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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Konstnärligt 
kandidatprogram i musikalisk gestaltning, 
inriktning komposition 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 – ett 
sammanhållet prov om fyra delprov, med den utformning och beskrivning som 
beskrivs i ansökan och inskickade kompletteringar - som särskilt behörighetskrav för 
tillträde till Konstnärligt kandidatprogram inom musikgestaltning, inriktning 
komposition. 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 i komposition och musikteori, före 
utbildningsstart för att studenterna ska ha en möjlighet att genomgå de första 
kurserna och klara utbildningsmålen. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det prov som Örebro universitet 
ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet i komposition och musikteori 
på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar färdigheter i komposition utifrån tekniska och 
konstnärliga aspekter samt kunskaper och förmåga i musikteori. Provet är ett 
sammanhållet prov som består av fyra delprov, (1) arbetsprov; tre egna kompositioner, 
(2) strukturlyssning med analys, (3) arrangering/instrumentation, melodik och 
kontrapunkt, (4) gehör/musik- och satslära. 

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. 

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

En närmare beskrivning av provets innehåll och bedömningskriterier finns i bilaga. 

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 färdighetsprov. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2015 och till och med 
höstterminen 2017. Om lärosätet vill fortsätta att tillämpa färdighetsprov som särskilt 
behörighetskrav efter höstterminen 2017 ska lärosätet komma in med en ny ansökan 
samt en uppföljning av det särskilda behörighetskravet. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tuula Kuosmanen, efter 
föredragning av utredaren Erica Finnerman. 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
 

 

       Erica Finnerman 
       Utredare 

 

 

Bilaga: ”Prov- och bedömningsbeskrivning” 
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Ärendet 
Örebro universitet ansökte den 3 december 2013 om att få ställa upp behörighetskrav 
utöver grundläggande behörighet för tillträde till Konstnärligt kandidatprogram i 
musikalisk gestaltning, inriktning komposition (ORU 4.1-2138/2013). Det krav på 
särskild behörighet som universitetet vill använda är godkänt färdighetsprov.  

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

Universitetet ger redan inriktningarna Jazz och rockmusik samt Kammarmusik på 
programmet. För dessa inriktningar har universitetet tillstånd att använda godkänt 
färdighetsprov som behörighetskrav sedan antagningen till höstterminen 2012. 

Örebro universitets ansökan består av tre delar: ansökan, provbeskrivningar och 
utbildningsplan för Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning. Lärosätet 
har kompletterat ansökan med betygskriterier samt prov och bedömningsbeskrivning 
för färdighetsprov. 

Lärosätets beskrivning och motivering 
Skälen som Örebro universitet anger för att vilja använda godkänt färdighetsprov är att 
det inte är tillräckligt och inte heller helt relevant att ha enbart kurser från det 
estetiska programmet som krav för särskild behörighet till högre utbildning i musik. 
Det är inte heller med säkerhet tillräckligt eller helt relevant att man genom att 
komplettera med kurser från det estetiska programmet uppfyller kraven för den 
särskilda behörigheten för antagning till konstnärliga utbildningar 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 studenterna 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 universitet ansöker om att få använda. 

Övergripande behörighetskriterier för L-prov 
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. 

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. 

• Prestation som inte tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för 
utbildningen, ger inte behörighet. 
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Övergripande urvalskriterier 
Till de utbildningar där urval tillämpas, görs detta i och med att samtliga behöriga 
sökande 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 
Utifrån de erhållna genomsnittspoängen görs en rangordningslista som utgör 
underlaget för urval. 

Det som ska bedömas är vad den sökande utför. Någon prognos ska inte ställas och 
bedömas. Godkändgränsen ska sammanfalla med den kunskapsnivå en student som 
startar kompositionsstudier vid musikhögskola i Sverige bör befinna sig på. 

De poäng som är ovanför godkändgränsen är poäng som används för urval av sökande. 

Provet - LÖ2:3 Komposition 
Det färdighetsprov som Örebro universitet ansöker om att få använda för behörighet 
avser att pröva färdigheter i komposition utifrån tekniska och konstnärliga aspekter 
samt pröva kunskap och förmåga i musikteori. Provet är ett sammanhållet prov som 
består av fyra delprov, (1) arbetsprov; tre egna kompositioner, (2) strukturlyssning 
med analys (muntligt prov), (3) arrangering/instrumentation, melodik och kontrapunkt 
(skriftligt prov), (4) gehör/musik- och satslära (skriftligt prov). 

1. Arbetsprover 
Den sökande ska två veckor före provtillfället insända tre egna kompositioner där 
minst en av kompositionerna är skriven för instrumentalensemble. Övriga exempel 
på insända kompositioner kan vara t.ex. soloinstrument, kör, storband eller 
digitala klangmedier. Kompositionerna ska vara utskrivna på papper och/eller 
inspelad på CD audio. 

Bedömning: Den sökandes arbetsprover bedöms utifrån kvaliteten på musikaliskt 
hantverk och kreativitet samt förmåga till personligt sammanhängande uttryck. 

Musikaliskt hantverk 

Den sökande ska: 
- Visa prov på en god hantverksmässig förmåga att använda de olika 

musikaliska byggstenarna rytm, melodi, harmonik och klang på ett rikt 
och varierat sätt. 

- Kunna gestalta ett organiskt tidsflöde till en balanserad form 

Bedömning: Bedömningen görs utifrån den sökandes förmåga att utnyttja och 
variera de möjligheter som de musikaliska byggstenarna ger. Den sökande ska 
också kunna visa prov på att hantera form och tid för att skapa ett 
sammahängande och balanserat musikaliskt flöde. 

