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Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen (1993:100), att Musikhögskolan i Malmö får använda det i 
ansökan beskrivna arbetsprovet som särskilt behörighetskrav för tillträde till kursen 
Singer-Songerwriter. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara 
helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet beslutar också, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Musikhögskolan i Malmö får använda det i ansökan 
beskrivna arbetsprovet i urvalet för att rangordna de sökande till kursen Singer-
Songerwriter. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Musikhögskolan Malmö, i sin 
ansökan, på ett tillfredsställande sätt kunnat visa att ett antagningsprov är nödvändigt 
för att högskolan ska kunna försäkra sig om de sökande har tillräckliga förkunskaper 
för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Högskolan har också på ett tillfredsställande sätt visat att resultat på arbetsprovet är 
ett lämpligt instrument för att rangordna de sökande i urvalet. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det prov som musikhögskolan 
ansöker om tillstånd att få använda för särskild behörighet och i urvalet till kursen 
Singer-Songwriter på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar de sökandes färdigheter. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen, hur detta prövas och vad som är 
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gränsen för godkänt arbetsprov samt hur resultat på antagningsprovet används i 
urvalet. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016, till och med 
antagningen vårterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att 
följa upp ärendet. Om Musikhögskolan vill ändra i de beviljade kraven ska en ny 
ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

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 ställa upp andra 
behörighetskrav än områdesbehörighet för tillträde till kursen Singer-Songwriter (U 
2016/25). De krav på särskild behörighet som högskolan vill använda är godkända 
arbetsprov och spelprov. 

Högskolan vill också använda resultat från proven i urvalet för att rangordna de 
sökande. 

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

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller kursen Singer-Songwriter. Skälen som högskolan anger för att vilja 
använda provresultat för bedömning av behörighet och i urvalet redovisas nedan. 

Det är nödvändigt att genomföra konstnärliga färdighetsprov i musik för att säkerställa 
att de sökande har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig kursen. De krav 
på kunskaper från kurser i gymnasieskolan som ställs i s.k. områdesbehörigheter är 
inte tillräckliga för kursen och därmed inte ändamålsenliga som behörighetskrav. 
Däremot är det konstnärliga antagningsprovet ändamålsenligt, eftersom det prövar 
den sökandes faktiska kompetens inom musikområdet i förhållande till det innehåll 
kursen har.  

Syftet är att pröva den sökandes kompetens inom Singer-Songwriterområdet för att 
bedöma ifall den sökande har den kompetens som behövs för att kunna uppnå 
kursmålen. 

Som framgår av kursmålen behöver den sökande redan vid kursstart ha goda 
kunskaper i Singer-Songwriting, om hen vid kursslut ska kunna nå målen om en 
utvecklad förmåga till eget låtskrivande, samt en utvecklad konstnärlig 
gestaltningsförmåga. 

Det grundläggande skälet för alternativt urval till kursen är att konstnärliga 
färdighetsprov i musik är nödvändiga för att säkerställa att de bäst lämpade antas i 
urvalet. Betyg och högskoleprovsresultat är inte ändamålsenliga instrument som grund 
vid fördelning av kursens platser. Däremot är det konstnärliga antagningsprovet 
ändamålsenligt, eftersom de sökande som erbjuds plats på kursen är de som visat bäst 
förmåga inom musikområdet, när det finns fler behöriga sökande än platser på kursen. 

Kurser/utbildningar (generellt) i Singer-Songwriting får ofta betydligt fler sökande än 
antal platser på kurserna, en rangordning av de sökande på konstnärlig grund är 
nödvändig och den bästa metoden att anta de mest lämpade. 

Den sökande ska: 
- visa utvecklad förmåga till eget låtskrivande samt förmåga att skriva egna sångtexter 
och egen musik, 
- visa prov på utvecklad konstnärlig gestaltningsförmåga vid framförande av egna 
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kompositioner, 
- kunna dokumentera det egna skapandet. 

