
 

 
 

 

Sida 1 (8) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 

 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Box 27711 
115 91 Stockholm 
 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Frida Lundberg 
010-4700637 
BESLUT 
2016-10-28 
Reg. Nr. 411-20839-15 
 

  

Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för utbildning som leder till 
konstnärlig kandidatexamen i musik med 
inriktning komposition vid Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm. 

Beslut 

Beslut  
Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) får tillstånd att 
använda godkänt antagningsprov som behörighetskrav för utbildning som leder till 
konstnärlig kandidatexamen i musik med inriktning komposition (180 hp). Tillståndet 
gäller tre profiler inom kandidatprogrammet i komposition; elektroakustisk musik, 
västerländsk konstmusik och jazz.   

KMH har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att det finns särskilda 
skäl för att tillämpa andra behörighetskrav än de som finns i områdesbehörigheterna.  

Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för 
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälet för UHR:s beslut är att utbildningen bedöms vara av sådan karaktär att godkänt 
resultat på det beskrivna arbetsprovet är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska 
kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

UHR gör bedömningen att det prov som KMH ansöker om tillstånd att använda som 
särskild behörighet för antagning till utbildning som leder till konstnärlig 
kandidatexamen i musik med inriktning komposition, på ett tillräckligt rättssäkert sätt 
prövar teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga. Det är 
ett behörighetsprov som består av två delar.  

Provet är utformat så att ett första prov (benämnt 14.7) består av inskickade 
arbetsprov med de kompositioner och eventuella övriga material som den sökande vill 
ska ligga till grund för bedömningen. Den som godkänns i första provet kallas till ett 
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andra prov som är ett profilämnesprov (benämnt 14.8). För särskild behörighet krävs 
godkänt resultat både på arbetsprov (14.7) och profilämnesprov (14.8). 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2017 och till och med 
antagningen till vårterminen 2020.  

Om KMH vill fortsätta att använda godkänt antagningsprov som behörighetskrav efter 
vårterminen 2020 måste lärosätet inkomma med en ny ansökan.  

Om KMH vill ändra något som ingår i det beviljade tillståndet ska en ny ansökan skickas 
till Universitet- och högskolerådet. 

UHR vill understryka vikten av att de sökande får tydlig information om 
antagningsprocessen vilka krav som ställs för godkänt antagningsprov. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tuula Kuosmanen efter 
föredragning av utredaren Frida Lundberg. 

 

 
Tuula Kuosmanen  
Avdelningschef        
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Frida Lundberg 

Utredare 
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Ärendet 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har ansökt om att få ställa upp andra krav 
för tillträde till utbildning som leder till konstnärlig kandidatexamen i musik med 
inriktning komposition (lärosätets Dnr 15/735). Ansökan gäller tre profiler inom 
kandidatprogrammet i komposition; elektroakustisk musik, västerländsk konstmusik 
och jazz. Det krav på särskild behörighet som högskolan vill använda är godkänt 
antagningsprov.  

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

KMH har haft tillstånd att sedan höstterminen 2010 att använda ett särskilt 
behörighetskrav till utbildning som leder till konstnärlig kandidatexamen i  musik med 
inriktning komposition. Kravet har varit godkänt arbetsprov. Med anledning av att 
institutionen för komposition, dirigering och musikteori har beslutat om ändringar av 
behörighetsvillkoren, i linje med de förändringar av utbildningen som genomförts, 
ansöker KMH om ett nytt tillstånd att använda godkänt antagningsprov som 
behörighetskrav. 

KMH redovisar i tabellform antalet anmälda, provdeltagare och antagna för 2011-
2015. Lärosätet redovisar vidare de registrerades prestationsgrad och konstaterar att 
den varit hög med ett årligt genomsnitt på 94 procent. 

KMS:s ansökan består av ansökan och en bilaga. Lärosätet har kompletterat ansökan 
med mer utförliga bedömningskriterier samt utbildningsplan och kursplaner. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller för utbildning som leder till konstnärlig kandidatexamen i musik med 
inriktning komposition (180 hp).  

Skälet som KMH anger för att vilja använda godkänt antagningsprov är att det är 
nödvändigt att genomföra konstnärliga färdighetsprov i musik för att säkerställa att 
studenten har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen. 
Lärosätet menar att de kunskaper från kurser i gymnasieskolan som ställs i så kallade 
områdesbehörigheter inte är tillräckliga för utbildningen och därmed inte alls 
ändamålsenliga som behörighetskrav. Däremot är det konstnärliga antagningsprovet 
ändamålsenligt eftersom det prövar den sökandes reella kompetens inom 
musikområdet med inriktning komposition. 