Örebro universitet ger följande exempel på ett godkänt prov: 
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Den sökande har skrivit en stråkkvartett med en fantasifull titel. Det valda 
materialet består av rytmiserade tonupprepningar på en liggande klangbakgrund 
som kontrasteras av melodiska legatofraser, vilka avlöser varandra mellan 
instrumenten. Tempot är snabbt. Musiken ger ett något rastlöst intryck p.g.a. 
snabba oregelbundna förändringar i flödet. 
Tonupprepningarna varieras genom flera olika rytmmotiv, artikulationer och 
spelsätt som upprepas olika antal gånger, överlagras och växlar register. 
Kontinuitet för lyssnaren skapas dels genom tydlig grundtonskänsla och långsamt 
harmoniskt förlopp, dels genom den genomgående tonuppreningsidén samt 
återkommande rytmmotiv och melodifraser som känns igen. Den intresseväckande 
variationen åstadkoms å andra sidan genom differentiering av spelsätt och 
artikulation, registerväxling och dynamiska kontraster i klangbakgrunden. Alla små 
förändringar portioneras ut med en fin känslighet för tidsflödet och lyssnarens 
behov av både igenkännbarhet, lagom händelsetäthet och någon överraskning då 
och då. 

Ett underkänt prov exemplifierar lärosätet enligt följande: 
Den sökande har komponerat en sång med orkesterarrangemang. Sångstämmans 
första melodifras använder traditionellt romantiska stilmedel som har en stark 
uttryckskraft till utveckling. Men istället för utveckling upprepas melodifrasen till 
varje ny textrad med samma starka frasslut flera gånger utan förändring fastän 
texten har nytt innehåll. Ackompanjemanget består av olika välkända 
ackordförlopp, som var för sig upprepas ett flertal gånger utan att ha någon 
relation sinsemellan. Stilmedel i slagverket som vanligen används som tillfällig 
krydda ligger som upprepad figur i cirka 50 av styckets 75 takter. Rörelsemönster 
och instrumentation upprepas och följer ackordförloppens mönster utan att 
varieras. 

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 på sätt som visar på originalitet och egna kreativa idéer. Kreativitet 
bedöms som förmåga att hantera sitt musikaliska material så att det presenterar 
lösningar som inte är helt förutsägbara och givna, huvudsakligen baserade på 
konventionella musikaliska formuleringar. 

Lärosätet ger följande exempel på ett godkänt prov: 
Se exemplet stråkkvartettkomposition under ”Musikaliskt hantverk” ovan. 
Det rytmiska motoriska flödet verkar efter ett tag förutsägbart även om 
variationer och förändringar portioneras ut oregelbundet. Men plötsligt stegras 
dynamiken hastigt och rörelsen landar i ett långt accentuerat fermatackord i 
tremolo som diminuerar. Därefter fortsätter de motoriska rörelserna som om inget 
hänt. Ett tillsynes helt irrationellt infall som inte verkar passa in. Efter ett tag 
stegras dynamiken snabbt igen till ett par accentuerade ackord avlöst av ett 
liknande långt fermatackord i tremolo, nu i pianissimo. Samma infall som förut 
men varierat.  Denna gång avlöses fermatackordet av en helt annorlunda 
mellandel av kompositionen nu i pianissimo. Det består av långa toner och glesa 
inpass av det tidigare materialet som ett eko i fjärran av det tidigare avsnittet. Det 
tillsynes irrationella infallet fick långt senare här en mening. 
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För ett underkänt prov ger Örebro universitet följande exempel: 
Se exemplet Sång med orkesterackompanjemang” under ”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. 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 förmedla ett konstnärligt ställningstagande genom att 

använda en känsla eller idé gestaltad genom ett musikaliskt uttryck. 

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att relatera musikaliska 
kvaliteter och idéer i förhållande till det konstnärliga uttryck som eftersträvas. Det 
musikaliska materialets emotionella kvaliteter 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. 

Örebro universitet ger följande exempel på ett godkänt prov: 
Se exemplet stråkkvartettkomposition 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 göra lyssnandet meningsfullt. 
Överraskningarna som resulterar i en kontrasterande mellandel och den följande 
gradvisa övergången till det ursprungliga uttrycket ger känslan som resulterar i en 
kontrasterande mellandel och den följande gradvisa övergången till det 
ursprungliga uttrycket ger känslan av att stycket handlar om något. Det gestaltar 
en berättelse. De olika avsnitten har helt olika tidskänsla och händelsetäthet även 
om pulshastigheten formellt är den samma. Att på ett organiskt sätt införa och 
skapa en kontrasterande 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”. 

Som exempel på ett underkänt prov ger lärosätet följande exempel: 
Se exemplet Sång med orkesterackompanjemang under ”Musikaliskt hantverk” 
ovan. 
Kompositörer verkar ha förälskat sig i sitt material och umgås med det genom att 
upprepa det. För lyssnaren innebär upprepning gradvis förslitning, vilket förstärks 
av att det valda materialet påminner om musik man hört förut. Kompositören visar 
en otillräcklig förmåga att värdera det musikaliska materialet och dess relation till 
textens innehåll för att kunna kommunicera sin konstnärliga idé. 

2. Strukturlyssning med analys (muntligt prov). 
Den sökande ska utifrån partitur och klingande förlaga kunna beskriva och 
diskutera förelagda musikexempel. Provet sker i grupp. 