Lärosätets beskrivning 

Kursen vänder sig till den som vill utvecklas som Singer-Songwriter mot en 
professionell nivå. Kursen löper över två terminer på halvfart (30 hp) och är ett led i en 
strategi att å en ny målgrupp som inte finns representerad på Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö. Den målgruppen är de som 
t.ex. inte gått gymnasiets estetiska program eller folkhögskola utan fått sin kunskap på 
annat sätt. 

Kursen innehåller låtskrivande, textförfattande, praktisk tillämpning av teoretiska 
moment och projekt med inriktning på ämnesområdet. I kursen ingår också 
branschkunskap. Syftet med kursen är att fokusera på konstnärliga processer för eget 
låtskrivande (komposition och textförfattande) samt dokumentations- och 
framförandeformer av egen musik. 

Kursen verkar aktivt för att den studerande ska etablera och bygga upp sitt nätverk för 
en fortsatt professionell verksamhet inom området. Detta sker inom ramen för kursen 
genom samarbeten och möten med artister, studios, producenter och andra aktörer i 
låtskrivarbranschen. 

Antagningsprovet 

Antagningsprovet ligger till grund för bedömning av särskild behörighet och urval för 
sökande till den fristående kursen Singer-Songwriter, Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö med start ht 2016. 

Antagningsprovet består av två delprov. Båda delproven ska bedömas vara godkända 
för godkänt prov.  

Delprov 1: Arbetsprover (inskickade inspelningar) 
Delprov 2: Spelprov 

För bedömningen godkänd för antagning krävs godkänt resultat i samtliga 
delprovsmoment efter genomförda prov. Juryn rangordnar samtliga godkända sökande 
enligt delprovens sammanlagda resultat.  

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 
behörighet och som grund när det gäller rangordning av de sökande när det finns fler 
behöriga än platser på kursen. 

Delprov 1 – innehåll 

Underlag för Delprov 1 består av inlämnande av tre klingande arbetsprover (ljud- eller 
videoformat). Till minst ett av arbetsproven ska också bifogas en notbild, som kan vara 
en komplett notation eller enbart en skiss med ackord, form osv. Dessutom ska även 
bifogas en kortfattad redogörelse av den sökandes nuvarande verksamhet, en kort 
motivering till önskemål om studier vid Singer-Songwriterkursen vid Musikhögskolan i 
Malmö samt ett CV. 
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Klingande arbetsprov 

Arbetsproven ska vara utbildningskansliet tillhanda senast sista datum för 
kursanmälan. Arbetsproven ska bestå av tre olika egenproducerade Singer-Songwriter- 
verk med olika karaktärer som skickas in som ljud- eller videofiler av god ljudkvalitet. 
Samtliga arbetsprover ska utgöras av fullängdsversioner av musiken. För sent 
inskickade eller ej komplett uppsättning av arbetsprover enligt ovanstående bedöms 
som ej godkända underlag för bedömning och den sökande blir ej behörig. 

Bedömning – Delprov 1 

Arbetsproven bedöms av konstnärligt sakkunniga lärare vid utbildningen som gör 
varsin individuell bedömning och poängsätter materialet. Vid denna genomgång 
bedöms den sökandes färdigheter avseende teknisk kompetens och konstnärlig 
gestaltningsförmåga enligt de kriterier som framgår av bedömningskriterierna nedan. 
Bedömningen syftar till kvalitetssäkrande genom individuella bedömningar av 
oberoende lärare. Som stöd för bedömningen används den poängskala som framgår av 
bedömningskriterierna nedan. Vid bedömningen obehörig på ett av områdena för 
bedömningskriterierna bedöms den sökande som obehörig för hela delprovet. 
Godkänd bedömning av såväl teknisk kompetens som konstnärlig gestaltning krävs för 
att den sökande ska bedömas som behörig av bedömargruppen.   

Totalsumman från de enskilda bedömarna adderas och delas med antalet bedömare, 
varvid en genomsnittlig poäng erhålls. Utifrån den erhållna genomsnittspoängen 
upprättas en lista över de godkända sökande. Dessa kallas till Delprov 2. 

