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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Kör 1 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 fristående kurs Kör 1 (KMI058). Enligt 7 
kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att högskolan gjort troligt att de 
uppställda kraven är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen.  

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 kursen, 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. 



 

Sida 2 (8) 
 

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

 

 

 
Tuula Kuosmanen  
Avdelningschef        
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Frida Lundberg 

Utredare 
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Ärendet 
Mälardalens högskola har ansökt om att få ställa upp andra krav för tillträde till 
fristående kurs KMI058 Kör 1 [lärosätets dnr MDH 2.1.2-624/14]. Kursen Kör 1 är en 
fristående kurs på 7,5 högskolepoäng för körsångare som redan besitter viss körvana, 
aktivt har utvecklat sin röst och har förmåga att utan hinder studera in aktuell 
repertoar från noter. 

Mälardalens högskola uppger att lärosätet under beredningen av högskolans 
utbildningsutbud 2015/16 konstaterat att högskolan saknar erforderligt tillstånd att 
använda andra behörighetsvillkor Kör 1. 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, kursplan, formulär för 
poängbedömning och formulär för sammanställning. Lärosätet har kompletterat 
ansökan med en beskrivning av antagningsprovet med kunskapskrav och 
bedömningskriterier. 
 

Lärosätets motivering 
Mälardalens högskola ser det som nödvändigt att som särskilt behörighetskrav till 
kursen Kör 1 använda konstnärligt antagningsprov i musik. Studenten förväntas kunna 
framföra verk vid offentlig konsert och redan vid kursstart medverka vid repetitioner 
där körvana krävs. En student som inte besitter de nödvändiga förkunskaperna 
kommer dels inte själv att kunna tillgodogöra sig kursen, dels kunna inverka negativt 
på de andra studenterna genom att skapa obalans i kören. 

Lärosätets beskrivning 
Det antagningsprov som Mälardalens högskola ansöker om att få använda för 
behörighet till Kör 1 avser att pröva teknik och gehör. Antagningsprovet består av ett 
sångprov. 

Beskrivning av antagningsprovet 

Sökande kallas till ett provtillfälle där ett individuellt prov där två sånger framförs. 

Vid antagningsprovet bedöms varje verk utifrån den sökandes kompetens inom 
följande två områden: 

– Teknik 

– Gehör 
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Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt 
nödvändiga förutsättningar för kursen Kör 1. Eftersom kursen i princip är helt baserad 
på arbete i full kör är det av största vikt att studenternas individuella nivåer är 
balanserade. De krav som kursen ställer på den enskilde studenten gör att studenter 
med otillräckliga förkunskaper inom dessa två områden varken kan tillgodogöra sig 
undervisningen eller fungera adekvat i kören. 

Bedömargruppen består av kursansvarig lärare, konstnärlig ledare samt avdelningschef 
med ämneskompetens. 

För varje framfört verk bedöms de två områdena teknik och gehör med antingen 
godkänt eller underkänt. 

För att bli godkänd på hela antagningsprovet krävs godkänt på båda områdena. 

För att bli underkänd använder sig sökanden sig av sin teknik och sitt gehör på ett 
bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i ett område men 
godkänd i det andra anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet. 

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

De kunskapskrav som beskrivs ovan inom områdena teknik och gehör är helt 
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen Kör 1. För att den 
sökande ska bli godkänd på antagningsprovet krävs därför att samtliga bedömare 
bedömt kraven inom områdena teknik och gehör med godkänt för samtliga framförda 
verk. 

Mälardalens högskola beskriver kunskapskrav för områdena samt bedömningskriterier 
för godkänt respektive underkänt (se bilaga). Lärosätet framför att 
bedömningskriterierna beskrivs 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. 

Nödvändigt förkunskapskrav i förhållande till kursplanen 

Högskolan ser det som nödvändigt att som särskilt behörighetskrav använda 
konstnärligt antagningsprov i musik till kursen Kör 1. Studenten förväntas kunna 
framföra verk vid offentlig konsert och redan vid kursstart medverka vid repetitioner 
där körvana krävs. En student som inte besitter de nödvändiga förkunskaperna 
kommer dels inte själv att kunna tillgodogöra sig kursen, dels kunna inverka negativt 
på de andra studenterna genom att skapa obalans i kören. 

Här ges exempel på formuleringar i kursplanen som visar på att kursen kräver 
förkunskaper: 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
- intonera i körsammanhang 
- i körsammanhang tolka och återge sin stämma från partitur 

Innehåll 
- Praktisk sång i stämmor och kör 
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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 kursen Kör 1, 7,5 högskolepoäng, 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 Kör 1. 
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 kursen 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 avslutad kurs kunna intonera i körsammanhang och i 
körsammanhang återge sin stämma från partitur. 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 kursen, men som inte kan anses ingå i betyg eller högskoleprov. 
Det handlar t.ex. om gehör. 

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 kursen. 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. 

Mälardalens högskola har beskrivit bedömargruppens kompetens och 
sammansättning. Beskrivningen visar att gruppen består av huvudlärare inom det 
aktuella området, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens, som 
tillsammans besitter kompetens om utbildningen (kör, konstnärlig kvalitet). 
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.  
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Mälardalens högskola har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat 
visa att det finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav till Kör 1. 
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Bilaga 1 

Beskrivning antagningsprov – kunskapskrav och bedömningskriterier 

Antagningsprovet består av ett sångprov. Sökande kallas till ett provtillfälle där ett 
individuellt prov där två sånger framförs. 

Vid antagningsprovet bedöms varje verk utifrån den sökandes kompetens inom 
följande två områden: 

– Teknik 

– Gehör 

Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt 
nödvändiga förutsättningar för kursen Kör 1. Eftersom kursen i princip är helt baserad 
på arbete i full kör är det av största vikt att studenternas individuella nivåer är 
balanserade. De krav som kursen ställer på den enskilde studenten gör att studenter 
med otillräckliga förkunskaper inom dessa två områden varken kan tillgodogöra sig 
undervisningen eller fungera adekvat i kören. 

Bedömargruppen består av kursansvarig lärare, konstnärlig ledare samt avdelningschef 
med ämneskompetens. 

För varje framfört verk bedöms de två områdena teknik och gehör med antingen 
godkänt eller underkänt. 

För att bli godkänd på hela antagningsprovet krävs godkänt på båda områdena. 

För att bli underkänd använder sig sökanden sig av sin teknik och sitt gehör på ett 
bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i ett område men 
godkänd i det andra anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet. 

I det följande beskrivs kunskapskrav för områdena samt bedömningskriterier för 
godkänt respektive underkänt. Bedömningskriterierna 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. 

För sångprovet 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  
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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 – 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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