Den sökande ska: 
- Kunna beskriva hantverksmässiga aspekter i noterad och klingande 

förlaga 
- Kunna beskriva utrycksmässiga egenskaper hos en noterad och klingande 

förlaga 
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- Kunna relatera den noterade eller klingande förlagan till en musikalisk 
stil eller epok 

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att med musikaliska 
termer och begrepp beskriva företeelser och egenskaper hos de olika musikaliska 
byggstenarna rytm, melodi, harmonik, klang och form. Bedömningen görs även av 
den sökandes förmåga att verbalt kunna beskriva musikens emotionella kvaliteter 
samt hur dessa kvaliteter relaterar till de musikaliska byggstenarna rytm, melodi, 
harmonik, klang och form. Den sökande ska även visa på förmåga att beskriva de 
stilistiska egenskaperna hos den noterade eller klingande förlagan. 

Ett godkänt prov exemplifierar lärosätet enligt följande: 
Den sökande kan från en klingande förlaga dels relatera det upplevelsemässiga 
intrycket till egenskaper i musiken och beskriva den som t.ex. bred klang, ettrig 
artikulation, smekande tonfall etc. Den sökande kan dessutom identifiera 
företeelser i musiken i rent hantverksmässiga termer såsom instrumentklang, 
spelsätt, typ av tonalitet, taktart, melodiska egenskaper, homofon eller polyfon 
satsstruktur, formuppbyggnad m.m. 
Den sökande kan från en enbart noterad förlaga beskriva inte bara uppenbart 
grafiskt igenkännbara element som instrument, rytm, rörelse och satsstruktur. Den 
sökande kan även ge en adekvat beskrivning av sin klangliga föreställning om t.ex. 
tempo, karaktär, harmonik, tonart och form. 

Lärosätet ger följande exempel på ett underkänt prov: 
Den sökande beskriver klingande musikexempel enbart utifrån sin upplevelse t.ex. 
aggressiv, vacker. 
Den sökande uppvisar bristfällig förmåga att relatera sina upplevelser till allmänna 
egenskaper hos musiken och bristande vokabulär för att beskriva musiken i 
hantverksmässiga termer som t.ex. tonalitet, taktart. 
Den sökande beskriver noterad musikförlaga enbart utifrån grafiskt strukturella 
element såsom instrument, rytm, rörelse och saknar adekvat vokabulär för att 
beskriva en klanglig föreställning om t.ex. tempo, karaktär, harmonik, tonart eller 
form. 
 

3. Arrangering/instrumentation, Melodik och kontrapunkt (skriftligt prov). 
Den sökande ska: 

- ha instrumentkännedom och kunskap om terminologi som omfång, 
föredragsbeteckningar och spelarter. 

- kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given 
instrumentbesättning. 

- kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag. 
- kunna frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, 

artikulation och dynamik. 
- kunna komponera en melodi till en given text eller utifrån en första 

melodifras. 
- kunna skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt 

från ett av alternativa teman från angivna epoker eller genrer. 

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes kunskaper om notation och 
spelsätt för olika instrument samt förmågan att översätta musikaliska strukturer 
mellan olika instrument och instrumentgrupper. De melodiska stämmorna i provet 
bedöms om de passar i det melodiska och harmoniska sammanhanget. 
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Örebro universitet ger följande exempel på betygskriterier för respektive 
bedömningskriterium: 

• Den sökande ska: 
- Ha instrumentkännedom och kunskap om terminologi som omfång, 

föredragsbeteckningar och spelarter 

Godkänt prov: Hälften av uppgifterna är korrekt besvarade. 
 
Underkänt prov: Mindre än hälften av uppgifterna är korrekt besvarade. 
 

• Den sökande ska: 
- Kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given 

instrumentbesättning 

Godkänt prov: Pianostämmans viktigaste melodiska material och 
ackompanjemangsfigurer finns i huvudsak representerat i orkesterpartituret. 
Orkesterstämmorna är utformade med en rimlig möjlighet att realisera det 
musikaliska materialet med hänsyn till spelbarhet, register och dynamisk balans i 
ensemblen. 
 
Underkänt prov: Avsnittet är ej slutfört. Viktigt melodiskt material är dynamiskt 
underdimensionerat, felaktigt återgivet i orkestersatsen eller ospelbart för de 
valda instrumenten. Underordnat material i satsen är felaktigt återgiven, 
dynamiskt överdimensionerat eller ospelbart för de valda instrumenten. 
 

• Den sökande ska: 
- Kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag 

Godkänt prov: Det viktigaste melodiska och harmoniska materialet i 
orkestersatsen är igenkänt och i huvudsak korrekt återgivet i pianosatsen. 
Underkänt prov: En alltför stor del av det viktigaste melodiska och harmoniska 
materialet i orkestersatsen saknas eller är felaktigt återgivet i pianosatsen. 

• Den sökande ska: 
- Kunna frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, 

artikulation och dynamik 

Godkänt prov: Melodins metriska mönster, gestik och kurvatur är igenkänt och 
framhävt av artikulationen och dynamiken. 
 
Underkänt prov: Artikulation och dynamik motverkar melodins metrik, gestik och 
kurvatur alltför mycket för att kunna ge någon rimlig musikalisk tolkning. 