Bedömningskriterier 

I samband med bedömning av teknisk kompetens används för högsta poäng 
begreppet: Uppvisar en medveten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med 
teknisk marginal till en nivå som musiken kräver. Skrivningen i detta fall innebär att 
den sökande i sina musikverk visat sig vara förtrogen med olika kompositionstekniker. 
Denne har medvetet till exempel valt notation, instrumentklanger, musikaliska 
processer, där teknisk kompetens är en förutsättning för konstnärlig gestaltning. Text 
och musik är komponerad på ett sådant sätt att den kompositionstekniska 
kompetensen bidrar till en musikalisk helhet. Problem av teknisk karaktär stör inte den 
konstnärliga gestaltningen. Sökanden har kunskap och teknisk kompetens som ger 
denne marginal till de tekniska utmaningar som finns i musiken. Marginal i detta fall 
kan beskrivas som att utövaren har kunskap om och medvetet kan använda många 
olika verktyg av teknisk art, och samtidigt medvetet välja vilka tekniska verktyg som 
bäst gagnar helheten.  

För att uppnå näst högsta poäng inom teknisk kompetens används begreppet: 
Uppvisar en flexibel och musikaliskt anpassad teknik på en nivå som musiken kräver. 
Med en flexibel och musikalisk teknisk kompetens kan den sökande gestalta verket 
tekniskt varierat på ett liknande sätt som beskrivits tidigare. Det som skiljer denna nivå 
mot tidigare beskrivning är att marginalerna gällande kunskap och teknisk kompetens 
ännu inte uppnåtts på samma sätt. Upphovsmannen kan visa på kompetens när det 
gäller att välja vilka verktyg av teknisk art denne ska använda i sina verk, men lyckas 
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. 
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För att uppnå godkänd nivå inom teknisk kompetens används begreppet: Uppvisar 
teknisk kompetens som möjliggör ett stabilt och generellt genomförande på en nivå 
som musiken kräver. I detta fall har upphovsmannen visat på kunskap om tekniska 
verktyg så att denne kan gestalta musikverket på ett sådant sätt att det även finns 
konstnärliga kvaliteter.  Den instrumental- och sångtekniska nivån är på en sådan nivå 
så musiken får ett godtagbart flöde för att behålla lyssnarens intresse. Det musikaliska 
flödet störs inte märkbart av tekniska svårigheter, som exempelvis felspelningar, svåra 
fingertekniska passager, en oegaliserad klang eller bristande andningsteknik. Musiken 
har också en acceptabelt balanserad ljudbild i förhållande till den musik som 
presenteras.   

För underkänt prov inom teknisk kompetens används begreppet: Uppvisar avsaknad 
av teknisk kompetens eller instrumental och sånglig teknik på en nivå som musiken 
kräver. Instrumental- och sångtekniska moment stör framförandet så att den 
musikaliska upplevelsen begränsas av exempelvis, dålig röstkonstroll, tajming, 
obalanser i mixning av ljudbilden. Beroende på instrument innebär det att den 
sökande visar brister i exempelvis vänsterhandsteknik, stråkteknik, embouchure, 
andningsteknik, artikulationsteknik, fingerteknik, diktion eller sångteknik. I detta fall 
bedöms att den sökande inte kan visa på kunskap om tekniska verktyg.  

I samband med bedömning av konstnärlig gestaltning används för högsta poäng 
begreppet: Uppvisar en konstnärlig och personlig gestaltning med marginal till en nivå 
som musiken kräver.  Vid denna nivå har upphovsmannen 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 sina verk. Detta 
kan förstås som att den sökande har kunskap om många olika verktyg vad det gäller 
framförande och en konstnärlig gestaltning. Den sökande har exempelvis en god 
fraseringsteknik och kan på ett tydligt sätt applicera grundläggande formlära i musiken. 
Med god marginal till en nivå som musiken kräver avser att den sökande har förmåga 
att levandegöra och förmedla sin musik till lyssnaren.  

