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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
och alternativt urval till ämneslärarprogrammet i 
musik vid Karlstads universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Karlstads universitet får tillstånd att fördela samtliga platser 
till ämneslärarprogrammet i musik genom ett alternativt urval. Urvalet baseras på de 
sökandes resultat på det antagningsprov som beskrivs i ansökan, där teknisk skicklighet 
och konstnärlig gestaltningsförmåga bedöms.  

Karlstads universitet har i ansökan och inkomna kompletteringar kunnat visa att det 
finns särskilda skäl för att göra en annan platsfördelning till utbildningen än den som 
anges i 7 kap. 13 § och fördela platserna på grundval av någon eller några av de 
urvalsgrunder som anges i 7 kap. 12 §. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Karlstads universitet har visat 
att det konstnärliga antagningsprovet är ändamålsenligt som urvalsinstrument, 
eftersom de sökande som erbjuds plats på utbildningen vid urval är de sökande som 
visat bättre förmåga inom musikområdet. Universitets och högskolerådets bedömning 
är vidare att detta kan göras på ett för de sökande tillräckligt rättssäkert sätt.  

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2020 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022 

Om Karlstads universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av 
samtliga platserna efter vårterminen 2022 måste lärosätet inkomma med en ny 
ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska det ingå 
en analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll och 
studieavbrott. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även en självvärdering av 
urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa urvalet har fungerat 
och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med urvalsmodellen och 
instrumentet. 

Om Karlstads universitet vill ändra något som ingår i det beviljade tillståndet, till 
exempel som rör urvalsinstrumentet eller urvalsförfarandet, ska en ny ansökan skickas 
till Universitet- och högskolerådet. 
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Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 

Enligt 7 kap. 11 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100) får en högskola till 
utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022 själv meddela föreskrifter om krav 
på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller 
motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av betydelse för det 
yrkesområde som utbildningen förbereder för. Innan lärosätet meddelar dessa 
föreskrifter ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över lärosätets 
förslag. Detta innebär att det tillstånd som Karlstads universitet har att använda ett 
antagningsprov som behörighetskrav till ämneslärarutbildningen i musik kommer att 
upphöra att gälla från och med antagning till utbildning som börjar efter utgången av 
maj 2022. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tuula Kuosmanen efter 
föredragning av utredaren Erica Finnerman. 

 

 

 

 
Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor 

 
Erica Finnerman 
Utredare 
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Ärendet 

Karlstads universitet har ansökt om att få göra en annan platsfördelning än den 
högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval till samtliga platser på 
ämneslärarutbildningen i musik med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 
högskolepoäng, vid lärosätet benämnt Musiklärarprogrammet (lärosätets Dnr. 
C2020/64).  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2020.  

Karlstads universitet har haft tillstånd att sedan höstterminen 2012 använda ett 
alternativt urval till samtliga platser på utbildningen. Universitetet har även tillstånd 
att utöver områdesbehörighet 6c använda behörighetsprov i musik som särskilt 
behörighetskrav till Musiklärarprogrammet. Detta tillstånd saknar tidsbegränsning. En 
redovisning av erfarenheterna av det alternativa urvalet och platsfördelningen 
lämnades till Universitets- och högskolerådet i samband med att ansökan förnyades. 

Karlstads universitets ansökan består av ansökan.  

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, vid 
lärosätet kallad Musiklärarprogrammet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen, 
300-330 högskolepoäng.  

Skälen som Karlstads universitet anger för att vilja använda en annan platsfördelning 
och alternativt urval till samtliga platser 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 det konstnärliga antagningsprovet 
(L-provet) 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 visat bättre förmåga inom musikområdet.  

Karlstads universitet framför att sedan lärosätet införde den nya 
ämneslärarutbildningen 2011 har det lokala antagningsprovet använts som grund för 
alternativt urval till samtliga platser till utbildningen.  

Lärosätets beskrivning 

Det urvalsinstrument som Karlstads universitet vill använda för alternativt urval (L-
provet) består av ett antagningsprov som avser att bedöma den blivande studentens 
förkunskaper i sitt huvudinstrument. Antagningsprovet avser mäta att den blivande 
studenten har de helt nödvändiga förkunskaper som krävs för att klara utbildningen, 
och för att bland de sökande välja ut de som är mest lämpade, och har bäst 
förutsättningar att genomföra utbildningen. 

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 
behörighet (godkänt prov) och gäller även som grund för rangordning av de sökande 
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där det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen inom en viss urvalsgrupp 
(musikinstrument/sång och genre).  

Karlstads universitet anger att den sökandes prestation vid antagningsprovet bedöms 
av en jury som består av sakkunniga ledamöter. Jury utses av prefekt vid institutionen. 
För att juryn ska bedöma provet 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. Juryn gör en samlad bedömning av den sökandes förmåga avseende 
teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. För denna bedömning gäller de 
kriterier som framgår av Tabell 1 (redovisad i bilaga 1 till Universitets- och 
högskolerådets beslut).  
 