• Den sökande ska: 
- Kunna komponera en melodi till en given text eller utifrån en första 

melodifras 

Godkänt prov: Textens betoningsmönster är i huvudsak rimligt återgiven och en 
rimlig tolkning av textens innebörd framgår av den melodiska fraseringen. 
Alternativt för de givna melodifraserna: Motiv från den givna melodifrasen 
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återanvänds och varieras samt bildar tillsammans med nytt, eget melodimaterial 
en sammanhängande helhet. 
 
Underkänt prov: Textens betoningsmönster är felaktigt återgivna och textens 
innebörd framgår inte av den melodiska fraseringen. Alternativt för de givna 
melodifraserna: Endast motiv från den givna melodifrasen eller endast nytt eget 
melodimaterial används. Helheten är obalanserad. 

• Den sökande ska: 
- kunna skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt 

från ett av alternativa teman från angivna epoker eller genre. 

Godkänt prov: Stämmorna visar olika grad av självständighet med avseende på 
rytm, gestik, frasering eller kurvatur. Samklanger och harmonik är utformade för 
att ge ett stilistiskt enhetligt sammanhang. 
 
Underkänt prov: Stämmornas rytm och gestik följer varandra alltför mycket för att 
ge självständighet. Samklangerna och harmoniken har inte en sammanhängande 
stilistisk utformning. 

4. Gehör/musiklära och satslära (skriftligt prov). Den sökande ska visa förmåga att 
från en klingande förlaga uppfatta och notera: 

- melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som rytm, tonmaterial 
och ackord 

- rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang 
- harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar 

Den sökande ska: 

- visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera 
oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för 
noter och pauser 

- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar 
eller stegbeteckningar 

- med utgångspunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna 
skriva en fyrstämmig ackordisk sats 

Bedömning: Bedömningen av gehör görs av om den sökande visar en korrekt 
uppfattning av de klingande förlagorna. Bedömningen av musik- och satslära görs 
av den sökandes kunskaper om vanliga begrepp och benämningar inom musiklära 
samt godkända kunskaper i harmonisk analys och stämföring i ackordisk sats. 

Universitetet ger följande exempel på betygskriterier för respektive 
bedömningskriterium/grupp av bedömningskriterier: 
 
Den sökande ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera: 

- melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som rytm, tonmaterial 
och ackord 

- rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang 
- harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar 
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Godkänt prov: Hälften av melodiuppgifterna visar en korrekt uppfattning av 
meloditonerna utifrån de givna förutsättningarna. Hälften av rytmuppgifterna 
visar en korrekt uppfattning av rytmfigurerna. Hälften av ackorduppgifterna visar 
en korrekt ackorduppfattning. 
 
Underkänt prov: Mindre än hälften av melodiuppgifterna visar en korrekt 
uppfattning av meloditonerna utifrån de givna förutsättningarna. Mindre än 
hälften av rytmuppgifterna visar en korrekt uppfattning av rytmfigurerna. Mindre 
än hälften av ackorduppgifterna visar en korrekt ackorduppfattning. 
 

• Den sökande ska: 
- visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera 

oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för 
noter och pauser. 

Godkänt prov: Hälften av uppgifterna visar korrekta kunskaper om de efterfrågade 
begreppen. 
 
Underkänt prov: Mindre än hälften av uppgifterna visar korrekta kunskaper om de 
efterfrågade begreppen. 

• Den sökande ska: 
- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar 

eller stegbeteckningar 
- med utgångspunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna 

skriva en fyrstämmig ackordisk sats 

Godkänt prov: Hälften av de noterade ackorden är korrekt beskrivna i det 
harmoniska sammanhanget. Hälften av ackorden är korrekt noterade utifrån given 
analys eller ackordbeteckningar. Hälften av ackorden är korrekt stämförda utifrån 
närmast föregående ackord. 
 
Underkänt prov: Mindre än hälften av de noterade ackorden är korrekt beskrivna i 
det harmoniska sammanhanget. Mindre än hälften av ackorden är korrekt 
noterade utifrån given analys eller ackordbeteckningar. Mindre än hälften av 
ackorden är korrekt stämförda utifrån närmast föregående ackord. 

Bedömargrupp 
Bedömargruppen består av tre av de kompositionslärare som kommer att undervisa på 
programmet. 

Resultat/poängskala 
Bedömningen översätts till en poängskala där färdigheten (d.v.s. arbetsproverna) 
poängsätts med skalan 1-30, där 1 står för en prestation under genomsnittet, med en 
del väsentliga men påverkbara brister och 30 för en framstående prestation som klart 
utmärker sig, som visar stor grad av självständighet. Med hjälp av denna skala kan de 
sökande rangordnas. För de tre provmoment som sker på plats sker poängsättningen 
enligt skala 1-5 enligt följande: 

5 Framstående prestation som klart utmärker sig, och som visar stor grad av 
självständighet 
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4 Mycket god prestation som ligger över genomsnittet, och som visar viss 
självständighet 

3 Genomsnittlig prestation, som är tillfredsställande på de flesta områden 

2 Prestation under genomsnittet men som ändå bedöms vara tillfredsställande 
på de flesta områden 

1 Prestation under genomsnittet, med en del väsentliga men påverkbara brister 

E används i alla provmoment för att markera EJ godkänt, d.v.s. en prestation som inte 
tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för utbildningen. Samtliga 
provmoment ska vara godkända för att uppfylla den särskilda behörigheten. 