Lärosätet framför att efter den första kursen på programmet, komposition 1, ska 
studenten uppvisa ett grundläggande kompositoriskt hantverk på högskolenivå. För att 
uppnå det målet är det nödvändigt att studenten har förkunskaper bestående av en 
medveten och relevant kompositionsteknik redan innan kursen börjar.  

Lärosätet framför att i komposition är teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och 
reflekterande förmåga förbundna med varandra. De är olika delar som tillsammans i 
kompositörens arbete utgör en helhet. Därför menar KMH att det är nödvändigt att 
pröva den sökandes förkunskaper på dessa områden.   
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Lärosätets beskrivning 

Det antagningsprov som KMH ansöker om att få använda för behörighet till utbildning 
som leder till konstnärlig kandidatexamen i musik med inriktning komposition avser att 
pröva teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga. Provet är 
utformat så att ett första prov (benämnt 14.7) består av inskickade arbetsprov med de 
kompositioner och eventuella övriga material som den sökande vill ska ligga till grund 
för bedömningen. Den som godkänns i första provet kallas till ett andra prov som är ett 
profilämnesprov (benämnt 14.8). För särskild behörighet krävs godkänt resultat både 
på arbetsprov (14.7) och profilämnesprov (14.8). 

KMH framför att det är många som söker till utbildningen och att bedömningen av 
behörighet därför måste ske i två steg. 2015 var det sammanlagt för de tre 
inriktningarna 163 sökande till nio platser, varav 26 kallades till det andra provet. 

I ansökan anför KMH att den sökandes prestation vid antagningsproven bedöms av en 
jury som består av sakkunniga ledamöter. I varje prov gör juryn en samlad bedömning 
av den sökandes förmåga avseende teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och 
reflekterande förmåga. För denna bedömning redovisar lärosätet bedömningskriterier. 
I bedömningen av den sökandes förmåga har juryn ett antal olika parametrar att ta 
hänsyn till, såsom svårighetsgrader och utmaningar i profilämnet, och svårighetsgrader 
och utmaningar i de egna verk den sökande skickat in som arbetsprover. Den sökandes 
prestation poängbedöms och godkäntgränsen är 10 poäng. Poängen används också för 
urvalet. 

KMH har också i möte med UHR (den 27 april 2016), efter det att lärosätet ombetts 
komplettera sin ansökan, diskuterat på vilket sätt UHR behöver konkretiserade 
bedömningskriterier för att kunna bedöma ansökan. Lärosätet har bland annat 
beskrivit svårigheten att skapa tydliga konkretiserade bedömningskriterier för 
konstnärlig gestaltning. Kriterierna skulle riskera att verka begränsande för bedömning 
av prestationer som kan se ut på helt olika sätt och som inte är förutsebara – till 
exempel komposition bestående av inspelningar och mix av ljud från tunnelbanan. I 
utbildningsplanen framgår att studenten efter avslutat utbildning bland annat ska visa 
förmåga att inom huvudområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna 
idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. 

Teknisk kompetens 

UHR redovisar i följande utförligt hur KMH beskrivit bedömningsområdet teknisk 
kompetens. 

För godkänt prov inom teknisk kompetens använder KMH kriteriet: Uppvisar i tillräcklig 
utsträckning en medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens 
musikaliska uttryck. Juryn har då bedömt att den sökande har tillräckliga kunskaper för 
att kunna tillgodogöra sig utbildningen och uppnå dess lärandemål. För underkänt prov 
inom teknisk kompetens används kriteriet: Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning en 
medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens musikaliska uttryck. Det 
innebär att juryn bedömer att den sökande ej har kunnat visa på tillräckliga kunskaper 
för att tillgodogöra sig utbildningen. 
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Juryn bedömer två typer av teknisk kompetens: 1) generella kunskaper i musikteori 
som tonsättare behöver både för kompositionsarbetet och för att förstå 
musiktraditionen och sätta sin musik i ett större sammanhang 2) specifika 
musikteoretiska kunskaper som krävs för att realisera de estetiska val tonsättaren gör i 
sin egen konstnärliga gestaltning. Till generell teknisk kompetens hör musikteoriämnen 
såsom ljudlära, musikhistoria, satslära, notation- och instrumentkännedom, 
ljudredigering och ljudsyntes. 

