konstnärliga förmåga som avses vid 
antagning till kandidatutbildingen. 

De särskilda kompetenser som Karlstads universitet vill bedöma i 
huvudinstrumentproven är spelteknisk skicklighet och konstnärlig gestaltande 
förmåga. 

Lärosätets beskrivning 
Det antagningsprov som Karlstads universitet ansöker om att få använda, för 
behörighet vid tillträde till konstnärlig kandidatexamen inom huvudområdet musik, 
avser att pröva spelteknisk skicklighet och konstnärlig gestaltande förmåga. 

Behörighetsprovet består av huvudinstrumentprov 1 och musikteoretiskt 
färdighetsprov. Lärosätet redovisar också i sin ansökan det prov som används vid 
urvalet, huvudinstrumentprov 2, för att ge en samlad bild av alla prov i 
antagningsprocessen.  

Karlstads universitet framför att det vid bedömning av färdighetsprov på instrument är 
viktigt att utgå från övergripande kortfattat beskrivna kriterier, men även mer 
detaljerade formuleringar som tydligt visar vad som krävs. Ett sådant förfarande 
möjliggör en mer objektiv och likvärdig bedömning, vilket i sin tur kan garantera att de 
sökande bedöms på ett rättssäkert sätt. Lärosätet menar att detaljerade kriterier också 
kan bidra till att det blir begripligt för de sökande vad som faktiskt prövas och vad 
bedömande jurymedlemmar anser nödvändigt att kunna för att bli godkänd eller 
tilldelas en högre poäng. Viktigt i sammanhanget blir, förutom att ta hänsyn till genre 
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och stil, att även beakta olika instruments egenskaper och utmaningar samt olika 
tekniska och musikaliska utmaningar i de musikstycken som framförs. Av den 
anledningen ser väldigt detaljerade, och mer exemplifierade, bedömningskriterier olika 
ut för olika instrument och olika musikstycken. I kriterierna och de efterföljande 
beskrivningarna lyfts dock inte specifika detaljer för skilda instrument eller 
musikstycken fram. Däremot har ett antal mer detaljerade exempel getts. 

Huvudinstrumentprov 1 
För huvudinstrumentprov 1 ska den sökande framföra två musikstycken på sitt 
instrument, fritt valda inom ramen för i förväg angiven typ av verk. Enligt Karlstads 
universitet anger de angivna verken en viss svårighetsgrad på de musikstycken som ska 
framföras, motsvarande de krav som ställs för antagning till en konstnärlig utbildning. 
Provet är avsett att visa den sökandes färdighet på sitt instrument och dennes förmåga 
till musikaliskt uttryck. Den sökande bedöms med godkänd eller icke godkänd utifrån 
de kriterier som anges i tabellen nedan. 

Bedömning 
 

Spelteknisk skicklighet Konstnärlig gestaltande förmåga 

1 poäng 
(godkänd) 

Uppvisar tekniska färdigheter som 

möjliggör ett stabilt och trovärdigt 

framförande av vald repertoar i relation 

till de grundläggande krav som ställs 

  

Uppvisar konstnärliga gestaltningar 

anpassade till den valda repertoarens 

karaktär och stil i relation till de 

grundläggande krav som ställs 

 

0 poäng  
(icke godkänd) 

Uppvisar bristfälliga tekniska färdigheter i 

vald repertoar i relation till de nödvändiga 

krav som ställs  

Uppvisar bristfälliga konstnärliga 

gestaltningar i vald repertoar i 

relation till de nödvändiga krav som 

ställs 

 

 

Lärosätet beskriver mer utförligt bedömningskriterierna enligt nedan. 

Bedömning av spelteknisk skicklighet 

För en poäng, godkänt prov, krävs att den sökande uppvisar tekniska färdigheter som 
möjliggör ett stabilt och trovärdigt framförande av vald repertoar i relation till de 
grundläggande krav som ställs. På denna nivå förfogar den sökande över 
grundläggande tekniska verktyg såsom exempelvis spel i eller växling mellan olika 
lägen, anslagstekniker, instrumentspecifik motorik och fingersättningar samt 
klangbildning och intonation, vilka tillsammans bidrar till ett stabilt tempo, rytmisk 
precision, god klang och flöde. Den sökande framför även musiken på ett trovärdigt 
sätt så till vida att en viss teknisk anpassning sker till musikens stil och karaktär.  Den 
tekniska färdigheten är dock inte helt övertygande då viss koncentration läggs på att 
klara av tekniska utmaningar.  