Provmoment Skala Godkänt 

LÖ2:3a 
Färdighet/arbetsprover 

1-30 1 (Underkänt markeras 
med ”E”, d.v.s. ej 
godkänt)* 

LÖ2:3b Strukturlyssning 1-5 1 (Underkänt markeras 
med ”E”, d.v.s. ej 
godkänt)* 

LÖ2:3c 
Arr/instr./mel./kontrap. 

1-5 1 (Underkänt markeras 
med ”E”, d.v.s. ej 
godkänt)* 

LÖ2:3d Gehör/musik- och 
satslära 

1-5 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 Högskoleverket, 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 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 musikalisk gestaltning, inriktning komposition. 
Lärosätet anser att det varken är tillräckligt eller helt relevant att enbart använda 
kurser från estetiska programmet som krav för 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 
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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 
färdighetsprovet är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra 
sig utbildningen. Utbildningen förbereder för en professionell karriär som kompositör 
och Universitets- och högskolerådet bedömer att det, för att nå utbildningsmålen, är 
rimligt att studenterna har en viss färdighet i komposition och musikteori före 
studiestart. 

Ett exempel är att utbildningsplanen för Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk 
gestaltning, inriktning komposition innehåller lokala lärandemål, kursmål och 
beskrivningar av innehållet som visar dels att kravet på färdigheter i komposition och 
musikteori 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 pch färdigheter i musikalisk gestaltning inom sin inriktning”. För inriktningen 
komposition finns exempel på lokala lärandemål som formuleras: ”Efter avslutad kurs 
ska studenten ha utvecklat kunskap och praktisk färdighet i polyfoni och harmonilära 
utifrån den nivå som förkunskapskraven kräver” samt ”Efter avslutad kurs ska 
studenten utvecklat färdigheten i kompositoriskt hantverk utifrån den nivå som 
förkunskapskraven kräver”, vilket tyder på en progression utifrån förkunskapskravet. 
Vidare utgår den första kursen ”Komposition 1” från studentens eget 
kompositionsarbete vilket visar på att kravet på förkunskaper inom komposition och 
musikteori är helt nödvändigt. 

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 
bedömningen av behörighet kan ske på ett för de sökande tillräckligt rättsäkert sätt. 

Lärosätet har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av lärare som tillsammans besitter kompetens 
om utbildningen. 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. 

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

Örebro universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat visa 
att det finns särskilda skäl att tillämpa andra behörighetskrav i form av godkänt 
färdighetsprov till Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition. 
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Prov- och bedömningsbeskrivning 
 
Övergripande behörighetskriterier för L-prov  

För att uppnå särskild behörighet ska den sökande vid ett 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. 

Prestation som inte tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för utbildningen, ger 
inte behörighet. 
 
Om en sökande är godkänd, ska musikhögskolan vara beredd att anordna studier. 
 
Övergripande urvalskriterier för L-prov 

Till de utbildningar där urval tillämpas, görs detta i och med att samtliga behöriga 
sökande 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 Utifrån 
de erhållna genomsnittspoängen görs en rangordningslista som utgör underlaget för urval. 
 
Det som ska bedömas är vad den sökande utför. Någon prognos ska inte ställas och 
bedömas. Godkändgränsen ska sammanfalla med den kunskapsnivå en student som 
startar kompositionsstudier vid musikhögskola i Sverige bör befinna sig på.  
 
De poäng som är ovanför godkändgränsen är poäng som används för urval av sökande.  
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Detaljerad prov- och bedömningsbeskrivning 
LÖ2:3 Komposition 
 
Den sökande ska visa på  

• Färdigheter i komposition utifrån tekniska, konstnärliga och estetiska aspekter 

• Kunskap och förmåga i musikteori. 
 

A RBETS PRO VER 

Den sökande skall två veckor före provtillfället insända tre egna kompositioner där minst 
en av kompositionerna är skriven för instrumentalensemble. Övriga exempel på insända 
kompositioner kan vara t.ex. soloinstrument, kör, storband eller digitala klangmedier. 
Kompositionerna ska vara utskrivna på papper och/eller inspelad på CD audio. 
Bedömning: Den sökandes arbetsprover bedöms utifrån kvaliteten på musikaliskt 
hantverk och 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, harmonik och klang på ett rikt och varierat sätt 

- kunna gestalta ett organiskt tidsflöde till en balanserad form 
 

Bedömning: Bedömningen görs utifrån den sökandes förmåga att utnyttja och variera de 
möjligheter som de musikaliska byggstenarna ger. Den sökande ska också kunna visa 
prov på att hantera form och tid för att skapa ett sammanhängande och balanserat 
musikaliskt flöde. 
 
Exempel på ett godkänt prov:  
Den sökande har skrivit en stråkkvartett med en fantasieggande titel. 
Det valda materialet består av rytmiserade tonupprepningar på en liggande klangbakgrund 
som kontrasteras av melodiska legatofraser, vilka avlöser varandra mellan instrumenten. 
Tempot är snabbt. Musiken ger ett något rastlös intryck p.g.a. snabba oregelbundna 
förändringar i flödet.  
Tonupprepningarna varieras genom flera olika rytmmotiv, artikulationer och spelsätt som 
upprepas olika antal gånger, överlagras och växlar register. 
Kontinuitet för lyssnaren skapas dels genom tydlig grundtonskänsla och långsamt 
harmoniskt förlopp, dels genom den genomgående tonupprepningsidén samt 
återkommande rytmmotiv och melodifraser som känns igen.  
Den intresseväckande variationen åstadkoms å andra sidan genom differentiering av 
spelsätt och artikulation, registerväxling och dynamiska kontraster i klangbakgrunden. Alla 
små förändringar portioneras ut med en fin känslighet för tidsflödet och lyssnarens behov 
av både igenkännbarhet, lagom händelsetäthet och någon överraskning då och då.  
  