KMH konkretiserar bedömningskriterierna med några exempel på generella tekniska 
kunskaper som efterfrågas:  

- notation: att kunna grundläggande principer för västerländsk notation 

- musikhistoria: att känna till några viktiga upphovspersoner och epoker inom de tre 
profilämnena 

- ljudredigering: att känna till grundläggande principer för att klippa i digitalt ljud 

För de mer specifika musikteoretiska kunskaperna handlar det om att visa på en 
förståelse för de musikteoretiska förutsättningarna för den sökandes egna konstnärliga 
idéer. KMH problematiserar hur detaljerad en sådan redogörelse kan vara. Lärosätet 
menar att det vore omöjligt att i förväg beskriva denna kunskap då det varierar kraftigt 
med de konstnärliga idéerna hos de sökande. Inom spektralmusik kan det röra sig om 
att hantera klang med hänsyn till instrumentens möjligheter till mikrotonalitet. Inom 
seriell musik kan det röra sig om att hantera hierarkier i förhållande till de musikaliska 
parametrar som omfattas av serien i den aktuella kompositionen. I drone-musik kan 
det handla om att hantera klangliga förändringar över tid i en 
musikprogrammeringsmiljö eller att tämja rundgångskopplingar i modulär ljudsyntes.  

Centralt är att den sökande i sina kompositioner uppvisar en medveten och relevant 
kompositionsteknik för att kunna gå kursen Komposition 1, där denne efter avslutad 
kurs ska uppvisa ett grundläggande kompositoriskt hantverk på högskolenivå. 

Utbildningsplanen samt kursplaner för utbildningen har bifogats. Bland annat finns 
kursmål för den inledande kursen komposition 1, som består av att studenten efter 
genomgången kurs förväntas uppvisa grundläggande kompositoriskt hantverk på 
högskolenivå samt genomföra konstnärliga uppgifter.  

KMH har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. Beskrivningen 
visar att gruppen består av personer som är sakkunniga. Den består dels av lärare som 
är anställda av högskolan, dels av externa ledamöter med motsvarande kompetens. 
Även studentrepresentanter från masterprogrammet i komposition ingår i juryn. 
Juryns arbete leds av en sakkunnig lärare anställd av högskolan. 

Konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga 

UHR redovisar i korthet hur lärosätet beskriver bedömningskriterier för 
bedömningsområdena konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga. KMH är inte 
lika utförlig inom dessa områden som inom teknisk kompetens. För att konkretisera 
godkäntgränsen använder sig lärosätet av exempel.  

För konstnärlig gestaltning bedöms om den sökande har tillräckliga kunskaper om stil 
eller uttrycksmöjligheter inom valt profilämne så att det framkommer i musiken. En 



 

Sida 6 (8) 
 

underkänd prestation kan enligt KMH till exempel uppfattas genom hur kompositören i 
sina verk arbetat med notation, instrumentklanger, musikaliska processer och 
ljudförändringar. 

För reflekterande förmåga bedöms om den sökande i tillräcklig utsträckning uppvisar 
förmåga till relevanta reflektioner. En underkänd prestation kan enligt KMH till 
exempel visa sig genom att den sökande inte kan beskriva för profilämnet etablerade 
tekniska eller konstnärliga element som återfinns i den sökandes musik.  

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 UHR, 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 KMH:s ansökan och inlämnade komplettering har UHR gjort följande 
bedömning. 

UHR har inledningsvis konstaterat att utbildningen är en konstnärlig utbildning där 
studenten ska uppnå utbildningsmål som att självständigt skapa, förverkliga och 
uttrycka egna idéer. För antagningen till kandidatutbildning i komposition ställs vidare 
krav på att den sökande uppvisar förmåga till relevanta reflektioner över sitt 
konstnärliga arbete. UHR:s bedömning är att utbildningen, liksom exempelvis en 
utbildning i konst, i hög grad utgår från varje enskild students konstnärliga arbete med 
målet att examinera en kompositör med ett personligt uttryck.  

KMH har i möte med UHR (den 27 april 2016), efter det att lärosätet ombetts 
komplettera sin ansökan, fört samtal om på vilket sätt UHR behöver konkretiserade 
bedömningskriterier för att kunna bedöma ansökan. Lärosätet har bland annat 
beskrivit svårigheten att skapa detaljerade konkretiserade bedömningskriterier för 
konstnärlig gestaltning där det bland de sökandes prestationer finns en stor bredd i 
uttrycken. Kriterierna skulle riskera att verka begränsande för bedömning av 
prestationer som kan se ut på helt olika sätt och som inte är förutsebara – till exempel 
komposition bestående av inspelningar och mix av ljud från tunnelbanan.  

UHR delar KMH:s uppfattning om att bedömningskriterier inte kan konkretiseras på 
samma sätt för konstnärligt uttryck som för exempelvis teknisk kompetens. De 
sakkunnigas utlåtanden ska dock alltid kunna kopplas till bedömningskriterier och 
beskrivningar av vad dessa innebär, i enlighet med vad som är konstruktivt att 
uttrycka. 

