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Universitets- och högskolerådets beslut 
 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Lunds universitet får använda godkänt arbetsprov som 
särskilt behörighetskrav för tillträde till Konstnärligt kandidatprogram i 
skådespelarkonst. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara 
helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att Lunds universitet har visat att 
grundläggande färdigheter inom skådespelarkonst är nödvändiga för att den sökande 
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det antagningsprov som Lunds 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet till utbildningen 
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst på ett tillräckligt rättssäkert sätt 
prövar den sökandes förmåga. Behörighetsprovet består av två delprov; delprov 1: 
monolog och delprov 2: dialogscen. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2017 och till och med 
höstterminen 2019. Om lärosätet vill fortsätta att tillämpa antagningsprov som särskilt 
behörighetskrav efter höstterminen 2019 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.  
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Om Lunds 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 antagningsprov. 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Petra Brundell. 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 
 

Petra Brundell  
Utredare 
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Ärendet 
Lunds universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till Konstnärligt 
kandidatprogram i skådespelarkonst (lärosätets reg.nr Dnr U 2017/2). De krav på 
särskild behörighet som lärosätet vill använda är godkänt antagningsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2017. 

Lunds universitets ansökan består av tre delar: ansökan, beskrivning av 
antagningsprovet och utbildningsplan för programmet. Lärosätet har kompletterat 
ansökan med förtydligande av de färdigheter som antagningsprovet ska pröva.  

Lärosätets motivering och beskrivning 
Skälen som Lunds universitet anger för att vilja använda godkänt antagningsprov är att 
de fastställda områdesbehörigheterna, vilka endast innehåller kurser från 
gymnasieskolan, inte är tillräckligt relevanta som särskild behörighet till utbildningen 
och att en behörighetsprövning på enbart gymnasiebetyg inte skulle kunna garantera 
att de sökande har förmågan att klara utbildningen. Lunds universitet framför att 
antagningsprov för behörighet är oumbärligt för att garantera utbildningens kvalitet 
och för att garantera att de sökande besitter helt nödvändiga förkunskaper för att 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vidare anför lärosätet att en student som inte 
besitter de nödvändiga förkunskaperna kommer dels inte själv kunna tillgodogöra sig 
utbildningen, dels kunna inverka negativt på de andra studenterna genom att skapa 
obalans i utbildningen.  

Vidare beskriver lärosätet att syftet med att använda antagningsprov för särskild 
behörighet är att anta de sökande som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra 
sig utbildningen. Detta krävs eftersom utbildningen är en djupt individualiserad 
utbildning med omfattande, ofta enskild, undervisning. De sökande som bedöms ha 
bäst förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är de som 
antagningsjuryn anser vara särskilt lovande och motiverade.  
 
Lunds universitet beskriver att första terminen på skådespelarutbildningen bygger 
vidare på en ingångsnivå i förmågor, som utgör skådespelarkonst och som studenterna 
visar att de har i antagningsproven. 
 
Lunds universitet anger att den sökande ska visa förutsättningar att uppfylla målen vad 
gäller för första terminens studier som: 

- Visa förståelse för samspelet mellan kropp, röst och andning. 
- Visa förmåga till samspel och samarbete. 
- Visa förmåga att anpassa sig fysiskt, mentalt och emotionellt till den sceniska 

uppgiften och till ensemblen.  
- Visa förmåga att arbeta med en produktiv relation mellan fantasi och 

disciplin, mellan spontanitet och ordning. 
- Visa förmåga att använda samspelet mellan andning, kropp, röst och text som 

kommunicerande verktyg.  

Antagningsprovet 
Det antagningsprov som Lunds universitet ansöker om att få använda för särskild 
behörighet avser att pröva den sökandes kompetens inom skådespelarkonst. Provet 
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består av tre delprov, där den särskilda behörigheten prövas i delprov 1 och 2. De 
sökande som får omdömet ”godkänt” i delprov 1 får gå vidare och göra delprov 2. De 
som får omdömet ”icke godkänd” får inte genomföra delprov 2. För att kunna komma i 
fråga för det slutgiltiga urvalsprovet, delprov 3, måste den sökande ha passerat både 
delprov 1 och 2 med bedömningen ”godkänd”. De som fått omdömet godkänd i 
delprov 1  och 2 bedöms ha förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen på 
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst, och ha särskild behörighet. 
Delprov 3 räknas som urvalsprov bland dem som bedöms ha förutsättningar att 
tillgodogöra sig undervisningen. De sökande rangordnas enligt juryns samlade 
bedömning i delprov 3. 
  
