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Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Musikhögskolan i Malmö, vid Lunds universitet, får använda 
godkänt antagningsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till kursen 
Programförberedande kurs i musik. 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 Musikhögskolan i Malmö i sin 
ansökan på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt antagningsprov är 
helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen 
Programförberedande kurs i musik. 

Universitets- och högskolerådet beslutar även att Lunds universitet får använda 
antagningsprovet i urvalet till kursen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Musikhögskolan i Malmö i sin 
ansökan på ett tillfredsställande sätt har visat att resultatet på antagningsprovet är ett 
lämpligt urvalsinstrument när det gäller att rangordna sökande till kursen 
Programförberedande kurs i musik. 

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. 
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Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016 och till och med 
antagningen till vårterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Om Musikhögskolan i Malmö 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 

Lunds universitet har den 18 januari 2016 ansökt om att få ställa upp andra krav än 
områdesbehörighet för tillträde till Programförberedande kurs i musik, 30 hp, vid 
Musikhögskolan i Malmö. (Dnr U 2016/25). De krav på särskild behörighet som 
universitetet vill använda är godkänt antagningsprov.  

Universitet vill också använda ett alternativt urval till samtliga platser på utbildningen. I 
urvalet vill man använda resultatet på antagningsprovet.  

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

Lärosätets motivering och beskrivning 

Särskild behörighet 

Det är nödvändigt att genomföra konstnärliga färdighetsprov i musik för att säkerställa 
att studenten har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig kursen. De krav 
på kunskaper från kurser i gymnasieskolan som ställs i så kallade områdesbehörigheter 
är inte tillräckliga 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. 

Kursmålen är bland andra att studenten efter fullbordad kurs ska vara väl förberedd 
för högre utbildning i musik, vara förberedd för utbildning till pedagog eller musiker, 
ha god överblick över olika epokers stilistiska principer och olika genrers karaktäristika, 
ha god vana i rollen som ensemblemusiker och vara väl förberedd inför olika typer av 
konsertsituationer. För att kunna inleda studierna med kursmålen i sikte är det 
nödvändigt att studenten redan vid kursstart har särskilda förkunskaper i form av en 
hög färdighetsnivå avseende teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning.  Kursen 
examineras genom konstnärliga gestaltande prov, redovisningar, skriftliga prov samt 
gehörstest. 

Det antagningsprov som beskrivs i lärosätets ansökan avser att bedöma den blivande 
studentens förkunskaper i förhållande till kursens inledande delar. Antagningsprovet 
avser dels att säkerställa att blivande studenter har de helt nödvändiga förkunskaper 
som krävs för att klara kursen och dels utgöra saklig grund för att välja ut de studenter 
som är mest lämpade för utbildningen.  

Alternativt urval 

Det grundläggande skälet för alternativt urval är att det är 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 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.   

Antagningsprovet (huvudinstrumentsprov) 
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Antagningsprovet är ett huvudinstrumentprov. Den sökandes prestation vid 
antagningsprovet bedöms av en jury som består av konstnärligt sakkunniga ledamöter 
samt av externa ledamöter med motsvarande kompetens. För att den sökande ska 
vara behörig krävs godkänt resultat på de båda bedömningsområdena Teknisk 
kompetens och Konstnärlig gestaltning. 

Huvudinstrumentprovet utgör underlag för bedömning både när det gäller den 
särskilda behörigheten och det alternativa urvalet. Juryn gör en samlad bedömning av 
den sökandes förmåga i förhållande till bedömningskriterierna, se nedan. 

I bedömningen av den sökandes förmåga har juryn ett antal olika parametrar att ta 
ställning till, exempelvis svårighetsgrader och utmaningar för det instrument den 
sökande spelar, och utmaningar i de verk de sökande framför.  Repertoaren ska 
utgöras av verk som kräver grundläggande tekniska och konstnärliga färdigheter på 
högskolenivå inom respektive instruments och genres repertoar. 

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

Vid bedömningen av provet används nedanstående beskrivningar av olika nivåer, när 
det gäller teknisk kompetens och konstnärligt uttryck. Se också avsnittet 
Konkretisering av bedömningskriterier nedan. 

Teknisk kompetens 
3 poäng 
Uppvisar en medveten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med teknisk marginal 
till en nivå som musiken kräver. 
2 poäng 
Uppvisar en flexibel och musikaliskt anpassad teknik på en nivå som musiken kräver. 
1 poäng – Godkänd 
Uppvisar teknisk kompetens som möjliggör ett stabilt och generellt genomförande på 
en nivå som musiken kräver. 
0 poäng – Underkänd 
Uppvisar avsaknad av teknisk kompetens eller instrumental och sånglig teknik på en 
nivå som musiken kräver. 

