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Ansökan om tillstånd att få använda andra 
behörighetskrav och alternativt urval till kursen 
Musik i framtidens förskola vid Musikhögskolan i 
Malmö, Lunds universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen (1993:100), att Musikhögskolan i Malmö får tillstånd att 
använda lägst godkänt på det i ansökan beskrivna arbetsprovet som krav för 
behörighet till kursen Musik i framtidens förskola. 

Universitets- och högskolerådet beslutar också, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att högskolan får tillstånd att använda ett alternativt urval till 
samtliga platser på kursen Musik i framtidens förskola och att det i ansökan beskrivna 
arbetsprovet får användas för att rangordna de sökande i urvalet. 

Skälen till Universitets- och högskolerådets beslut är att Musikhögskolan i Malmö har 
visat att lägst godkänt på det beskrivna arbetsprovet är ett nödvändigt förkunskaps-
krav och att resultat på antagningsprovet är ett lämpligt urvalsinstrument. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016, till och med 
antagningen till vårterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock välja att 
följa upp tillståndet. 

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

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor 

 

Leif Strandberg 
 Utredare 
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Ärendet 

Musikhögskolan i Malmö har den 18 januari 2016 ansökt om att få använda andra 
behörighetskrav och om att få använda ett alternativt urval till samtliga platser på 
kursen Musik i framtidens förskola (Dnr U 2016/25).  

Musikhögskolan vill använda godkänt antagningsprov som behörighetskrav och 
resultat på antagningsprovet som urvalsgrund. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2016.  

Lärosätets motivering 

Musikhögskolan vill använda ett antagningsprov för att säkra att de studerande har 
tillräckliga förkunskaper. Musikhögskolan anger att det är för kursen relevant att 
kursdeltagarna har en hög musikalisk och kommunikativ förmåga, förhoppningen är att 
detta ska komma fram i ett antagningsprov.  

Musikhögskolan önskar använda alternativt urval till kursen. Enligt Musikhögskolan är 
det nödvändigt att genomföra konstnärliga färdighetsprov i musik för att säkerställa 
att de bäst lämpade antas i urvalet. Betyg och högskoleprovsresultat är inte 
ändamålsenliga instrument som grund vid fördelning av utbildningens platser. 
Däremot är, enligt högskolan, det konstnärliga antagningsprovet ändamålsenligt som 
instrument, eftersom de sökande som erbjuds plats på utbildningen när det finns fler 
behöriga sökande än platser på utbildningen, är de sökande som har visat bättre 
förmåga inom musikområdet. 

Lärosätets beskrivning 

Den sökande genomför prov på sitt instrument och bedöms enligt nedan beskrivna 
poängskala. Alla sökande rangordnas efter poäng av juryn. Juryn gör en 
helhetsbedömning av den sökandes förmåga utifrån nedanstående kriterier, samt tar 
hänsyn till de olika instrumentens specifika egenskaper samt utmaningar i det 
musikstycke som framförs.  

För behörighet krävs lägst 1 poäng (godkänt) på bedömningsområdena Musikaliskt 
hantverk och Konstnärligt och personligt uttryck. 

Ett antagningsprov inför juryn ska uppvisa  
- förmåga att behärska det musikaliska hantverket på en nivå som bedöms nödvändig 
för att tillgodogöra sig kursen,  
- konstnärligt och personligt uttryck. 

Bedömningskriterier 

Musikaliskt hantverk 

För att få högsta poäng (3) ska den sökande visa stor säkerhet i sitt framförande vad 
gäller stabilt tempo, rytmisk precision och musikaliskt flöde. Detta innebär att den 
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sökande visar på stor kunskap och förtrogenhet med de speltekniska möjligheter 
instrumentet i sig erbjuder i relation till den musik som framförs. Den sökande har 
medvetet valt musikaliska processer där teknisk kompetens är en förutsättning för 
konstnärlig gestaltning. Den sökande visar i sitt framförande ett stabilt tempo, rytmisk 
precision och musikaliskt flöde som ger marginal till de tekniska utmaningar som finns i 
den valda musiken. Den sökande visar mycket god förtrogenhet i musicerandet av 
gehörsbaserad och noterad musik, samt är väl bekant med den valda musikens 
idiom/stil/genre.  

