
 

 
 

 

Sida 1 (11) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 
 

Mälardalens högskola 
Box 883 
721 23 Västerås 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Frida Lundberg 
010-470 06 37 
BESLUT 
2015-03-13 
Reg. Nr. 411-20636-14 
 

  

 

 

Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Kammarmusikprogrammet 
vid Mälardalens högskola 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Mälardalens högskola får använda godkänt antagningsprov 
som särskilt behörighetskrav för tillträde till Kammarmusikprogrammet, 180 hp. 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 högskolan gjort troligt att de 
uppställda kraven är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen.  

Tillståndet gäller från och med antagningen till hösterminen 2015 och till och med 
höstterminen 2017. Om lärosätet vill fortsätta att tillämpa antagningsprov som särskilt 
behörighetskrav efter höstterminen 2017 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 Mälardalens högskola 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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Ärendet 
Mälardalens högskola har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till 
Kammarmusikprogrammet [lärosätets dnr MDH 2.1.2-623/14]. 
Kammarmusikprogrammet, 180 hp, är en treårig konstnärlig musikutbildning på 
grundnivå som leder till en konstnärlig kandidatexamen i kammarmusik.  

Examensrätten erhölls 2014 efter ansökan till UKÄ. Mälardalens högskola uppger att 
lärosätet under beredningen av högskolans utbildningsutbud 2015/16 konstaterat att 
högskolan saknar erforderligt tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för 
Kammarmusikprogrammet. Därför ansöker nu högskolan om tillstånd och uppger att 
de krav på särskild behörighet som ansökan gäller är krav på godkänt antagningsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2015. 

Mälardalens högskolas ansökan består av ansökan, utbildningsplan, kursplaner, 
formulär för poängbedömning, formulär för sammanställning, lärarresurstabell samt 
mall för diarium för antagningsprov. Lärosätet har kompletterat ansökan med en 
beskrivning av antagningsprovet med kunskapskrav och bedömningskriterier. 
 

Lärosätets motivering 
 
Mälardalens högskola anser det som nödvändigt att som särskilt behörighetskrav till 
Kammarmusikprogrammet använda konstnärligt antagningsprov i musik. Lärosätet 
anför att redan under det första året i utbildningen förväntas studenten kunna 
medverka både vid offentliga konserter och i kammarmusikensembler med studenter 
från de högre årskurserna. En student utan tillräckliga förkunskaper kommer dels inte 
själv att kunna tillgodogöra sig utbildningen, dels kunna inverka negativt på de andra 
studenternas studier genom att skapa obalans i kammarmusikensemblerna. 
Mälardalens högskola framför att det för en konstnärlig utbildning som leder till en 
konstnärlig examen inte är tillräckligt med betyg som behörighetskrav. För att 
säkerställa att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och nå 
examensmålen krävs vissa förkunskaper inom det aktuella konstnärliga området. 

Lärosätets beskrivning 
Det antagningsprov som Mälardalens högskola ansöker om att få använda för 
behörighet till Kammarmusikprogrammet avser att pröva teknik, konstnärligt uttryck 
och gehör. Antagningsprovet består av ett spelprov för instrumentalister och ett 
sångprov för sångare. 

Beskrivning av antagningsprovet 
Mälardalens högskola beskriver att antagningsprovet består av ett spelprov för 
instrumentalister och ett sångprov för sångare. Sökande inom instrumentalgrupperna 
(stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument) kallas till ett provtillfälle där 
den sökande på sitt instrument genomför ett individuellt prov under ca 15 minuter, 
och där framför tre valfria verk eller delar ur verk från skilda epoker. Sökande inom 
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sång framför fem valfria sånger/arior/lieder på minst tre olika språk under ca 15 
minuter. 
 
Vid antagningsprovet bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre 
områden: 
– Teknik  
– Konstnärligt uttryck 
– Gehör 
 
Mälardalens högskola framför att förkunskaper och färdigheter inom dessa områden 
sammantaget utgör helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i 
musik. Enligt högskolan är en utbildning i Kammarmusik till stor del är baserad på 
arbete i ensembler och det är av största vikt att studenternas nivåer är balanserade. 
De krav som Kammarmusikprogrammet ställer på den enskilde studenten gör att 
studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan 
tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble. 
 
För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen 
godkänt eller underkänt.  
 
För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs enligt lärosätet godkänt på samtliga 
tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras enligt bilagan.   
För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt 
gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en 
kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på 
antagningsprovet. 
 