 
Exempel på ett underkänt prov:  
Den sökande har komponerat en sång med orkesterackompanjemang. Sångstämmans första 
melodifras använder traditionellt romantiska stilmedel som har en stark uttryckskraft till utveckling. 
Men istället för utveckling upprepas melodifrasen till varje ny textrad med samma starka frasslut 
flera gånger utan förändring fastän texten har nytt innehåll. 
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Ackompanjemanget består av olika välkända ackordförlopp, som var för sig upprepas ett 
flertal gånger utan att ha någon relation sinsemellan. Stilmedel i slagverket som vanligen 
används som tillfällig krydda ligger som upprepad figur i ca 50 av styckets ca 75 takter. 
Rörelsemönster och instrumentation upprepas och följer ackordförloppens mönster utan 
att varieras. 
 
 
 
 
 
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 på 
sätt som visar på originalitet och egna kreativa idéer. Kreativitet bedöms som förmåga att 
hantera sitt musikaliska material så att det presenterar lösningar som inte är helt 
förutsägbara och givna, huvudsakligen baserade på konventionella musikaliska 
formuleringar. 
 
Exempel på ett godkänt prov:  
Se exemplet stråkkvartettkomposition under ”Musikaliskt hantverk” ovan. 
Det rytmiska, motoriska flödet verkar efter ett tag förutsägbart även om variationer och förändringar 
portioneras ut oregelbundet. Men plötsligt stegras dynamiken hastigt och rörelsen landar i ett långt 
accentuerat fermatackord i tremolo som diminuerar. Därefter fortsätter de motoriska rörelserna 
som om inget hänt. Ett tillsynes helt irrationell infall som inte verkar passar in. Efter ett tag stegras 
dynamiken snabbt igen till ett par accentuerade ackord avlöst av ett liknande långt fermatackord i 
tremolo, nu i pianissimo. Samma infall som förut men varierat. Denna gång avlöses fermatackordet 
av en helt annorlunda mellandel av kompositionen nu i pianissimo. Det består av långa toner och 
glesa inpass av det tidigare materialet som ett eko i fjärran av det tidigare avsnittet. Det tillsynes 
irrationella infallet fick långt senare här en mening. 
 
Exempel på ett underkänt prov:  
Se exemplet, Sång med orkesterackompanjemang under ”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. 
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 förmedla ett konstnärligt ställningstagande genom att använda en känsla 
eller idé gestaltad genom ett musikaliskt uttryck 

 
Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att relatera musikaliska kvaliteter och 
idéer i förhållande till det konstnärliga uttryck som eftersträvas. Det musikaliska materialets 
emotionella kvaliteter 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. 
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Exempel på ett godkänt prov:  
Se exemplet stråkkvartettkomposition 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 
göra lyssnandet meningsfullt. Överraskningarna som resulterar i en kontrasterande mellandel och 
den följande gradvisa övergången till det ursprungliga uttrycket ger känslan av att stycket handlar om 
något. Det gestaltar en berättelse. De olika avsnitten har helt olika tidskänsla och händelsetäthet 
även om pulshastigheten formellt är den samma. Att på ett organiskt sätt införa och skapa en 
kontrasterande 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”. 
 
 
Exempel på ett underkänt prov:  
Se exemplet, Sång med orkesterackompanjemang under ”Musikaliskt hantverk” ovan. 
Kompositören verkar ha förälskat sig i sitt material och umgås med det genom att upprepa det.  
För lyssnaren innebär upprepning gradvis förslitning, vilket förstärks av att det valda materialet 
påminner om musik man hört förut. Kompositören visar en otillräcklig förmåga att värdera det 
musikaliska materialet och dess relation till textens innehåll för att kunna kommunicera sin 
konstnärliga idé. 

PR OV MO MENT 

- Strukturlyssning med analys. (Muntligt prov) 
Den sökande ska utifrån partitur och klingande förlaga kunna beskriva och diskutera 
förelagda musikexempel. Provet sker i grupp.  

Den sökande ska  

- kunna beskriva hantverksmässiga aspekter i noterad och klingande förlaga 
- kunna beskriva uttrycksmässiga egenskaper hos en noterad och klingande 

förlaga 
- kunna relatera den noterade eller klingande förlagan till en musikalisk stil eller 

epok 
 

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes förmåga att med musikaliska termer och begrepp 
beskriva företeelser och egenskaper hos de olika musikaliska byggstenarna rytm, melodi, harmonik, 
klang och form. Bedömningen görs även av den sökandes förmåga att verbalt kunna beskriva 
musikens emotionella kvaliteter samt hur dessa kvaliteter relaterar till de musikaliska byggstenarna 
rytm, melodi, harmonik, klang och form. Den sökande ska även visa på förmåga att beskriva de 
stilistiska egenskaperna hos den noterade eller klingande förlagan. 
 