För att uppnå näst högsta poäng inom konstnärlig gestaltning används begreppet: 
Uppvisar en konstnärlig och personlig gestaltning på en nivå som musiken kräver. Även 
är visar den sökande på kunskaper om stil och uttrycksmöjligheter. Den sökande har 
ett personligt konstnärligt uttryck i sina verk, även om det inte uppnår lika hög nivå 
som i den högsta kategorin.  

För att uppnå godkänd nivå inom konstnärlig gestaltning används begreppet: Uppvisar 
en konstnärlig gestaltning som delvis motsvarar musikens krav. Vid denna nivå har den 
sökande kunskaper om stil och uttrycksmöjligheter, dock visar sig dessa kunskaper inte 
alltid tydligt i musiken. Det kan märkas till exempel på att kompositionsidéer inte är 
konsekvent genomförda, eller att musikens konstnärliga gestaltning periodvis får stå 
tillbaka på grund av tekniska utmaningar. 

För underkänt prov inom konstnärlig gestaltning används begreppet: Kan inte gestalta 
musiken konstnärligt på en nivå som musiken kräver. Vid denna nivå bedöms att den 
sökande inte har kunskaper om stil och uttrycksmöjligheter så att det framkommer i 
musiken. Detta kan till exempel uppfattas genom hur den sökande i sina verk arbetat 
med notation, instrumentklanger, musikaliska processer. 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 hur den sökande balanserar 
ljudbild, tajming, text samt instrumentala och sångliga brister i den musik som 
presenteras, som exempelvis bristande intonation, egalisering, frasering, 
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instrumentering med mera. Dessa brister stör musikens flöde och gör att den sökande 
inte kan kommunicera musiken till lyssnaren, vilket gör att dennes förmåga att ge 
musiken en egen personlig konstnärlig gestaltning hindras.           

Delprov 2 – Innehåll 

Provet består av följande moment:  
• Spelprov 

Spelprov - Innehåll 

Den sökande framför två låtar:  
- en av de låtar som finns med i de inskickade arbetsproven   
- en valfri originallåt  

Den sökande ska under spelprovet ensam framföra låtmaterialet (sång + valfritt 
ackordsinstrument eller singback med förinspelat komp). Låtarna ska framföras i 
fullängdsversioner.   

Provets längd  
ca 20 minuter 

Bedömning – Delprov 2 

Spelprovet bedöms av jury bestående av konstnärligt sakkunniga lärare vid 
institutionen som gör en samlad bedömning av den sökandes förmåga avseende 
teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. Som stöd för bedömningen används 
den poängskala som framgår av bedömningskriterierna nedan. 

Vid bedömningen obehörig på ett av områdena bedöms den sökande som obehörig för 
hela delprovet. Godkänd bedömning av såväl teknisk kompetens som konstnärlig 
gestaltning krävs för att den sökande ska bedömas som behörig av juryn.   

Ett färdighetsprov inför jury ska uppvisa 
- konstnärligt och personligt uttryck samt musikalisk kommunikationsförmåga   
- förmåga att behärska det tekniska hantverket 

Teknisk kompetens och konstnärligt uttryck är förbundna med varandra. De är två 
olika delar som tillsammans vid framförande av ett musikstycke blir en helhet. Vid 
antagningsprov bedöms dessa två delar var för sig, samtidigt som hänsyn även tas till 
helheten.  

Bedömningskriterier 

I samband med bedömning av teknisk kompetens används för högsta poängbegreppet: 
Uppvisar en medveten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med teknisk marginal 
till en nivå som musiken kräver. Musiken gestaltas på ett sådant sätt att den sång-
tekniska och instrumenttekniska kompetensen bidrar till en musikalisk helhet. Den 
framförande musikern stör inte verkets konstnärliga framförande genom att behöva 
koncentrera sig på speltekniskt utförande. Utövaren har kunskap och teknisk 
kompetens som ger denne marginal till de tekniska utmaningar musikstycket har i 
samband med framförandet. Marginal i detta fall kan beskrivas som att utövaren har 
kunskap om och medvetet kan använda många olika verktyg av teknisk art, och 
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samtidigt medvetet välja vilka tekniska verktyg som gagnar musiken och används i 
samband med framförande. Utövaren har medvetet, till exempel valt olika 
fingersättningar, anslagstekniker, spellägen, instrumenttekniska justeringar, 
andningsteknik, spelansatser där teknisk kompetens är en förutsättning för konstnärlig 
gestaltning. Utövare har ett kunskapsutrymme som överstiger de tekniska utmaningar 
som finns i de verk som framförs.  