Att det som behörighetsprovet ska pröva är nödvändiga egenskaper och kompetenser 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen anser UHR vara en viktig 
aspekt i bedömningen av om kravet är ”helt nödvändigt”. Som ett första steg har UHR 
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. UHR bedömer att det är rimligt att de förkunskaper 
lärosätet vill ställa krav på behövs för att klara utbildningen.  
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Ett exempel är att kursplanen för den inledande kursen komposition 1 innehåller mål 
som att studenten efter genomgången kurs förväntas uppvisa grundläggande 
kompositoriskt hantverk på högskolenivå samt genomföra konstnärliga uppgifter.  

UHR gör vidare bedömningen att KMH vill bedöma kunskaper och förmågor hos de 
sökande som de behöver för att ha förutsättning att klara utbildningen, men som inte 
kan anses ingå i betyg från gymnasieskolan. Det handlar till exempel om förmåga till 
konstnärlig gestaltning och teknisk kompetens med relevans för profilämnet. 

Vidare har lärosätet i sin beskrivning kunnat göra det trovärdigt att de egenskaper och 
kompetenser som efterfrågas, på ett godtagbart sätt kan mätas med det föreslagna 
antagningsprovet. Beskrivningen är även tillfredställande av vad som krävs av den 
sökande för att arbetsprovet ska bedömas som godkänt, det vill säga att den sökande 
ska bedömas som behörig för utbildningen. UHR vill dock förtydliga på vilket sätt 
myndigheten anser att beskrivningarna av bedömningskriterier kan ha betydelse för 
godkäntgränsen. 

UHR har förståelse för att det är komplicerat och i vissa fall inte ändamålsenligt att 
beskriva kunskaper och förmågor som kan variera kraftigt i uttryck beroende på de 
sökandes personliga uttryck eller konstnärliga utgångspunkter. Vad gäller konstnärlig 
gestaltning har UHR till exempel vägt in i beslutet att KMH:s sakkunniga beskrivit på 
vilket sätt det inte skulle vara konstruktivt att ytterligare konkretisera 
bedömningskriterierna. UHR vill dock påpeka att ett bedömningskriterium för ett 
relativt konkret område, till exempel ljudredigering, som består av att ”känna till 
grundläggande principer för att klippa i digitalt ljud” kan antas vara ett ganska lågt satt 
behörighetskrav. UHR menar att det med utgångspunkt i kriteriet förmodligen saknas 
grund att motivera varför en sökande som hjälpligt klarar att klippa i digitalt ljud inte 
skulle vara behörig, eftersom inga konkreta principer redovisats. UHR förmodar att det 
är ett medvetet val av KMH eftersom  lärosätet i den begärda kompletteringen inte 
valt att konkretisera vissa bedömningskriterier ytterligare. 

KMH har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. Beskrivningen 
visar att gruppen består av personer som är sakkunniga. Även studentrepresentanter 
från masterprogrammet i komposition ingår i juryn. UHR anser att 
studentrepresentation är viktig, för att bevaka bedömningsprocessen och 
rättssäkerheten för de sökande, men att det är olämpligt att studenter deltar i själva 
bedömningsarbetet. 

Den sökandes prestation poängbedöms och godkäntgränsen är 10 poäng. Poäng 
används också för urvalet. Bedömningskriterier som rör annat än godkäntgränsen 
redovisas inte i UHR:s beslut eftersom utbildningar som leder till konstnärlig examen 
inte behöver tillstånd för fördela samtliga platser på grundval av andra särskilda prov 
(enligt 7 kap. 14 § högskoleförordningen).  

UHR gör bedömningen att det prov som KMH har beskrivit i sin ansökan kan 
genomföras på ett för de sökande tillräckligt rättssäkert sätt. Att behörighetsprovet är 
uppdelat i två delar, där de sökande som underkänns på första provet inte får tillfälle 
att göra det andra, påverkar enligt UHR inte rättssäkerheten. UHR har beaktat att det 
för båda proven är samma förmågor avseende teknisk kompetens, konstnärlig 
gestaltning och reflekterande förmåga som bedöms. Det innebär att samtliga sökande 
prövas inom samtliga bedömningsområden. Vidare har UHR vägt in att det skulle vara 
resurskrävande om samtliga sökande (163 sökande till nio platser) skulle utföra 
behörighetsprov inför jury. 
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KMH har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat visa att det finns 
särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav till utbildning som leder till 
konstnärlig kandidatexamen i musik med inriktning komposition vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. 