 
Exempel på ett godkänt prov:  
Den sökande kan från klingande förlaga dels relatera det upplevelsemässiga intrycket till 
egenskaper i musiken och beskriva den som t.ex. bred klang, ettrig artikulation, smekande tonfall 
etc. Den sökande kan dessutom identifiera företeelser i musiken i rent hantverksmässiga termer 
såsom instrumentklang, spelsätt, typ av tonalitet, taktart, melodiska egenskaper, homofon eller 
polyfon satsstruktur, formuppbyggnad m.m. 
Den sökande kan från en enbart noterad förlaga beskriva inte bara uppenbart grafiskt igenkännbara 
element som instrument, rytm, rörelse och satsstruktur. Den sökande kan även ge en adekvat 
beskrivning av sin klangliga föreställning om t.ex tempo, karaktär, harmonik, tonart och form. 
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Exempel på ett underkänt prov:  
Den sökande beskriver klingande musikexempel enbart utifrån sin upplevelse t.ex. aggressiv, 
vacker. 
Den sökande uppvisar bristfällig förmåga att relatera sina upplevelser till allmänna egenskaper hos 
musiken och bristande vokabulär för att beskriva musiken i hantverksmässiga termer som t.ex. 
tonalitet, taktart 
Den sökande beskriver noterad musikförlaga enbart utifrån grafiskt strukturella element såsom 
instrument, rytm, rörelse har saknar adekvat vokabulär för att beskriva en klanglig föreställning om 
t.ex. tempo, karaktär, harmonik, tonart eller form. 
 
 
- Arrangering/instrumentation, Melodik och kontrapunkt (Skriftligt prov) 
Den sökande ska  
- ha instrumentkännedom och kunskap om terminologi som omfång, föredragsbeteckningar och 
spelarter. 
- kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given instrumentbesättning. 
- kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag. 
- kunna frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, artikulation och 
dynamik. 
- kunna komponera en melodi till en given text eller utifrån en första melodifras. 
- kunna skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt från ett av 
alternativa teman från angivna epoker eller genrer 

Bedömning: Bedömningen görs av den sökandes kunskaper om notation och spelsätt för 
olika instrument samt förmågan att översätta musikaliska strukturer mellan olika 
instrument och instrumentgrupper. De melodiska stämmorna i provet bedöms om de 
passar i det melodiska och harmoniska sammanhanget. 
 
Exempel på ett godkänt prov: 

- ha instrumentkännedom och kunskap om terminologi som omfång, 
föredragsbeteckningar och spelarter. 

Hälften av uppgifterna är korrekt besvarade. 

- kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given 
instrumentbesättning. 

Pianostämmans viktigaste melodiska material och ackompanjemangsfigurer finns i 
huvudsak representerat i orkesterspartituret. Orkesterstämmorna är utformade med en 
rimlig möjlighet att realisera det musikaliska materialet med hänsyn till spelbarhet, 
register, och dynamisk balans i ensemblen.  
 

- kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag. 
Det viktigaste melodiska och harmoniska materialet i orkestersatsen är igenkänt och i 
huvudsak korrekt återgivet i pianosatsen. 
 

- kunna frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, artikulation och 
dynamik. 

Melodins metriska mönster, gestik och kurvatur är igenkänt och framhävt av 
artikulationen och dynamiken.  
 

- kunna komponera en melodi till en given text eller utifrån en första melodifras. 
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Textens betoningsmönster är i huvudsak rimligt återgivna och en rimlig tolkning av 
textens innebörd framgår av dem melodiska fraseringen. Alternativt för de givna 
melodifraserna: Motiv från den givna melodifrasen återanvänds och varieras samt bildar 
tillsammans med nytt eget melodimaterial en sammanhängande helhet.  

- kunna skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt från ett av 
alternativa teman från angivna epoker eller genrer. 

Stämmorna visar olika grad av självständighet med avseende på rytm, gestik, frasering 
eller kurvatur. Samklanger och harmonik är utformade för att ge ett stilistiskt enhetligt 
sammanhang. 
 
Exempel på ett underkänt prov: 

- ha instrumentkännedom och kunskap om terminologi som omfång, 
föredragsbeteckningar och spelarter. 

Mindre än hälften av uppgifterna är korrekt besvarade. 
 

- kunna arrangera/instrumentera ett kort pianoutdrag för en given 
instrumentbesättning. 

Avsnittet är ej slutfört. Viktigt melodiskt material är dynamiskt underdimensionerat, 
felaktigt återgivet i orkestersatsen eller ospelbart för de valda instrumenten. Underordnat 
material i satsen är felaktigt återgivet, dynamiskt överdimensionerat eller ospelbart för de 
valda instrumenten. 
 

- kunna skriva om ett orkesterpartitur till particell/klaverutdrag. 
En alltför stor del av det viktigaste melodiska och harmoniska materialet i orkestersatsen 
saknas eller är felaktigt återgivet i pianosatsen. 
 

- kunna frasera en given melodi genom att sätta ut fraseringsbågar, artikulation och 
dynamik. 

Artikulation och dynamik motverkar melodins metrik, gestik och kurvatur alltför mycket 
för att kunna ge någon rimlig musikalisk tolkning.   
 

- kunna komponera en melodi till en given text eller utifrån en första melodifras. 
Textens betoningsmönster är felaktigt återgivna och textens innebörd framgår inte av den 
melodiska fraseringen. Alternativt för de givna melodifraserna: Endast motiv från den 
givna melodifrasen eller endast nytt eget melodimaterial används. Helheten är 
obalanserad.  

- kunna skriva en flerstämmig, kontrapunktisk sats med utgångspunkt från ett av 
alternativa teman från angivna epoker eller genrer 

Stämmornas rytm och gestik följer varandra alltför mycket för att ge stämmorna 
självständighet. Samklangerna och harmoniken har ingen sammanhängande stilistisk 
utformning. 
 