De kunskapskrav som Mälardalens högskola beskriver för respektive instrumentgrupp 
och sång, inom var och en av de tre kompetenserna teknik, musikalitet och gehör, är 
enligt lärosätet helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. För att den sökande ska bli godkänd på antagningsprovet krävs därför att 
samtliga bedömare bedömt kraven inom områdena teknik, musikalitet samt gehör 
med godkänt för samtliga framförda verk. 

Om den sökande är underkänd i ett kunskapskrav men godkänd i övriga anses 
sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet. 

Bedömningskriterierna för godkänt respektive underkänt beskriver högskolan i bilagan. 
Den innehåller exempel för att illustrera möjliga situationer som kan uppstå vid 
antagningsprovet. Mälardalens högskola poängterar att de framförda verk som anges 
och de scenarier som beskrivs, således endast är exempel och ska inte uppfattas som 
allmängiltiga kriterier – andra varianter på både verk och scenarier kan förekomma.   

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig 
ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en 
studentrepresentant med vid antagningsprovet. 

Lärosätet ger exempel på lärandemål i första årets kursplaner, vilka lärosätet menar 
visar att de förkunskapskrav som ställs upp i ansökan är nödvändiga för att 
studenterna ska klara utbildningen: 

KMI064 Kammarmusik 1 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
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- förbereda och arbeta med kammarmusikrepertoar 
- tillgodogöra sig och klangligt omsätta kammarmusikaliska instruktioner 
- på en grundläggande nivå gestalta sin instrumentala/vokala kunskap och 
färdighet i kammarmusik 
 
KMI065 Huvudinstrument 1 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
- tillgodogöra sig musikaliska och tekniska instruktioner 
- reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt 
- traktera sitt instrument, såväl musikaliskt som tekniskt, på en grundläggande 
nivå 

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 (HSVFS 2007:8).  

Baserat på Mälardalens högskolas ansökan och inlämnade komplettering har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till Kammarmusikprogrammet vill Mälardalens högskola använda ett 
särskilt behörighetskrav om godkänt antagningsprov. Universitets- och högskolerådet 
bedömer att Mälardalens högskola i sin ansökan och inlämnade kompletteringar på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt antagningsprov är helt nödvändigt 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig Kammarmusikprogrammet. Att det som 
antagningsprovet 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. 
Studenten ska bland annat efter en inledande kurs kunna förbereda och arbeta med 
kammarmusikrepertoar. Universitets- och högskolerådet anser att Mälardalens 
högskola gjort troligt att detta kursmål inte skulle kunna uppnås utan att studenten 
uppfyller de krav på förkunskaper som lärosätet vill ställa.  

Universitets- och högskolerådet gör vidare bedömningen att Mälardalens högskola 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 gehör och konstnärlighet. 

Vidare har lärosätet i beskrivningen av arbetsprovet kunnat göra det trovärdigt att de 
egenskaper och kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
antagningsprovet. Beskrivningen är 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. Lärosätet har genom exempel kunnat visa hur bedömarna 
uppfattar skillnader i prestationer och på så sätt på ett godtagbart sätt visat var 
gränsen för godkänt går. 
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Mälardalens högskola har beskrivit bedömargruppens kompetens och 
sammansättning. Beskrivningen visar att gruppen består av huvudlärare på det 
aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens, 
som tillsammans besitter kompetens om utbildningen (aktuella instrument/sång). 
Universitets- och högskolerådet anser att studentrepresentation är viktig, för att 
bevaka bedömningsprocessen och rättsäkerheten för de sökande, men att det är 
olämpligt att studenter deltar i själva bedömningsarbetet. 

Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som 
Mälardalens högskola har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande 
tillräckligt rättssäkert sätt.  

Mälardalens högskola har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat 
visa att det finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav till 
Kammarmusikprogrammet. 
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Bilaga  
 
Beskrivning av antagningsprov – kunskapskrav och bedömningskriterier 
 
Vid antagningsprovet bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre 
områden: 
– Teknik  
– Konstnärligt uttryck 
– Gehör 
 
Bedömningskriterierna för godkänt respektive underkänt beskrivs här med exempel för 
att illustrera möjliga situationer som kan uppstå vid antagningsprovet. De framförda 
verk som anges och de scenarier som beskrivs är således endast exempel och ska inte 
uppfattas som allmängiltiga kriterier – andra varianter på både verk och scenarier kan 
förekomma.   
 