För noll poäng, icke godkänt prov, uppvisar den sökande bristfälliga tekniska 
färdigheter i vald repertoar i relation till de krav som ställs. Vid ett icke godkänt prov 
saknas flera grundläggande tekniska färdigheter i spelet av vald repertoar. Den 
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sökande behärskar inte i tillräckligt hög grad att exempelvis spela i eller växla mellan 
olika lägen, använda sig av grundläggande anslagstekniker, välja lämpliga 
fingersättningar, bilda en god klang på instrumentet, spela med dynamiska variationer, 
olika artikulationer eller rytmiskt och rent.  

I bilaga 1a beskriver Karlstads universitet vad som exempelvis avses med spelteknisk 
skicklighet för olika musikinstrument. Lärosätet anför att det för en stråkmusiker 
innefattar förtrogenhet och skicklighet gällande till exempel stråkföring, spel i olika 
lägen och intonation. För en pianist inbegriper skickligheten bland annat 
anslagstekniker och pedalhantering medan det för blåsinstrumentalister och sångare 
handlar om exempelvis andningsteknik och intonation. Spelteknisk skicklighet innebär 
vidare, enligt Karlstads universitet, oavsett instrument, flera gemensamma färdigheter 
såsom att spela med instrumentspecifik motorik, rytmisk stabilitet och god 
klangbehandling. Valet av hur dessa verktyg används blir viktigt i relation till ett 
musikstyckes tekniska och gestaltande utmaningar. Sådana utmaningar kan exempelvis 
handla om mer eller mindre komplicerade och svårspelande skalor, löpningar, 
passager, grepp, klangbildningar eller musikaliska uttryck. 

Bedömning av konstnärlig gestaltande förmåga 

För en poäng, godkänt prov, krävs att den sökande uppvisar konstnärliga gestaltningar 
anpassade till den valda repertoarens karaktär och stil i relation till de grundläggande 
krav som ställs. Den sökande visar viss kunskap om och förståelse för den valda 
musikens tradition, stil, form och karaktär. Det kan ske genom tillfredsställande 
frasering och artikulering av melodier, vissa dynamiska förändringar och förmåga att 
behandla klang på ett tillfredsställande sätt. Förmedling av musikens karaktär, och 
förmåga att forma musikaliska gestaltningar kan dock hindras av den sökandes fokus 
på tekniska färdigheter. 

För noll poäng, icke godkänt prov, uppvisar den sökande bristfälligt genomförda 
konstnärliga gestaltningar i vald repertoar i relation till de krav som ställs. Den sökande 
visar bristfälliga eller ingen kunskap om musikens stil och traditioner, inte heller någon 
tendens till att forma musiken utifrån egna val av gestaltningar. Detta kan visa sig i 
delvis eller helt okontrollerad hantering av musikens fraser, klanger och rytmer samt i 
avsaknad av dynamiska förändringar, artikulation och koppling till stil, men också i att 
det inte finns någon direkt tolkning av den musik som spelas. 

I bilaga 1a beskriver Karlstads universitet mer utförligt vad som menas med konstnärlig 
gestaltande förmåga, vilket beskrivs som en förmåga att gestalta och kommunicera 
musik med utgångspunkt i de musikkulturella traditioner som inramar den musik som 
framförs. Detta innefattar en förtrogenhet med och förmåga att välja och på ett 
lämpligt sätt använda de kulturella verktyg som finns tillgängliga inom en viss genre, 
viss stil och visst tidsskede. Det kan exempelvis handla om att ha kännedom om hur 
musiken kan artikuleras, fraseras och nyanseras samt, i förekommande fall, hur texter 
kan tydas och utvecklas. Konstnärlig gestaltande förmåga innebär enligt Karlstads 
universitet också skicklighet i att tillföra musiken en ytterligare musikalisk dimension i 
form av egna tolkningar, gestaltningar av till synes subtila företeelser eller 
känsloupplevelser samt skapande av nya uttryckssätt både inom och utanför givna 
konstnärliga ramar. I detta ingår att konstnärliga gestaltningar ska kunna 
kommuniceras så att de är begripliga och trovärdiga samt kan nå fram till och upplevas 
av lyssnaren. 
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Musikteoretiskt färdighetsprov 
Den sökande prövas även i ett musikteoretiskt färdighetsprov där kunskaper om och 
färdigheter i gehörs-, sats- och musiklära mäts. Provet är skriftligt och består av både 
lyssningsexempel och skriftligt formulerade uppgifter. I delprov 1, gehörslära, ska den 
sökande visa förmåga att utifrån klingande musikexempel uppfatta och notera 
melodier, rytmer och harmonier. I delprov 2, satslära, ska den sökande visa sin 
förmåga att i en harmonisk analys notera de grundläggande funktionerna i 
västerländsk dur- och molltonal musik samt visa kunskap om principerna för 
stämföring enligt västerländsk funktionsharmonisk tradition. Vidare ska den sökande i 
delprov 3, musiklära, visa kunskaper om musikens grammatik och terminologi.  