Juryns ledamöter använder sig av en poängskala, 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 grundval för urval. Den jury som bedömer de 
sökandes prestationer vid antagningsprovet består av sakkunniga ledamöter, det vill 
säga konstnärligt kompetenta lärare som är anställda av högskolan och externa 
ledamöter med motsvarande kompetens. Även studentobservatörer finns med vid 
provtillfällena. Deras uppgift är att bevaka urvalsprocessen och rättssäkerheten för de 
sökande, men de deltar inte i bedömning och beslut om de sökandes provresultat.  

Juryns arbete leds av en ordförande, som är en sakkunnig lärare anställd av högskolan. 
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 dels det slutliga poängresultatet. I protokollet 
framgår även resultatet för respektive bedömningsgrund, teknisk kompetens och 
konstnärlig gestaltning. Namn på samtliga sakkunniga juryledamöter som deltagit i 
bedömningen och därmed beredningen av beslutet anges i protokollet. Den samlade 
bedömningen av den sökandes förmåga (det slutliga provresultatet) är tillsammans 

med de övriga meriter som krävs, det vill säga krav på områdesbehörighet, godkända 
G-prov samt L-prov, den formella grunden för universitetets beslut om särskild 
behörighet och meritvärde (rangordning) för urval som sker i samband med beslut om 
antagning. I de fall två sökande erhåller samma poängresultat avgör gymnasiebetyg. 
Beslut om antagning verkställs av Antagningsenheten vid Karlstads universitet i det 
nationella antagningssystemet NyA. 

Information till sökande 
Universitetet anger att de sökande får information om det alternativa urval som 
tillämpas genom att texten i provbeskrivningen publiceras tillsammans med gällande 
utbildningsplaner och kursplaner i anmälningsinformationen på Musikhögskolan 
Ingesunds webbsida för Musiklärarprogrammet. I provbeskrivningen framgår hur 
urvalsförfarandet går till, vad som det alternativa urvalet avser mäta och hur 
bedömningen görs (redovisad i bilaga 2 till Universitets och högskolerådets beslut). 
Antagningsbesked med överklagandehänvisning meddelas den sökande genom Mina 
sidor på www.antagning.se i den tid och ordning som framgår av universitetets 
webbsida.  
 

http://www.antagning.se/
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Kvalitetssäkring 
Karlstads universitet anger vidare att antagningsprovets utformning och jurygruppens 
sakkunniga bedömning av de sökandes prestationer kalibreras och kvalitetssäkras 
genom kollegial granskning. Den kollegiala granskningen sker inom lärosätet av 
anställda adjunkter, lektorer och professorer genom att kalibrera de olika 
jurygruppernas bedömning för att därmed säkerställa att bedömningen sker likvärdigt 
inom olika jurygrupper. På nationell nivå sker kvalitetssäkrande samarbete med övriga 
musikinstitutioner vid universiteten med ämneslärarutbildningar i musik. 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 of Européenne des Conservatoires, 
Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC). 
 
Karlstads universitet har gjort en uppföljning av tidigare tillstånd. Den visar att ett 
relativt högt antal avbrott i kullen för 2018 jämfört med kullen innan och efter. 
Universitetet framför att orsaken till studieavbrott inte varit bristande förkunskaper. 
Det är vanligen sjukdom eller val av annan utbildning. Enligt lärosätet har inga avbrott 
skett på grund av bristande förkunskaper. De senaste kullarna uppvisar även ett antal 
studieuppehåll. Universitetet uppger att av dessa kommer flertalet åter efter ett år 
eller två. Karlstad universitet anför att prestationsgraden är hög, i snitt 92 % procent. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 

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 tolkning av förordningen är att då ett lärosäte vill 
använda urvalsgrunderna i 7 kap. 12 § i högskoleförordningen (1993:100) till mer än en 
tredjedel av platserna ska verket även pröva de urvalsgrunder som lärosätet planerar 
att använda. 

Karlstads universitet avser att använda samma antagningsprov för bedömning av 
behörighet och för urval. Eftersom högskolan har ett tillsvidaretillstånd att tillämpa 
antagningsprov som krav på särskild behörighet till utbildningen bortser Universitets- 
och högskolerådet från de delar i provbeskrivningen som behandlar behörighet.  

Urvalsinstrumentet utgörs av ett konstnärligt antagningsprov (L-prov) som 
prövar den sökandes förkunskaper inom sitt huvudinstrument eller sång. De 
områden som bedöms är teknisk kompetens och konstnärlig 
gestaltningsförmåga. 
 
Karlstads universitet avser att tillsätta samtliga platser baserat på resultatet på 
antagningsprovet. Universitets- och högskolerådet anser att universitetet har 
gjort det troligt att de förmågor som värderas i urvalsprovet är ändamålsenliga 
för att bedöma vilka sökande som är mest lämpade för utbildningen. Teknisk 
kompetens och konstnärlig gestaltningsförmåga är färdigheter som på ett 
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avgörande sätt har betydelse för hur studenten klarar att uppnå utbildningens 
mål. 
 