3.1 För klaverinstrument gäller: 
 
Godkänt – Teknik 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:  
Tillfredsställande utföra grundtekniska moment gällandes fingrar, händer och armar, 
och använda sina fysiska förutsättningar såsom balans, rörlighet och koordination i sitt 
framförande. 
Ex. 1  
Godkänt: NN framför Beethovens Appassionata med god fingerteknik, bra 
rotationsförmåga gällande hand och underarm samt god förståelse för armens 
användning. NN hanterar härigenom på ett tillfredsställande sätt tekniska svårigheter 
som fyrstämmiga ackordpassager med stora språng, obekväma drillar och snabba 
passager i komplicerade mönster. 
Underkänt: NN framförande av Beethovens Appassionata lämnade mycket att önska: 
på grund av en outvecklad teknik som leder till muskulära spänningar under svåra 
tekniska passager börjar framförandet någorlunda men slutar med att studenten 
måste avbryta provet. De stela fingrarna i kombination med en ”fastlåst” ständigt hög 
handled anses av bedömande huvudlärare vara något som lärts in felaktigt under flera 
år, kommer inte att kunna rättas till under studietiden och hindrar studenten från att 
korrekt utföra standardrepertoar för högre musikutbildning. 
 
 
Ex. 2 
Godkänt: NN framför Beethovens Für Elise, och trots att verket är på en förhållandevis 
låg svårighetsgrad så visar hon genom sin utmärkta tolkning att hennes kunnande 
gällandes pianoteknik är högt utvecklad; en tydlig konstnärlig bild framträder tack vare 
god fysisk kontroll av allt från fingrar och händer genom armar och axlar till resten av 
kroppen.  
Underkänt: NNs tolkning av Beethovens Für Elise kanske var förstklassig i hennes 
huvud, men på vägen ut till publiken visade sig den fysiska kontrollen av instrumentet 
och den egna kroppen inte vara tillräcklig ens i ett så elementärt verk. Förståelsen och 
kontrollen av armens vikt gjorde att tonerna knappt hördes och fingrarna verkade 
spela ovanpå klaviaturen, något som NN själv verkade helt omedveten om.  
 
Godkänt – Konstnärlighet 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:  
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I sitt spel uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för 
att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, 
artikulation och karaktär. 
Ex. 1  
Godkänt: NN framför Schumanns Arabesque och även om grundnyansen är något svag 
och inte skulle bära ut i en större sal så är fraseringen och dynamiken tillfredställande. 
Framförandet har bra flöde, god artikulation och förmedlar verkets romantiska 
karaktär. 
Underkänt: NNs tolkning av Schumanns Arabesque har flera stora brister: istället för 
långa flödande legatolinjer hörs korta och styckade fraser, dynamiken respekteras inte; 
NN spelar ibland svagt där det står Forte och starkt där Schumann begär Piano. Vissa 
av förslagen låter märkligt staccattoartade, och den drömska codan rivs av i ett alldeles 
för snabbt tempo trots tydliga skriftliga instruktioner från kompositören. 
Sammantaget: Schumanns Arabesque går knappt går att känna igen och den 
konstnärliga delen av framträdandet är för bristfällig, även om tekniken verkade vara 
på sin plats. 
 
Godkänt – Gehör 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:  
Framföra aktuell repertoar med stabil grundpuls samt god känsla för de båda 
händernas klangbalans och klangfärg i förhållande till hela klangbilden. 
 
 
Ex. 1  
Godkänt: NN spelar Reflets dans l’eau av Debussy, ett stycke som ställer höga krav på 
pianistens förmåga att skikta klanger. NN lyckas bra med det: de olika lagren 
framträder tydligt och verket får sin karaktäristiska impressionistiska karaktär. 
Underkänt: NN spelar Debussy’s Reflets dans l’eau och förmår inte alls att skikta 
klanger, alla toner låter likadant. Verket klingar mycket kompakt och är utan klanglig 
transparens. Särskilt kontrollen över vänster hand är påtaglig, basstämmorna dränker 
de i diskanten i höger hand. 
 