Karlstads universitet redovisar bedömningskriterier i tabellen nedan. 

Bedömning Gehör Satslära 
 

Musiklära 

Godkänd Uppvisar grundläggande 

färdigheter i notering av 

klingande 

musikexempel 

Uppvisar grundläggande 

kunskaper i harmonisk 

analys, stämföring och 

utformning av andrastämma  

Uppvisar grundläggande 

kunskaper om musikens 

grammatik och 

terminologi 

Icke 
godkänd 

Uppvisar bristfälliga 

färdigheter i att notera 

klingande 

musikexempel 

Uppvisar bristfälliga 

kunskaper i harmonisk 

analys, stämföring och 

utformning av andrastämma  

Uppvisar bristfälliga 

kunskaper om musikens 

grammatik och 

terminologi 

 

Lärosätet beskriver mer utförligt bedömningskriterierna enligt nedan. 

Bedömning av kunskaper och färdigheter i gehör  

För godkänt prov krävs att den sökande uppvisar grundläggande färdigheter i notering 
av klingande musikexempel. Detta innebär att den sökande på minst hälften av 
gehörsuppgifterna visar korrekt noterade uppfattningar av meloditoner, ackord och 
rytmiska figurer.  

För icke godkänt prov uppvisar den sökande bristfälliga färdigheter i att notera 
klingande musikexempel. Ett icke godkänt på detta prov innebär att det i mindre än 
hälften av gehörs-uppgifterna visas korrekt noterade uppfattningar av meloditoner, 
ackord och rytmiska figurer.  

Bedömning av kunskaper och färdigheter i satslära 

För godkänt prov krävs att den sökande uppvisar grundläggande kunskaper i 
harmonisk analys, stämföring och utformning av andrastämma. Den sökande visar på 
minst hälften av uppgifterna i satslära en korrekt uppfattning av grundfunktionerna 
tonika, subdominant och dominant, dess paralleller och mellandominanter samt 
färdighet i att skriva en självständig melodisk andrastämma med utgångspunkt i den 
västerländska konstmusikens traditioner. 
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För icke godkänt uppvisar den sökande bristfälliga kunskaper i harmonisk analys, 
stämföring och utformning av andrastämma. I mindre än hälften av uppgifterna i 
satslära visas en korrekt uppfattning av grundfunktionerna tonika, subdominant och 
dominant, dess paralleller och mellandominanter samt färdighet i att skriva en 
självständig melodisk andrastämma med utgångspunkt i den västerländska 
konstmusikens traditioner. 

Bedömning av kunskaper i musiklära 

För godkänt prov krävs att den sökande uppvisar grundläggande kunskaper om 
musikens grammatik och terminologi. På minst hälften av uppgifterna i musiklära visas 
korrekta kunskaper gällande benämning och notering av exempelvis noter, skalor, 
intervall, taktarter, pauser, tonarter och ackord. 

För icke godkänt prov uppvisar den sökande bristfälliga kunskaper om musikens 
grammatik och terminologi. Mindre än hälften av uppgifterna i musikens grammatik 
och terminologi är korrekt besvarade vad gäller benämning och notering av noter, 
skalor, intervall, taktarter, pauser, tonarter och ackord. 

Bedömning för godkänt musikteoretiskt färdighetsprov 

För att juryn ska bedöma den sökande som godkänd krävs att delproven gehörslära, 
satslära och musiklära är godkända. Om en sökande är godkänd på en eller två delar av 
provet men icke godkänd på den tredje anses den sökandes prov vara icke godkänt. 
Provets olika delar poängsätts och resultateten bedöms med godkänt eller icke 
godkänt. För att få godkänt skall den sökande ha minst 50 % rätt på varje delprov. Om 
den sökande har mindre än 50 % rätt bedöms provet som icke godkänt. 

