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musikskapande 120 hp vid Luleå tekniska 

universitet 

 
Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Luleå tekniska universitet får använda godkänt 
antagningsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till Gehörsbaserat 
musikskapande, 120 hp. 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 utbildningen bedöms vara av 
sådan karaktär att godkänt resultat på det beskrivna antagningsprovet är helt 
nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

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 ett godkänt prov. 

Antagningsprovet ska pröva den sökandes 

• Musikalitet 
• Teknik 
• Konstnärlig gestaltning 
• Kreativ process 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2018 och till och med 
antagningen till vårterminen 2021. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Vidare, om Luleå tekniska universitet vill ändra i de beviljade 
kraven ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 
 
Om Luleå tekniska universitet vill fortsätta att använda godkänt antagningsprov för 
särskild behörighet efter vårterminen 2021 måste lärosätet inkomma med en ny 
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ansökan som inkluderar en utvärdering av det särskilda behörighetskravet. I 
redovisningen ska ingå en analys av antal sökande och antagna, studenternas 
prestationer, studieuppehåll, studieavbrott etc. Uppgifterna ska redovisas fördelade 
efter kön. Även en självvärdering av antagningsprovet bör ingå som kommenterar hur 
antagningsprovet har fungerat och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med 
det särskilda kravet och instrumentet.  

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, chef för Universitets- och 
högskolerådets avdelning Analys, främjande och tillträdesfrågor, efter föredragning av 
utredaren Petra Brundell. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

Petra Brundell 
Utredare 
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Ärendet 
Luleå tekniska universitet har ansökt om att få använda godkänt antagningsprov för 
särskild behörighet för tillträde till Gehörsbaserat musikskapande, 120 hp (lärosätets 
reg.nr 36-17).  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2018. 

Luleå tekniska universitets ansökan består av: ansökan, utbildnings- och kursplan. 
Lärosätet har kompletterat ansökan med förtydligande av gräns för ett godkänt 
respektive underkänt prov. 

Lärosätets motivering 
Skälen som Luleå tekniska universitet anger för att vilja använda antagningsprov är att 
studenten för att nå en hög kunskapsutveckling redan från början bör besitta 
nödvändiga gestaltningsförmågor samt kunna uppvisa ett visst mått av konstnärligt 
uttryck genom sitt skapande. Detta möjliggör att den studerande kan tillgodogöra sig 
utbildningen på ett adekvat sätt och nå en progression som svarar mot examensmålen. 
Lärosätet framför att de anser detta vara absolut nödvändigt, då utbildningen endast 
består av fyra terminer. För att studenten under dessa fyra terminer ska kunna 
tillgodogöra sig erforderlig kunskap så krävs vissa förkunskaper.  
 
Vidare anför Luleå tekniska universitet att den inskickade kursplanen för kursen 
Musicerande I, 30 hp innehåller musikteori vilket innebär att det behövs 
grundläggande kunskaper i musiklära eftersom detta är av stor vikt i vad gäller såväl 
kommunikation med andra musiker, som att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet 
musikteori. 

Lärosätets beskrivning 
Ansökan gäller Gehörsbaserat musikskapande som leder till en konstnärlig examen, 
120 hp. Utbildningen är ett kreativt centrum för rock, pop och alla former av 
populärmusik där man som band och musiker ges möjlighet att utveckla sitt 
musicerande, låtskrivande, ljudteknik och entreprenörskap.  
 
Det antagningsprov som Luleå tekniska universitet ansöker om att få använda för 
behörighet avser att pröva sökandes musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning och 
kreativitet.  
 
Lärosätets beskrivning av provet 
Provet består av en uppspelning, i grupp eller enskilt, där de sökande spelar upp egna 
kompositioner inför juryn. Avsatt tid för detta är 15 minuter. Vidare får de sökande i 
tio minuter bearbeta en befintlig melodi på 8 takter utifrån sin egen kreativitet.  
 
Varje sökandes prestation poängsätts av jurymedlemmarna (studentrepresentanternas 
omdömen poängsätts ej). Poängen som varje jurymedlem delat ut läggs ihop och delas 
med antalet poängsättare varvid ett snitt uppnås. Juryns ordförande övervakar detta 
och skriver sedan under protokollet där man kan utläsa om varje sökande blivit 
underkänd eller godkänd, samt dennes poängsnitt och enskilda poäng. Sökande ska för 
att bli godkänd (1), uppfylla kravet godkänt på samtliga delar (musikalitet, teknik, 
konstnärlig gestaltning och kreativitet). Är exempelvis en sökande underkänd (0) på 
momentet teknik men godkänd på övriga moment så blir det samlade provresultatet 0, 
d.v.s underkänd.  
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Luleå tekniska universitet framför att de element som prövas i provet är kopplade till 
kursinnehållen och målen för utbildningen och att antagningsprovet ger en samlad bild 
av den sökandes förutsättningar.  
 
Musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning och kreativitet bedöms enligt nedan: 
 
 

Bedömning Musikalitet Teknik Konstnärlig 
gestaltning 

Kreativ process 

4 poäng Uppvisar en 
stark musikalisk 
uppfattning 
och lyhördhet 
med klanderfri 
rytmik och 
dynamik. Är 
tydlig i 
gestaltningen 
av musiken 
samt 
utförandet. 