3.2 För stråkinstrument gäller: 
 
Godkänt – Teknik 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:  
Tillfredsställande utföra grundtekniska moment gällandes både vänster och höger 
hand och arm, och använda sina fysiska förutsättningar så som flexibilitet, rörlighet 
och koordination i sitt framförande på ett både för klang och muskulatur 
tillfredställande sätt. 
Ex. 1  
Godkänt: Sökanden kan spela sina verk utan större spänningar i kroppen. 
Underkänt: Sökanden spelar med tydliga spänningar i muskulaturen, något som 
påverkar spelet negativt och gör att framträdandet inte är tillfredsställande. 
Ex. 2 
Godkänt: Sökanden har kontroll över fingrar i snabba passager, tonhöjderna är klara 
och rena och kommer i rätt tid i enlighet med styckets notation angående puls och 
rytm. 
Underkänt: Sökanden spelar kaotiskt, dvs vänsterhands rörelser koordineras inte med 
höger hand, något som gör att tonerna är oklara och melodiförloppet otydligt. 
 
Godkänt – Konstnärlighet 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:  
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I sitt spel uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för 
att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, 
artikulation och karaktär. 
 
 
Ex. 1  
Godkänt: NN spelar Bach’s solopartita i g-moll med god frasering och dynamik även om 
grundnyansen är något stark och klangen stundtals blir rå. NNs personliga tolkning 
berör bedömargruppen, även om det bitvis finns smärre brister i karaktär och 
stilkänsla. 
Underkänt: NNs framförande av Bach’s solopartita i g-moll har flera stora brister: 
istället för att följa noterade anvisningar görs märkliga betoningar och fraseringsbågar, 
och tolkningen låter mer som ett nyskrivet verk än barockmusik. Bach’s solopartita går 
knappt att känna igen och den konstnärliga delen av framträdandet är alltför bristfällig, 
även om intoneringen är god och rytmen på sin plats. 
 
Godkänt – Gehör 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:  
Framföra aktuell repertoar med god intonation, stabil grundpuls och korrekt utförande 
av rytmer enligt notbilden, detta i sammusicerande med professionell pianist. 
Ex. 1  
Godkänt: NN visar redan i inledningen av sitt prov på ett gott gehör, stämningen av 
instrumentet är korrekt och NN tar tid på sig att rätta till den ena strängen som 
ursprungligen klingade mycket falskt. 
Underkänt: NN visar redan i inledningen av sitt prov på ett bristande gehör, 
instrumentet stäms falskt och slarvigt. NN ombeds efter genomförandet av sitt första 
verk att stämma om sitt instrument igen, men verkar inte förstå varför. Under den 
andra stämningen blir det inte bättre, NN hör inte att instrumentets grundstämning 
fortfarande är falsk. 
 
3.3 För blåsinstrument gäller: 
 
Godkänt – Teknik 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:  
Tillfredsställande utföra grundtekniska moment gällandes andningsteknik, fingrar, och 
embochure, det vill säga läpparnas funktion gentemot munstycket på respektive 
instrument, samt att använda sina fysiska förutsättningar så som balans, rörlighet och 
koordination i sitt framförande på ett både för klang och muskulatur tillfredsställande 
sätt. 
 
 
Ex. 1  
Godkänt: NN framför Webers Klarinettkonsert nr 1, sett ur ett tekniskt perspektiv går 
inte framförandet särskilt bra, NN har uppenbara problem att hålla ut långa fraser och 
tonen blir under långa perioder ofokuserad. Efter framförandet ger huvudläraren den 
sökande tydliga instruktioner, visar exempel på sitt eget instrument och ber den 
sökande att spela om vissa delar ur verket. Eftersom NN nu spelar mycket bättre än 
den första gången, visar på förmåga att anpassa både finger- och andningsteknik och 
att snabbt ta och omsätta instruktioner, bedöms tekniken som godkänd. 
Underkänt: NN framför Webers Klarinettkonsert nr 1, sett ur ett tekniskt perspektiv 
går inte framförandet särskilt bra, NN har uppenbara problem att hålla ut långa fraser 
och tonen blir under långa perioder ofokuserad. Efter framförandet ger huvudläraren 
den sökande tydliga instruktioner, visar exempel på sitt eget instrument och ber den 
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sökande att spela om vissa delar ur verket. NN spelar inte bättre den andra gången, 
har inte förmåga att alls anpassa sin teknik enligt huvudlärarens instruktioner och 
lyckas inte, trots flera försökt att omsätta de givna instruktionerna i praktiken. 
Teknikprovet bedöms som underkänt. 
 