Konstnärlig gestaltning 
3 poäng 
Ger en stabil och konsekvent genomförd gestaltning på ett konstnärligt och personligt 
sätt. 
2 poäng 
Uppvisar en flexibel och personlig gestaltning på en nivå som musiken kräver. 
1 poäng – Godkänd 
Uppvisar en konstnärlig gestaltning som delvis motsvarar musikens krav. 
0 poäng – Underkänd 
Kan inte kommunicera eller gestalta musiken konstnärligt. 

Teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning i huvudinstrumentprovet är kopplade 
till den inriktning – Klassisk: instrument eller sång, Jazz: instrument eller sång – som 
den sökande valt. Vid antagningsprovet bedöms den tekniska färdigheten och den 
konstnärliga gestaltningen var för sig, samtidigt som hänsyn även tas till helheten. Det 
vill säga att ett musikstycke har tekniska utmaningar som måste behärskas för att det 
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ska kunna ske en konstnärlig gestaltning. Det finns även musikstycken som har 
konstnärliga utmaningar där de tekniska kraven inte är alltför komplexa. Även i dessa 
fall finns det andra tekniska utmaningar som en utövare behöver ha kunskap om för 
att kunna ge musikstycket en konstnärlig gestaltning. 

Konkretisering av bedömningskriterier 

Teknisk kompetens 
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 innebär att utövaren är 
förtrogen med de speltekniska möjligheter instrumentet i sig erbjuder i relation till den 
musik som framförs. Utövaren har medvetet, till exempel valt olika fingersättningar, 
anslagstekniker, spellägen, instrumenttekniska justeringar, andningsteknik, 
spelansatser där teknisk kompetens är en förutsättning för konstnärlig gestaltning. 
Musiken gestaltas på ett sådant sätt att den speltekniska och instrumenttekniska 
kompetensen bidrar till en musikalisk helhet. Den sökandes framförande stör inte 
verkets konstnärliga framförande genom att den sökande behöver koncentrera sig på 
speltekniskt utförande. Utövaren har teknisk kompetens som ger denne marginal till 
de tekniska utmaningar musikstycket har vid framförandet. Marginal i detta fall kan 
beskrivas som att utövaren har kunskap om och kan använda många olika verktyg av 
teknisk art, som gagnar det musikaliska framförandet.  

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 
speltekniskt varierat på ett likande sätt som beskrivits tidigare. Det som skiljer denna 
nivå från tidigare beskrivning är att marginalerna gällande teknisk kompetens ännu 
inte uppnåtts i samma mån. Instrumentalisten eller sångaren 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, inom den inriktning denne söker, 
uppvisat 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, 
brister när det gäller svåra fingertekniska passager, en oegaliserad klang eller bristande 
andningsteknik. 

För underkänt prov inom teknisk kompetens används begreppet: Uppvisar avsaknad av 
teknisk kompetens eller instrumental och sånglig teknik på en nivå som musiken 
kräver. I detta fall bedöms att den sökande vid framförandet inte kan visa kunskap om 
spel- 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. 

Konstnärlig gestaltning 
I samband med bedömning av konstnärlig gestaltning används för högsta poäng 
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begreppet: Ger en stabil och konsekvent genomförd gestaltning på ett konstnärligt och 
personligt sätt. Stabil och konsekvent genomförd gestaltning innebär bland annat att 
den sökande är väl förtrogen med de musikkulturella traditioner som gäller för det 
framförda stycket. Genom att ha god kunskap om, och vara förtrogen med den 
stil/genre som presenteras kan den sökande tillföra en personlig 
interpretation/tolkning av musiken som blir möjlig att höra och uppleva för lyssnaren. 
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 sökande 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 traditioner och stil/genre gällande 
den musik som framförs. Den personliga gestaltningen, interpretationen/tolkningen är 
hörbar för lyssnaren även om den inte uppnår samma höga 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 kunskap om traditioner och stil/genre, dock är dessa inte alltid internaliserade 
i framförandet på ett sådant sätt att musiken blir transparent och klar för lyssnaren. 
Gestaltningen kan stundtals utmärkas av en omedvetenhet om musikalisk riktning eller 
uttryck. Det kan också märkas 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 interpretation.  

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 den sökande 
interpreterar fraser, klanger och rytmer som återspeglas 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. 

Beslut om provresultat och antagning 

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 
behörighet. Resultatet på huvudinstrumentprovet 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 godkänt krävs att bedömningen av 
både teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning är godkänd. Om antingen teknisk 
kompetens eller konstnärlig gestaltning bedöms som underkänd ska resultatet på 
provet vara underkänt. Juryns ledamöter använder sig av poängskalan som redovisats 
ovan, där totalsumman divideras med antalet ledamöter, varvid en genomsnittspoäng 
erhålls. Utifrån erhållen genomsnittspoäng bestäms slutligt poängresultat för 
respektive sökande och därmed den rangordningslista som utgör grund för urval. 