För att uppnå näst högsta poäng inom teknisk kompetens används begreppet: 
Uppvisar en flexibel och musikaliskt anpassad teknik på en nivå som musiken kräver. 
Med en flexibel och musikalisk teknisk kompetens kan den sökande framföra verket 
sång- och speltekniskt varierat på ett liknande sätt som beskrivits tidigare. Det som 
skiljer denna nivå mot tidigare beskrivning är att marginalerna gällande kunskap och 
teknisk kompetens ännu inte uppnåtts på samma sätt. Musikern och kompositören kan 
visa på kompetens när det gäller att välja vilka verktyg av teknisk art denna ska 
använda i samband med ett utförande. Men lyckas inte visa på fördjupad kunskap om 
tekniska verktyg och teknisk kompetens på ett sådant sätt att denne har en 
kunskapsbas som ger marginal till de tekniska utmaningar som finns i den musik som 
framförs.  

För att uppnå godkänd nivå inom teknisk kompetens används begreppet: Uppvisar 
teknisk kompetens som möjliggör ett stabilt och generellt genomförande på en nivå 
som musiken kräver. I detta fall har den sökande, visat på kunskap om tekniska verktyg 
så att denne kan framföra musikverket på ett sådant sätt att det även finns 
konstnärliga gestaltningskvaliteter. Det musikaliska flödet störs inte märkbart av 
tekniska svårigheter, som exempelvis felspelningar, svåra fingertekniska passager, en 
oegaliserad klang eller bristande andningsteknik. 

För underkänt prov inom teknisk kompetens används begreppet: Uppvisar 
genomgående inte teknisk kompetens på en nivå som musiken kräver. I detta fall 
bedöms att den sökande vid framförande inte kan visa kunskap om sång- och 
instrumentteknik, samt de tekniska färdigheter som krävs för den musik som 
presenteras. Beroende på instrument innebär det att den sökande visar brister i 
exempelvis vänsterhandsteknik, stråkteknik, embouchure, andningsteknik, 
artikulationsteknik, fingerteknik, diktion eller sångteknik. Musikens flöde 
störsexempelvis av felspelningar, dålig röstkontroll, bristande tajming, obalanser i 
ljudbilden.  

I samband med bedömning av konstnärlig gestaltning används för högsta 
poängbegreppet: Ger en stabil och konsekvent genomförd gestaltning som 
kommunicerar musiken på ett konstnärligt och samtidigt personligt sätt. Stabil och 
konsekvent genomförd gestaltning innebär bland annat att den utförande musikern, 
genom att ha god kunskap om och vara förtrogen med den stil/genre som presenteras, 
kan tillföra konstnärliga dimensioner på ett sådant sätt att en personlig tolkning av 
musiken blir möjlig att höra och uppleva för lyssnare. Detta kan förstås som att den 
sökande har kunskap om många olika verktyg vad det gäller framförandet och en 
konstnärlig gestaltning.  Den sökande har exempelvis en god fraseringsteknik och kan 
på ett tydligt sätt applicera grundläggande formlära i musiken.  Stabilitet kan även 
beskrivas som att den utövande musikern har utvecklat kunskap och förmåga att 
hantera nya situationer som kan uppstå vid framförande och presentation av musiken.  

För att uppnå näst högsta poäng inom konstnärlig gestaltning används begreppet; 
Uppvisar en flexibel och personlig gestaltning på en nivå som musiken kräver. Även här 
kan den sökande visa att denne innehar kunskap om stil/genre gällande den musik som 



 

Sida 9 (11) 
 

framförs. Den personliga gestaltningen, tolkningen är hörbar för lyssnaren även om 
den inte uppnår samma nivå som i den högsta kategorin.  