Godkänt – Konstnärlighet 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:  
I sitt spel uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för 
att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, 
artikulation och karaktär. 
Ex. 1  
Godkänt: NN framför Poulencs Klarinettsonat och ger ett gott intryck. NNs fraseringar 
och dynamik följer notbildens anvisningar.  Karaktären stämmer bra med gängse 
uppförandepraxis och förmedlar känslor som berör juryn. 
Underkänt: NNs tolkning av Poulencs Klarinettsonat har flera stora brister: istället för 
att följa noterade anvisningar görs märkliga betoningar och fraseringsbågar. Poulencs 
Klarinettsonat går knappt går att känna igen och den konstnärliga delen av 
framträdandet är för bristfällig, även om intoneringen var god och rytmen på sin plats. 
 
Godkänt – Gehör 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:  
Framföra aktuell repertoar med god intonation, stabil grundpuls och korrekt utförande 
av rytmer enligt notbilden, detta i sammusicerande med professionell pianist. 
 
Ex. 1  
Godkänt: Brahms klarinettsonat spelas av NN som lyssnar aktivt under pianoförspelet 
och kommer in i rätt tempo i sin första insats. Intonationen är bra både i svaga och 
starka nyanser. Grundpulsen hålls även i de mer avancerade rytmmönstren.  
Underkänt: Brahms klarinettsonat spelas av NN. NN har börjat provet med att stämma 
slarvigt. NN ombeds efter genomförandet av verket att stämma om instrumentet. NN 
stämmer om men hör inte att instrumentets grundstämning fortfarande är falsk. 
Genomgående blir dessutom tempot lägre i varje frasslut och grundpulsen blir 
därigenom instabil och samspelet med pianisten fungerar inte.  
 
3.4 För sång gäller: 
 
Godkänt – Teknik 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:  
Tillfredsställande grundteknik för respektive röstfack där tonvikt läggs vid fysiska 
förutsättningar som möjliggör vokal styrka och rörlighet, samt balans mellan de olika 
muskelgrupperna. Särskild vikt läggs vid röstomfånget.  
Ex. 1  
Godkänt: NN sjunger Nattens drottnings aria ur Trollflöjten och klarar med lätthet 
staccattotoner upp till trestrukna f, har rörlighet i de snabba passagerna och styrka i de 
långa tonerna. 
Underkänt: NN sjunger Nattens drottnings aria ur Trollflöjten men kan inte utföra de 
höga tonerna (de kommer ibland inte alls, blir extremt lågintonerade, spricker etc). När 
de rörliga passagerna kommer hörs långt ifrån alla toner för att snabbhet saknas i den 
nödvändiga muskulaturen, och de långa tonerna hålls inte ut som de ska för att styrka 
saknas i vokalismuskeln. 
 
Godkänt – Konstnärlighet 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:  
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I sin sång uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för 
att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, 
artikulation och karaktär. Inom sång läggs även vikt vid den sceniska utstrålningen. 
Ex. 1  
Godkänt: NN sjunger Papagenos första aria ur Trollflöjten med tydlig vilja att uttrycka 
musik och text. Även i mellanspelen har den sökande en tydlig närvaro och 
koncentration. 
Underkänt: NN sjunger Papagenos första aria ur Trollflöjten men förmedlar inget 
uttryck och ser helt nollställd ut, något som går stick i stäv mot notbildens text och 
musik. I mellanspelen har den sökande ingen förståelse för att den fortfarande är en 
del av helheten, något som också påverkar kommande insatser negativt gällandes 
både energi och uttryck. 
 
Godkänt – Gehör 
Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:  
Framföra aktuell repertoar med god intonation samt stabil grundpuls, detta i 
sammusicerande med professionell pianist. 
Ex. 1  
Godkänt: Schuberts Nacht und Träume sjungs av NN som lyssnar aktivt under 
pianoförspelet och kommer in i någorlunda rätt tempo i sin första insats. Intonationen 
är genomgående god i stycket, även om några toner blir falska. När juryn 
uppmärksammar NN om smärre problem med grundtempo och intonation, instämmer 
NN. NN ombeds framföra verket igen och problemen med grundtempo och intonation 
rättas till.  
 
Underkänt: Schuberts Nacht und Träume sjungs av NN. NN markerar ett tempo för 
pianisten som spelar förspelet i det begärda tempot, men när den sökande kommer in 
med sin första insats blir den i ett mycket snabbare tempo. Även intonationen ligger 
för högt genom i princip hela stycket. När juryn uppmärksammar NN om problem med 
grundtempo och intonation, ser den sökande oförstående ut. NN ombeds framföra 
verket igen, problemen med grundtempo och intonation kvarstår. Den sökande har 
varken visat förståelse för sina grundläggande brister eller kapacitet att korrigera dem. 
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