Bedömningskriterier 
Delprov 1 
Lärosätet beskriver kriterier för omdömet ”godkänd” (1 poäng). 
För godkänt resultat ska den sökande visa särskild förmåga att gestalta en monolog så 
att det väcker ett intresse hos juryn, genom grundläggande färdigheter som definieras 
enligt följande kriterier: 
 
Den sökande ska visa: 
 
Närvaro, fokus och koncentrationsförmåga i en scenisk situation 
Med närvaro, fokus och koncentrationsförmåga menas här att kunna omfatta rollens 
situation och agera fokuserat framför en jury med ett flöde av tankar som med 
tydlighet påverkar kroppen och rösten på ett för situationen följdriktigt och 
ändamålsenligt sätt.  

Förståelse för rollens mål, handling och de föreslagna omständigheterna 
Förståelse för rollens mål, handling och de föreslagna omständigheterna betyder här 
att handla målmedvetet, logiskt och konsekvent i relation till de förutsättningar som 
råder i den aktuella situationen.  
 
Förmåga att kommunicera till en publik 
Att visa en förmåga att kommunicera betyder här att på ett engagerat sätt förmedla 
rollens berättelse så att den når ut till en tänkt publik (juryn), samt att visa 
förutsättning att kunna utveckla en balans mellan spontanitet och ordning och mellan 
fantasi och disciplin.  

Förmåga att nyansera kropp och röst 
Förmåga att nyansera kropp och röst betyder här att låta rösten och kroppen påverkas 
och förändras i relation till rollens mål, handling och de föreslagna omständigheterna, i 
fråga om nivå av energi och volym, rytm och tempo.  

Lärosätet beskriver följande kriterier för omdömet ”icke godkänd” (0 poäng). 
För icke godkänt prov visar den sökande brister i grundläggande färdigheter: 

Bristande närvaro, fokus och koncentrationsförmåga 
Tydliga brister i närvaro, fokus och koncentrationsförmåga betyder här t.ex. att den 
sökande ”störs” av juryns närvaro i rummet, så att den tappar fokus i frågan om rollens 
mål i stunden, och att självmedvetenheten hindrar den sökande att förmedla rollens 
handlande så att det stör kommunikationen med publiken (juryn). 

Bristande förståelse för rollens mål, handling och de föreslagna omständigheterna 
Bristande förståelse för rollens mål, handling och de föreslagna omständigheterna 
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betyder här t.ex. att agera ologiskt i relation till rollens mål, eller de föreslagna 
omständigheterna, med plötsliga och omotiverade känsloutspel, för lite engagemang 
eller handlingar så att rollens avsikt blir obegriplig eller uppfattas störande i relation till 
den avsedda berättelsen. 

Bristande förmåga att kommunicera till en publik 
Bristande förmåga att kommunicera betyder här exempelvis att på ett oengagerat sätt 
förmedla rollens berättelse, eller att läsa upp texten som en utantill- läxa, eller att 
framhäva sig själv, posera utan att fokusera på rollens handlande eller visa stora brister 
i relationen mellan spontanitet och ordning.  

Bristande förmåga att nyansera kropp och röst 
Bristande förmåga att nyansera kropp och röst betyder här att misslyckas med att låta 
rösten och kroppen påverkas och förändras i relation till rollens mål, handling och de 
föreslagna omständigheterna, i fråga om nivå av energi och volym, rytm och tempo. 
Detta kan exempelvis yttra sig i att det kroppsliga arbetet präglas av statisk energi, 
oklara rumsliga riktningar, avbrutna rörelser utan flöde. Det kan också yttra sig i att 
arbetet med röst och tal präglas av onyanserad volym, statisk frasering, eller att den 
sökande arbetar utan inre bilder/tankar och rabblar text.  

Delprov 2  
De sökande framför en förelagd dialogscen två gånger, först ensam med motläsare vid 
sidan av scenen, sedan en gång till i samspel med medspelare, och med nya 
instruktioner av juryn, t.ex. ändrade sceniska omständigheter.  
 
Lärosätet anger kriterier för omdömet ”godkänd” (1 poäng) 
För godkänt resultat ska den sökande visa, ytterligare grundläggande färdigheter som: 

Grundläggande förmåga till samspel 
Visa förutsättningar att utveckla förmåga till samspel genom att i samspel med en 
partner kommunicera rollens strävan, genom handlingsförlopp, vändpunkt, 
tankeprocesser, med undertext och tydligt uppsåt. Den sökande reagerar på 
motläsarens repliker i en tänkt och förberedd situation.  

Grundläggande förmåga till anpassning 
Visa förutsättningar till att utveckla förmåga till anpassning genom att ta in nya 
instruktioner och att in nya föreslagna omständigheter, att ta in nya instruktioner och 
att i samspel med partner anpassa röstliga och kroppsliga uttryck till rollens strävan, 
situation och omständigheter. 
 
Kriterier för omdömet ”icke godkänd” (0 poäng) 

Bristande grundläggande samspelsförmåga 
Bristande grundläggande samspelsförmåga betyder här att den sökande inte förmår 
att lyssna och reagera på sin partner, att den sökande exempelvis är fast fokuserad på 
sitt eget agerande snarare än att påverka sin partner.  
 