För att uppnå godkänd nivå inom konstnärlig gestaltning används begreppet: Uppvisar 
en konstnärlig gestaltning som delvis motsvarar musikens krav.  Vid denna nivå har 
den sökande kunskaper om stil/genre, dock är dessa inte alltid internaliserade i 
framförandet på ett sådant sätt att musiken blir transparent och klar för lyssnaren. Det 
kan märkas till exempel på ett sådant sätt att det vid framförandet uppstår perioder då 
koncentration kanske läggs på tekniska utmaningar som innebär att den konstnärliga 
gestaltningen får stå tillbaka i uttryck och gestaltning.  

För underkänt prov inom konstnärlig gestaltning används begreppet: Kan inte 
kommunicera eller gestalta musiken konstnärligt. Vid denna nivå bedöms det att den 
sökande inte har kunskap om den musik som framförs i relation till bland annat 
traditioner och stil/genre. Detta kan till exempel uppfattas genom hur musikern 
interpreterar fraser, klanger, rytmer, i den musik som presenteras. Den sökande 
förstår inte grundläggande fraseringsteknik, kan inte applicera grundläggande formlära 
i musiken, eller kan inte kommunicera musiken till lyssnaren. Den sökande har inte 
tillräckligt kompetens för att kunna skapa en musikalisk helhet. 

Beslut om provresultat och antagning  

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 
behörighet (godkänt prov) och gäller även som grund för rangordning av de sökande 
när det finns fler behöriga sökande än platser på kursen. För att juryn ska bedöma 
antagningsprovet som godkända, och den sökande uppfyller kraven på särskild 
behörighet, krävs att samtliga prov från delprov 1 och delprov 2 är godkända.   

Utifrån juryns samlade bedömning från delprov 1 och 2 upprättas en rangordningslista  

över de sökande med fallande poängskala (högst poäng överst) som utgör grund för 
urval. 

Jury (urvalskommitté) 

Juryn som bedömer de sökande består av konstnärligt sakkunniga ledamöter, det vill 
säga konstnärligt kompetenta lärare som är anställda av Musikhögskolan. I sin 
ordinarie undervisning bedömer ledamöterna fortlöpande studenter i konstnärliga 
processer och teknisk utveckling. De har också god erfarenhet av bedömning genom 
deltagande i juryarbete vid antagningsprov till Musikhögskolans programutbildningar.  

Juryns arbete leds av en ordförande, som är konstnärligt sakkunnig lärare anställd av 
högskolan. Studeranderepresentanter ges möjlighet till insyn i antagningsprocessen. 
Deras uppgift är att bevaka urvalsprocessen och rättssäkerheten för de sökande, men i 
detta antagningsprov deltar de inte i bedömning och beslut om de sökandes 
provresultat. Ansvaret att utse jury ligger hos utbildningsledare vid Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna. 

Dokumentation  

Den samlade bedömningen av den sökandes förmåga (det slutliga provresultatet) 
dokumenteras i ett juryprotokoll. Detta utgör den formella grunden för högskolans 
beslut om urval på kursen.   
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Studeranderepresentanten erbjuds möjlighet till insyn i juryarbetet samt att granska 
juryns bedömning innan högskolan fattar formellt beslut om urval.  

Av juryprotokollet framgår namn på den sökande, kurs som urvalet avser, resultat från 
samtliga delprov samt underskrifter av juryns ledamöter. Juryordförande ansvarar för 
att protokoll upprättas.  

Den samlade bedömningen av den sökandes förmåga (det slutliga provresultatet) är 
den formella grunden för högskolans beslut om särskild behörighet och meritvärde 
(rangordning) för urval som sker i samband med beslut om antagning. Beslut om 
antagning verkställs genom registrering av provresultatet i det nationella 
antagningssystemet NyA. 