För att uppnå näst högsta poäng (2) ska den sökande visa ett visst mått av säkerhet i 
sitt framförande vad gäller tempo, rytmisk precision och musikaliskt flöde med endast 
mindre brister. Den sökande visar på god kunskap och förtrogenhet med de 
speltekniska möjligheter instrumentet i sig erbjuder i relation till den musik som 
framförs. Den sökande visar kunskap om den valda musikens idiom/stil/genre. Det som 
skiljer denna nivå mot tidigare beskrivning är att den sökande saknar den fördjupade 
kunskapen om musikalisk, hantverksmässig och teknisk kompetens som finns i den 
högre nivån. Den sökande visar kunskap i att välja vilka verktyg av teknisk art som 
används vid uppspelningen. Dock lyckas den sökande inte visa på fördjupad teknisk 
kompetens och kunskap om tekniska verktyg på ett sådant sätt att denne har en 
kunskapsbas som ger marginal till de tekniska utmaningar som finns i musiken.   

För att uppnå lägst poäng (1) visar den sökande i sitt framförande brister avseende 
tempo och/eller rytmisk precision och/eller rytmisk precision. Den sökande har visat 
prov på en tillräcklig nivå för att tillgodogöra sig kursens innehåll. Det musikaliska 
flödet störs inte märkbart av tekniska svårigheter som t ex felspelningar, brister vid 
svåra fingertekniska passager eller bristande andningsteknik. Musiken har också en 
acceptabelt balanserad ljudbild i förhållande till den musik som presenteras. Den 
sökande behärskar vid framförandet musicerande i musikstyckets idiom/stil/genre. 
Skillnaden mot den högre poängkategorin ligger i ett mindre stabilt framförande med 
vissa otillräckligheter när det gäller tempo, rytmisk precision och musikaliskt flöde.    

Vid underkänt (0) visar den sökande betydande brister i alla eller något av momenten 
tempo, rytmisk precision och musikaliskt flöde. Dessa brister indikerar klart att den 
sökande inte har förutsättningar för att tillgodogöra sig kursens innehåll. De 
instrumentella och sångtekniska momenten stör framförandet så att den musikaliska 
upplevelsen begränsas av exempelvis dålig röstkontroll och tajming. Vidare har den 
sökande ringa kunskap om den musik som framförs i relation till idiom/stil/genre. Den 
sökande kan inte visa på kunskap om tekniska verktyg såsom instrumentbehandling, 
fingerteknik, flöde och sångteknik, klang, timbre, stöd, andning, luftkontroll med mera. 

Konstnärligt och personligt uttryck 

I bedömning av den konstnärliga prestationen ska den sökande för att uppnå högsta 
poäng (3) visa stor grad av konstnärligt och personligt uttryck på hög nivå. Den 
sökande ska även visa på konstnärliga val i musicerandet. Vid denna nivå har den 
sökande gjort konstnärliga val i sina verk som visar på mycket goda kunskaper om stil- 
och uttrycksmöjligheter. Den sökande har dessutom ett tydligt och personligt 
konstnärligt uttryck i sitt framförande vilket kan förstås som att den sökande har 
kunskap om många olika verktyg när det gäller framförande och konstnärlig 
gestaltning. Den sökande lyckas levandegöra och förmedla sin musik till lyssnaren.   

För att uppnå näst högsta poäng (2) kan den sökande kommunicera musiken med ett 
konstnärligt och personligt uttryck som är anpassad till det musikaliska framförandet. 
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Interpretation och personlig gestaltning är hörbar för lyssnaren, men uppnår inte 
samma höga nivå som i den högsta kategorin. Även här uppvisar den sökande 
kunskaper om stil och uttrycksmöjligheter.   

För att uppnå lägst poäng (1) kan den sökande kommunicera musiken konstnärligt och 
personligt på en nivå godtagbar för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll. Vid 
denna nivå har den sökande begränsade kunskaper om stil och uttrycksmöjligheter, 
vilket visar sig i det musikaliska framförandet. Det kan märkas genom att den sökande 
brister i musikens konstnärliga gestaltning så som exempelvis intonation, frasering 
instrumentering med mera. Den sökande visar dock ett flöde som gör att musiken kan 
kommuniceras till lyssnaren.   