Har fullgod 
teknik för en väl 
avvägd 
gestaltning, 
samt ett 
förtroget 
förhållningssätt 
till helheten. 

Utformar 
musiken på ett 
trovärdigt sätt, 
uppvisar ett 
starkt personligt 
uttryck som 
tydligt 
förstärker 
utförandet samt 
innehåller hög 
grad av 
integritet. 

Visar mycket 
god förmåga 
att på 
begränsad tid 
kreativt 
bearbeta ett 
befintligt 
material utifrån 
sin egen 
konstnärliga 
förmåga.  

3 poäng Uppvisar en 
god musikalisk 
uppfattning 
och lyhördhet 
med god rytmik 
och dynamik. 
Är väl avvägd 
det medvetna 
syftet. 

Har god teknik 
med ett 
medvetet 
förhållningssätt 
till gestaltandet, 
vilket ger 
nödvändig 
marginal för 
genomförande. 

Gestaltar 
musiken på ett 
trovärdigt vis, 
uppvisar ett 
personligt 
uttryck som 
passar 
utförandet samt 
innehåller tydlig 
grad av 
integritet.  

Visar god 
förmåga att på 
begränsad tid 
kreativt 
bearbeta ett 
befintligt 
material utifrån 
sin egen 
konstnärliga 
förmåga.  

2 poäng  Den 
musikaliska 
tolkningen är 
tydlig med 
godkänd rytmik 
och med inslag 
av dynamik 
som främjar 
gestaltandet.  

Har tillräckliga 
tekniska 
kunskaper för 
att genomföra 
gestaltandet 
utan en 
hämmande 
inverkan. 

Uppvisar visst 
personligt 
uttryck som 
främjar 
gestaltandet 
samt innehåller 
viss grad av 
integritet.  

Visar viss 
förmåga att på 
begränsad tid 
kreativt 
bearbeta ett 
befintligt 
material utifrån 
sin egen 
konstnärliga 
förmåga.  

1 poäng Visst 
synliggörande 
av musikalisk 
uppfattning 
med 
fungerande 

Har tillräckliga 
kunskaper för 
att genomföra 
gestaltandet 
utan en 
hämmande 

Uppvisar ett 
svagt personligt 
uttryck som till 
viss del främjar 
utförandet samt 
innehåller ett 

Visar begränsad 
förmåga att på 
begränsad tid 
kreativt 
bearbeta ett 
befintligt 
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rytmik och 
något mått av 
dynamik.  

inverkan.  svagt mått av 
integritet.  

material utifrån 
sin egen 
konstnärliga 
förmåga vilket 
hämmar 
resultatet.  

0 poäng  Undermålig 
musikalisk 
uppfattning 
med bristfällig 
rytmik och 
avsaknad av 
dynamik. 

Bristfällig 
teknik, vilket 
hämmar 
prestationen.  

Platt 
gestaltning. Låg 
grad av fantasi 
och integritet. 

Visar bristande 
förmåga att på 
begränsad tid 
kreativt 
bearbeta ett 
befintligt 
material utifrån 
sin egen 
konstnärliga 
förmåga, låg 
grad av 
kreativitet.  

 
 
Information om antagningsprovet samt bedömningskriterier finns på Luleå tekniska 
universitets hemsida och är därmed tillgängligt för de sökande att ta del av i förväg.  

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 ansökan och inlämnade kompletteringar har Universitets- och 
högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till Gehörsbaserat musikskapande vill Luleå tekniska universitet 
använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt antagningsprov. 

Luleå tekniska universitet anger att studenten för att nå en hög kunskapsutveckling 
redan från början bör besitta nödvändiga gestaltningsförmågor samt kunna uppvisa ett 
visst mått av konstnärligt uttryck genom sitt skapande. Universitets- och högskolerådet 
gör bedömningen att det är rimligt att studenten innan studiestart har viss förmåga 
inom musikalitet, teknik och konstnärlig gestaltning. 

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. 
Universitets- och högskolerådet menar att det är rimligt att anta studenterna behöver 
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besitta förmågor som musikalitet, teknisk, konstnärlig gestaltning och kreativitet för 
att kunna tillgodogöra sig utbildningen i Gehörsbaserat musikskapande.  

Ett exempel är att utbildningsplanen för Gehörsbaserat musikskapande innehåller 
lokala lärandemål, kursmål och beskrivningar av innehållet som visar dels att kravet på 
musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning och kreativitet är relevant för utbildningen, 
dels att det är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Luleå tekniska universitet anför i ansökan kursen Musicerande I till vilken 
grundläggande kunskaper i musiklära krävs eftersom dessa är av stor vikt för 
kommunikation med andra musiker samt nödvändigt för att tillgodogöra sig nya 
kunskaper i ämnet musikteori.  

Universitets- och högskolerådet gör vidare bedömningen att Luleå tekniska universitet 
vill bedöma kunskaper och förmågor hos de sökande som dessa behöver för att ha 
förutsättning att klara utbildningen, men som inte kan anses ingå i betyg eller 
högskoleprov. Det handlar t.ex. om musikalisk förmåga. 

Vidare har lärosätet i beskrivningen av arbetsprovet 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, dvs. att den sökande ska bedömas som 
behörig för utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet bedömer att Luleå tekniska universitet i ansökan och 
inlämnade kompletteringar kunnat visa att kravet på godkänt antagningsprov är helt 
nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen Gehörsbaserat 
musikskapande. 