Jäv 

Om en juryledamot vid prövning av en sökande känner till en omständighet som kan 
göra honom eller henne jävig ska juryledamoten omgående anmäla det till 
jurygruppens ordförande och lämna juryarbetet. Med jäv avses till exempel nära 
släktskap eller familjerelationer. 

Information till sökande  

Musikhögskolan i Malmö informerar de sökande om det alternativa urvalet som 
tillämpas genom texten i provbeskrivningen publiceras tillsammans med gällande 
kursplan i anmälningsinformationen på högskolan webbsidor för fristående kurser.  I 
provbeskrivningen framgår hur urvalsförfarandet går till, vad som det alternativa 
urvalet avser mäta och hur bedömningen görs.  Antagningsbesked med 
överklagandehänvisning meddelas den sökande genom Mina sidor på 
www.antagning.se i den tid och ordning som framgår av högskolans webbsida 
www.mhm.lu.se. 

Kvalitetssäkring 

Antagningsprovets utformning och jurygruppens sakkunniga bedömning av de 
sökandes prestationer kalibreras och kvalitetssäkras genom kollegial granskning. Den 
kollegiala granskningen sker inom lärosätet av anställda konstnärligt kompetenta 
lärare. Provens utformning beslutas i Musiker- och kyrkomusikerutbildningens 
utbildningsnämnd vid institutionen. Kvalitetssäkringen av antagningsprovet sker också 
under överinseende av den konstnärliga fakultetens kvalitetsansvarige.   

Musikhögskolan i Malmö deltar också 2016 i Lunds universitets 
kvalitetsutvärderingsprojekt (KSP 2015) genom skarpt test av Utvärdering av kvaliteten 
i universitetets utbildningar – En metod och vägledning. Syftet är att lärosätet, inom 
ramen för det nationella aviserade kvalitetssäkringssystemet, ska kunna ansvara fullt 
ut för granskning och kvalitetssäkring av sina utbildningar. 

 På nationell nivå sker kvalitetssäkrande samarbete med övriga musikinstitutioner vid 
universiteten. De svenska musikhögskolornas gemensamma arbete för utveckling, 
genomförande och kvalitetssäkring av färdighetsprov i musik har uppmärksammats av 
Högskoleverket som ett gott exempel i rapporten Reell kompetens vid bedömning av 
behörighet och tillgodoräknanden (2009:21 R).  

http://www.mhm.lu.se/
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På europeisk nivå sker kvalitetsutvärdering och gemensamt utvecklingsarbete av högre 
musikutbildning, antagningsprov och bedömning av studenters konstnärliga 
prestationer inom musikområdet med stöd av det ramverk som skapats av de 
europeiska musikhögskolorna i och med det tematiska Erasmusnätverket för musik, 
Polifonia, som genomförs av Association Européenne des Conservatoires, Académies 
de Musique et Musikhochschulen (AEC) och som Musikhögskolan i Malmö är medlem 
av. 

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 Musikhögskolans I Malmö ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till kursen Singer-Songwriter vill musikhögskolan använda godkänt 
arbetsprov som särskilt behörighetskrav. 

Musikhögskolan i Malmö i sin ansökan och inlämnade kompletteringar beskrivit kursen 
Singer-Songwriter och motiverat varför man vill använda resultatet på ett arbetsprov 
både i behörighetsbedömningen och i urvalet.  

I avsnittet Lärosätets besksrivning har Musikhögskolan beskrivit provets innehåll och 
hur resultatet kommer att bedömas (bedömningskriterier). Universitets- och 
högskolerådet gör bedömningen att högskolan på ett tillfredsställande visat att det 
provet prövar är relevant för utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet gör, utifrån beskrivningen av kursens mål och innehåll, 
bedömningen att det är nödvändigt att använda ett arbetsprov för att försäkra sig om 
att de sökande har nödvändiga förkunskaper. 

Universitets- och högskolerådet gör också bedömningen att resultat på 
antagningsprovet är ett lämpligt urvalsinstrument om man vill försäkra sig om att de 
mest lämpade blir antagna om det finns fler sökande än platser på utbildningen. 