Vid underkänt (0) visar den sökande bristfällig förmåga att gestalta musiken 
konstnärligt och personligt. Den sökande visar otillräckliga kunskaper om stil och 
uttrycksmöjligheter så att det framkommer i musiken. Vid denna nivå bedöms det att 
den sökande inte har kunskap om den musik som framförs i relation till bland annat stil 
och genrer. Detta kan till exempel uppfattas genom instrumentala och sångliga brister i 
den musik som presenteras som exempelvis intonation, frasering instrumentering med 
mera. Dessa brister stör musikens flöde och bidrar till att den sökande inte kan 
kommunicera musiken till lyssnaren, vilket gör att dennes förmåga att ge musiken en 
egen personlig konstnärlig gestaltning hindras.    

Bedömningsprocess 

Den samlade bedömningen av den sökandes förmåga (det slutliga provresultatet) är 
den formella grunden för högskolans beslut om särskild behörighet. För behörighet 
krävs lägst 1 poäng (godkänt) på bedömningsområdena Musikaliskt hantverk och 
Konstnärligt och personligt uttryck.  

I det fall det förkommer fler sökande än det finns platser kommer resultatet från 
antagningsprovet att användas till urvalet. Poängsumman på antagningsprovet 
bestämmer rangordningen av studenterna i det alternativa urvalet. Skulle flera 
sökande hamna på samma poäng gör juryn en gemensam rangordning av dessa på 
grundval av kriterierna ovan. Bedömningen dokumenteras i juryprotokollet. Utifrån 
juryns samlade bedömning från antagningsprovet ges ett sammanlagt meritvärde som 
ligger till grund för rangordningen i urvalet. Den samlade bedömningen av den 
sökandes förmåga (det slutliga provresultatet) är den formella grunden för högskolans 
beslut avseende meritvärde (rangordning). Beslut om antagning verkställs i det 
nationella antagningssystemet NyA. 

Urvalskommittén 

Musikhögskolan, via Musiklärarutbildningens kansli, gör en jurysammansättning. Juryn 
ska bestå av minst tre ledamöter, varav en är ordförande med särskilt ansvar för 
juryarbetet och protokollskrivande. Juryn består av lärare vid institutionen. Ansvaret 
att utse juryn ligger hos prefekten. Kriterierna för jäv diskuteras inom juryn före 
antagningsprovet och anmälan om jäv görs till juryordföranden. Juryns ledamöter är 
till vardags undervisande lärare på Musikhögskolan och bedömer löpande studenter i 
konstnärliga processer och teknisk utveckling i sina kurser vid musikhögskolan. De har 
också god erfarenhet av bedömning av spelprov genom deltagande i juryarbete inför 
antagning till programutbildningarna vid musikhögskolan.  
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De är därmed mycket kompetenta att bedöma studenterna vid antagningsprovet. Inför 
antagningsprovet träffas juryn och går igenom bedömningskriterierna så att alla 
jurymedlemmar har samma utgångspunkt.  

Studentrepresentanter är med vid provtillfället och kan följa juryns arbete och 
bedömningsprocessen. Studenterna deltar inte i bedömningen men har på detta sätt 
insyn i processen. Juryns arbete dokumenteras av juryordföranden och alla 
jurymedlemmar skriver under protokollet som lämnas till kansliet efter avslutad 
provomgång. Beslut om antagning fattas av utbildningsnämnden vid Musikhögskolan 
och protokollet justeras och diarieförs efter beslutet.  

Information till sökande  

Musikhögskolan informerar de sökande om den särskilda behörigheten samt 
alternativt urval som tillämpas genom texten i kursbeskrivningen samt kursplanen. På 
musikhögskolans hemsida redogörs för hur antagningsprovet går till. Målet är att 
antagningsprovet ska vara avklarat innan vårterminens slut. De sökande får besked om 
antagning efter urvalet via antagningsbeskedet som publiceras på Antagning.se. 

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). 

Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Universitets- och högskolerådets bedömning är att Musikhögskolan i Malmö visat att 
det finns särskilda skäl att använda andra behörighetskrav än områdesbehörigheter 
som krav för särskild behörighet på kursen Musik i framtidens högskola. Högskolan har 
också visat att det finns särskilda skäl att använda andra urvalsinstrument än betyg och 
högskoleprovsresultat i urvalet för att rangordna de sökande. 

Lärosätet har i beskrivningen kunnat göra det trovärdigt att de färdigheter som 
efterfrågas kan mätas med det föreslagna arbetsprovet. 

Universitets- och högskolerådets bedömning är att behörighetsbedömning och urval 
kan göras på ett för de sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 