- Gehör/musik- och satslära (Skriftligt prov) 
Den sökande ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera 
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‐ melodiska förlopp utifrån olika givna förutsättningar som rytm, tonmaterial och ackord 
‐ rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang 
‐ harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar. 
Den sökande ska visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera 
oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för noter och pauser. 
 
Den sökande ska  
- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar eller 
stegbeteckningar  
- med utgångpunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna skriva en 
fyrstämmig ackordisk sats. 
 
Bedömning: Bedömningen av gehör görs om den sökande visar en korrekt uppfattning av 
de klingande förlagorna. Bedömningen av musik- och satslära görs av den sökandes 
kunskaper om vanliga begrepp och benämningar inom musikläran samt godkända 
kunskaper i harmonisk analys och stämföring i ackordisk sats.  
 
Exempel på ett godkänt prov: 
 

Den sökande ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera 
‐ melodiska förlopp utifrån olika givna förutsättningar som rytm, tonmaterial och 
ackord 
‐ rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang 
‐ harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar. 

Hälften av melodiuppgifterna visar en korrekt uppfattning av meloditonerna utifrån de 
givna förutsättningarna. Hälften av rytmuppgifterna visar en korrekt uppfattning av 
rytmfigurerna. Hälften av ackorduppgifterna visar en korrekt ackorduppfattning. 
 

- Den sökande ska visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och 
notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för noter 
och pauser 

Hälften av uppgifterna visar korrekta kunskaper om de efterfrågade begreppen. 
 

Den sökande ska  
- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar eller 
stegbeteckningar  
- med utgångpunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna skriva en 
fyrstämmig ackordisk sats. 

Hälften av de noterade ackorden är korrekt beskrivna i det harmoniska sammanhanget. 
Hälften av ackorden är korrekt noterade utifrån given analys eller ackordbeteckningar. 
Hälften av ackorden är korrekt stämförda utifrån närmast föregående ackord. 
 
 
Exempel på ett underkänt prov: 
 

Den sökande ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera 
‐ melodiska förlopp utifrån olika givna förutsättningar som rytm, tonmaterial och 
ackord 
‐ rytmiska flöden i olika musikaliska sammanhang 
‐ harmoniska förlopp och ackords toninnehåll och omläggningar. 

Mindre än hälften av melodiuppgifterna visar en korrekt uppfattning av meloditonerna 
utifrån de givna förutsättningarna. Mindre än hälften av rytmuppgifterna visar en korrekt 
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uppfattning av rytmfigurerna. Mindre än hälften av ackorduppgifterna visar en korrekt 
ackorduppfattning. 
 

- Den sökande ska visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och 
notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, samt tidsvärden för noter 
och pauser. 

Mindre än hälften av uppgifterna visar korrekta kunskaper om de efterfrågade begreppen 
 

- kunna analysera ett harmoniskt förlopp med funktionsbeteckningar eller 
stegbeteckningar  
- med utgångpunkt i harmonisk analys eller ackordbeteckningar kunna skriva en 
fyrstämmig ackordisk sats. 

Mindre än hälften av de noterade ackorden är korrekt beskrivna i det harmoniska 
sammanhanget. Hälften av ackorden är korrekt noterade utifrån given analys eller 
ackordbeteckningar. Mindre än hälften av ackorden är korrekt stämförda utifrån närmast 
föregående ackord. 

 
 
 
 
Bedömargrupp 
Bedömargruppen består av tre av de kompositionslärare som kommer att undervisa på 
programmet: 
Staffan Hedin, lektor i musikalisk gestaltning 
Anders Flodin, lektor i musik 
Hans Balstedt, adjunkt i musikalisk gestaltning 
 

Resultat/Poängskala 

Bedömningen översätts till en poängskala där färdigheten (d.v.s. arbetsproverna) 
poängsätts med skalan 1–30, där 1 står för en prestation under genomsnittet, med en del 
väsentliga men påverkbara brister och 30 för en framstående prestation som klart 
utmärker sig, och som visar stor grad av självständighet. Med hjälp av denna skala kan de 
sökande rangordnas. För de tre provmoment som sker på plats sker poängsättningen 
enligt skalan 1–5 enligt följande: 
5 – framstående prestation som klart utmärker sig, och som visar stor grad av 
självständighet 
4 – mycket god prestation som ligger över genomsnittet, och som visar viss självständighet 
3 – genomsnittlig prestation, som är tillfredsställande på de flesta områden 
2 – prestation något under genomsnittet men som ändå bedöms vara tillfredställande på 
de flesta områden 
1 – prestation under genomsnittet, med en del väsentliga men påverkbara brister 
E används i alla provmomentet för att markera Ej godkänt, d.v.s. en prestation som inte 
tillfredsställer de helt nödvändiga minimikraven för utbildningen. Samtliga provmoment 
ska vara godkända för att uppfylla den särskilda behörigheten. 
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Provmoment Skala Godkänt 

LÖ2:3a Färdighet/arb.prover 1-30 1 (Underkänt markeras med ”E”, dvs ej godkänt.) *) 

LÖ2:3b Strukturlyssning 1-5 1 (Underkänt markeras med ”E”, dvs ej godkänt.) *) 

LÖ2:3c Arr/instr/mel/kontrap. 1-5 1 (Underkänt markeras med ”E”, dvs ej godkänt.) *) 

LÖ2:3c Gehör/musik- och 
satslära 

1-5 1 (Underkänt markeras med ”E”, dvs ej godkänt.) *) 

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