Jury (urvalskommitté) 
Den jury som bedömer de sökandes prestationer vid antagningsprovet, består av 
konstnärligt sakkunniga ledamöter anställda av högskolan, och externa ledamöter med 
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motsvarande kompetens. Då konstnärliga antagningsprov generellt används för 
antagning till konstnärlig utbildning är juryns ledamöter mycket väl förtrogna med den 
process som antagningsprov och jurymedverkan innebär. Antagningsprovet liknar 
också de betingsuppspelningar som utgör terminsexaminationer inom 
musikerutbildningarna. Även inom arbetslivet provspelar musiker för både uppdrag 
och anställningar. Formen antagningsprov är därför en väldigt allmänt vedertagen 
urvalsprocess som juryns medlemmar har stor erfarenhet av. Även 
studentrepresentanter ingår i juryn. 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. Juryns arbete leds av en ordförande som är 
konstnärligt kompetent, och anställd av högskolan. Ansvaret att utse jury ligger hos 
utbildningsledare vid Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. 

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.  

Dokumentation 
Beslut om provresultat fattas av juryns ordförande. Det slutliga provresultatet för varje 
sökande dokumenteras i ett juryprotokoll som signeras av juryns ordförande. I 
juryprotokollet framgår dels huruvida den förmåga som visats vid provtillfället 
bedömts som godkänd eller underkänd och dels det slutliga poängresultatet. I 
protokollet framgår även resultatet för respektive bedömningsgrund, teknisk 
kompetens och konstnärlig gestaltning. Namn på samtliga juryledamöter som deltagit i 
bedömningen och därmed beredningen av beslutet anges i protokollet. 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 provresultat i det nationella 
antagningssystemet NyA. 

Information till sökande 
Musikhögskolan i Malmö informerar de sökande om den särskilda behörigheten och 
det alternativa urval som tillämpas genom att texten i provbeskrivningen publiceras 
tillsammans med gällande kursplan i anmälningsinformationen på högskolans 
webbsidor för fristående kurser, www.mhm.lu.se. I provbeskrivningen framgår hur 
urvalsförfarandet går till, vad 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 
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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 universitet och 
högskolor. 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). 

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).  

För behörighet till kursen Programförberedande kurs i musik vill Musikhögskolan i 
Malmö använda godkänt antagningsprov som särskilt behörighetskrav. 

Enligt UHR stöder kursmål och kursinnehåll lärosätets uppfattning att andra 
behörighetskrav än områdesbehörigheter är nödvändiga för att den sökande ska 
kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

Lärosätet har i beskrivningen av arbetsprovet kunnat göra det trovärdigt att de 
kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna urvalsinstrumentet. 
Beskrivningen är även godtagbar när det gäller vad som krävs av den sökande för att 
arbetsprovet ska bedömas som godkänt, dvs. att den sökande ska bedömas som 
behörig för utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att Musikhögskolan i Malmö, vid Lunds 
universitet, i sin ansökan på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt 
antagningsprov är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursen 
Programförberedande kurs i musik.  

Musikhögskolan vill också använda antagningsprovet i urvalet. Högskolan menar att 
resultat på provet rangordnar de sökande utifrån lämplighet. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att Musikhögskolan i Malmö, vid Lunds 
universitet, i sin ansökan på ett tillfredsställande sätt har visat att resultatet på 
antagningsprovet är ett lämpligt urvalsinstrument när det gäller att rangordna sökande 
till kursen Programförberedande kurs i musik. 
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Lärosätet har i sin ansökan beskrivit urvalskommitténs kompetens och 
sammansättning. Gruppen kommer att bestå av konstnärligt sakkunniga ledamöter 
anställda av högskolan och externa ledamöter med motsvarande kompetens. 
Beskrivningen visar, enligt UHR, att gruppen består av personer som tillsammans 
besitter den kompetens som är nödvändig för att bedömningen av de sökandes 
förmåga ska göras med tillräcklig precision och på ett rättssäkert sätt.  

Studentrepresentanter är med vid provtillfällena och kan följa gruppens arbete och 
bedömningsprocessen. Studenterna deltar inte i bedömningen. 

Enligt ansökan informerar högskolan de sökande om den särskilda behörigheten och 
det alternativa urval som tillämpas genom att texten i provbeskrivningen publiceras 
tillsammans med gällande kursplan i anmälningsinformationen på högskolans 
webbsidor för fristående kurser, www.mhm.lu.se.  

I provbeskrivningen framgår hur urvalsförfarandet går till, vad 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. 