Utbildnings- och kursplaner 
Den inskickade utbildningsplanen anger att den första kursen studenten läser på 
programmet är huvudinstrument 1. Efter genomgången kurs ska studenten, enligt 
kursplanen, till exempel kunna spela a vista utifrån enklare och medelsvåra notbilder 
och musikaliskt samspela med andra musikutövare. Utbildningsplanen anger att 
studenten under utbildningen tillägnar sig både fördjupade och breddade kunskaper 
samt utvecklar ett fördjupat konstnärligt förhållningssätt som är relevant för 
yrkeslivets kvalificerade uppgifter. 

Juryns sammansättning 
Enligt Karlstads universitet kommer de juryer som bedömer de sökandes prestationer i 
färdighetsproven att bestå av sakkunniga ledamöter som är anställda vid 
musikhögskolan, vilket innebär konstnärligt välutbildade och kompetenta lärare med 
såväl hög lärar- som musikerkompetens. Dessa lärare har också flerårig erfarenhet av 
bedömning av färdighetsprov både till lärarprogrammet i musik, till den närliggande 
folkhögskolans musiklinje och till den fristående universitetskursen i musik, M60. Även 
studentrepresentanter kommer att ingå i varje jurygrupp, dock endast med en 
bevakande funktion i syfte att se till att provförfarandet och urvalsprocessen är 
rättssäker för de sökande. Vid behov anlitas externa ledamöter med motsvarande 
kompetens. Alla jurygruppers arbete kommer att ledas av en ordförande tillika 
sakkunnig lärare anställd vid musikhögskolan. 

Information som ges till de sökande 
Karlstads universitet redovisar hur de sökande får information om behörighetsprovet. I 
anmälningsinformationen på universitetets webbsida för programmet Konstnärlig 
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kandidat musiker kommer det finnas information om kursplaner och utbildningsplaner 
samt om att särskild behörighet och rangordning för urval prövas i form av 
färdighetsprov. I beskrivningen av proven framgår hur urvalet av musikstycken ska 
göras, att proven består av både spel på huvudinstrument, a vista- och 
gestaltningsprov på instrument samt ett musikteoretiskt färdighetsprov. Vidare 
framgår vilka ramar som gäller för val av musikstycken, hur lång tid varje provomgång 
tar, vad som mäts vid proven samt vilka kriterier som gäller för bedömning. Det 
kommer också att framgå hur och när slutligt provresultat respektive besked om 
antagning meddelas. 

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.  

Baserat på Karlstads universitets ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort 
följande bedömning. 

För behörighet till konstnärlig kandidat musiker vill Karlstads universitet använda ett 
särskilt behörighetskrav om godkänt färdighetsprov. Karlstads universitet anger att det 
är nödvändigt att studenten redan från början har sådana tekniska och 
hantverksmässiga färdigheter i spel på sitt instrument samt en sådan gestaltande 
förmåga att det är möjligt att efter tre års studier nå en professionell musikernivå.  

Att det som behörighetsprovet 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 
utgör ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Utbildningen är en konstnärlig professionsutbildning där den studerande 
efter avslutad utbildning kunna verka som yrkesmusiker i olika konstnärliga 
konstellationer. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att de krav som lärosätet vill ställa 
för särskild behörighet kan anses vara rimliga. Bland annat anger kursplanen för 
utbildningens inledande kurs, huvudinstrument 1, 22,5 högskolepoäng, ett lärandemål 
om att en student ska kunna samspela musikaliskt med andra musikutövare efter 
genomgången kurs. För att uppnå det målet menar Universitets- och högskolerådet att 
de krav på godkända färdigheter som prövas i antagningsprovet är motiverade.  

Universitets- och högskolerådet bedömer att Karlstads universitet i sin ansökan på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt färdighetsprov är helt nödvändigt 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen konstnärlig kandidat musiker. 

Vidare har Karlstads universitet redogjort för jurygruppens kompetens; konstnärligt 
välutbildade och kompetenta lärare med såväl hög lärar- som musikerkompetens. 

Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som Karlstads 
universitet har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande tillräckligt 
rättssäkert sätt.  
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Karlstads universitet har i ansökan därmed kunnat visa att det finns särskilda skäl för 
att tillämpa andra behörighetskrav för utbildningen konstnärlig kandidat musiker. 

 

 