Bristande grundläggande anpassningsförmåga 
Bristande grundläggande anpassningsförmåga betyder här att den sökande misslyckats 
med att anpassa sig till nya omständigheter, med att ta in nya instruktioner och med 
att anpassa sina uttryck i samspel med en partner. Det kan exempelvis yttra sig i att 
trots nya instruktioner upprepa samma agerande, eller att ha för stort fokus på sig 
själv.  



 

Sida 6 (7) 
 

 
Antagningsjuryns sammansättning 
Lunds universitet beskriver juryns sammansättning, jurymedlemmarna representeras 
av lärare från skådespelarprogrammet, representanter från yrkeslivet samt även 
studentrepresentation. Juryns arbete leds av en ordförande som är en konstnärligt 
sakkunnig lärare anställd av högskolan. Lärarna ska ha mångårig erfarenhet av 
undervisning på skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan i Malmö samt hög och 
dokumenterad kompetens i sina respektive ämnen röst, tal och text, sång och musik, 
rörelse samt scenframställning. Yrkeslivsrepresentanterna ska ha mångårig erfarenhet 
från teaterns värld som teaterchef, regissör, skådespelare eller dylikt. Studenterna 
deltar i juryn med uppgift att bevaka processen och rättssäkerheten för sökande och 
har inte rösträtt. En viss rotation av jurymedlemmar eftersträvas år från år för att få 
nya värdefulla synpunkter i arbetet, samtidigt som en kontinuitet i 
jurysammansättningen är en förutsättning för de sökandes rättssäkerhet och 
likabehandling. Inför juryarbetet utbildas medlemmarna i antagningsprocessen under 
ett seminarium med fokus på likabehandlingsfrågor och rättssäkerhet för de sökande.  
 
Utbildnings- och kursplaner 
Utbildningsplanen samt kursplan för utbildningens första kurs har bifogats. Ett av 
kursmålen för den första inledande kursen är att studenten efter genomgången kurs 
förväntas visa förmåga att reflektera över och redogöra för sin utgångspunkt, sitt 
arbete och sin utveckling och kunna identifiera scenkonstens centrala etiska aspekter, 
exempelvis hur teatern och skådespelarkonsten kan bidra till att både förstärka och 
ifrågasätta sociala strukturer, exempelvis med avseende på kön, genus och kulturell 
bakgrund.  

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 Lunds universitets ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 
 
För behörighet till Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst vill Lunds 
universitet använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt antagningsprov.  

Lunds universitet anger att de fastställda områdesbehörigheterna inte är tillräckligt 
relevanta för att ha kurser från gymnasieskolan som särskild behörighet till 
utbildningen. Lärosätet anser vidare att en behörighetsprövning på enbart 
gymnasiebetyg inte skulle kunna garantera att de sökande har förmågan att klara 
utbildningen.  

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 
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ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det 
är rimligt att anta att den sökande behöver besitta vissa grundläggande färdigheter 
inom skådespelarkonst för att klara utbildningen. Bland annat anger kursplanen för 
utbildningens inledande kurs, ett lärandemål om att en student ska kunna visa förmåga 
att anpassa sig fysiskt, mentalt och emotionellt till den sceniska uppgiften och till 
ensemblen. För att uppnå det målet menar Universitets- och högskolerådet att de krav 
på godkända färdigheter som prövas i antagningsprovet är motiverade. 
 
I beskrivning av den första kursens mål ska studenten efter genomgången kurs kunna 
visa förmåga att anpassa sig fysiskt, mentalt och emotionellt till den sceniska uppgiften 
och till ensemblen. Det är rimligt att anta att för att en student ska kunna nå detta mål 
efter programmets första kurs krävs att den i antagningsprovet visar grundläggande 
förmåga till anpassning vilket är en av de förmågor antagningsprovet ska pröva. Det är 
även sannolikt att anta att studenten för att kunna nå kursmålet att visa förmåga att 
använda samspelet mellan antagning, kropp, röst och text som kommunicerande 
verktyg, i antagningsprovet bör kunna uppvisa grundläggande förmåga till samspel. 
Lärosätet är i beskrivningen av antagningsprovet även tydlig med  vad som krävs av 
den sökande för att arbetsprovet ska bedömas som godkänt, dvs. att den sökande ska 
bedömas som behörig för utbildningen.  

Lunds universitet har beskrivit jurygruppens kompetens och sammansättning; 
konstnärligt välutbildade och kompetenta lärare med mångårig erfarenhet av 
undervisning på skådespelarprogrammet.  
 
Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som Lunds 
universitet har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande tillräckligt 
rättssäkert sätt.  

Lunds universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat visa att 
det finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav till Konstnärligt 
kandidatprogram i skådespelarkonst. 

 