Universitetet har beskrivit jurygruppens sammansättning. Beskrivningen visar att juryn 
består av konstnärligt kompetenta lärare som är anställda av högskolan och externa 
ledamöter med motsvarande kompetens. Studentrepresentanter deltar vid 
provtillfällena, men deras uppgift är att bevaka urvalsprocessen och rättssäkerheten 
för de sökande och deltar inte i bedömningen. Universitets- och högskolerådet ser 
positivt på studentrepresentation. Det är viktigt för att bevaka bedömningsprocessen 
och rättssäkerheten för de sökande, men det är olämpligt att studenter deltar i 
bedömningsarbetet. 

Den utvärdering som universitet gjort visar på en mycket hög prestationsgrad, i snitt 
92 %. De studieavbrott som förekommer beror enligt Karlstads universitet inte på 
bristande förkunskaper utan beror på andra orsaker. 

Karlstads universitet har i ansökan därmed visat att det finns särskilda skäl för att inte 
använda betyg och högskoleprovsresultat för urval till Ämneslärarutbildning i musik 
med inriktning mot gymnasieskolan. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg och 
högskoleprov inte speglar de förmågor, teknisk förmåga och konstnärlig 
gestaltningsförmåga, som är viktiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det 
urvalsinstrument som Karlstads universitet vill använda istället – konstnärligt 
antagningsprov (L-prov) – ger en mer lämplig grund för fördelning av platserna till 
utbildningen.  

Universitets- och högskolerådets bedömning är att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 
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BILAGA 1 – Utdrag ur ansökan - Kriterier för bedömning 
Den sökandes prestation vid antagningsprovet bedöms av en jury som består av 
sakkunniga ledamöter.. Juryn gör en samlad bedömning av den sökandes förmåga 
avseende teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. För denna bedömning gäller 
de kriterier som framgår av tabellen nedan. I bedömningen av den sökandes förmåga 
har juryn ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, till exempel instrumentets 
egenskaper, såväl som olika utmaningar i det musikstycke som framförs, vilket 
utvecklas närmare nedan.  

Tabell 1. – Kriterier för bedömning 

Bedömning Teknisk kompetens Konstnärlig gestaltning 

3 poäng Uppvisar en medveten, 
flexibel och musikaliskt 
anpassad teknik med 
teknisk marginal till en 
nivå som musiken kräver. 

Ger en stabil och 
konsekvent genomförd 
gestaltning som 
kommunicerar musiken på 
ett konstnärligt och 
samtidigt personligt sätt. 

2 poäng Uppvisar en flexibel och 
musikaliskt anpassad 
teknik på en nivå som 
musiken kräver. 

Uppvisar en flexibel och 
personlig gestaltning 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. 

Uppvisar en konstnärlig 
gestaltning som delvis 
motsvarar musikens krav. 

0 poäng (underkänd) Uppvisar genomgående 
inte teknisk kompetens på 
en nivå som musiken 
kräver. 

Kan inte gestalta musiken 
konstnärligt. 

 

Teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning är sammankopplat i bedömningen och 

bedöms som en helhet. Vid framförande av musikstycket/låten utgörs helheten av 

dessa två delar. Det är två olika delar som tillsammans vid framförandet blir till en 

helhet. Vid antagningsprovet bedöms dessa två delar var för sig, samtidigt som hänsyn 

även tas till helheten. Med det menas att ett musikstycke/en låt har tekniska 

utmaningar som måste behärskas för att det ska kunna ske en konstnärlig gestaltning. 

Det finns även musik som har konstnärliga utmaningar där teknisk kompetens kanske 

inte är av virtuos karaktär. Även i dessa fall finns det andra tekniska utmaningar som 

en musiker behöver ha kunskap om och uppvisa för att kunna ge musiken en 

konstnärlig gestaltning. 

 

I samband med bedömning av teknisk kompetens används för högsta poäng kriteriet:  
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• Uppvisar en medveten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med teknisk 

marginal till en nivå som musiken kräver.  

 

Skrivningen i detta fall innebär att utövaren är förtrogen med de speltekniska 

möjligheter instrumentet i sig erbjuder i relation till den musik som framförs. Utövaren 

har medvetet valt exempelvis olika fingersättningar, anslagstekniker, spellägen, 

instrumenttekniska justeringar och spelansatser där teknisk kompetens är en 

förutsättning för konstnärlig gestaltning. Motsvarande resonemang gäller för sång. 

Musiken gestaltas på ett sådant sätt att den sång-/speltekniska och instrumenttekniska 

kompetensen bidrar till en musikalisk helhet. Den framförande musikern stör inte 

verkets konstnärliga framförande genom att behöva koncentrera sig på sång- eller 

speltekniskt utförande. Utövaren har kunskap och teknisk kompetens som ger denne 

marginal till de tekniska utmaningar musiken 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 samtidigt medvetet välja vilka tekniska 

verktyg som gagnar musiken och används i samband med framförandet. Utövaren har 

ett kunskapsutrymme som överstiger de tekniska utmaningar som finns implicit i den 

musik som framförs. 

För att uppnå näst högsta poäng inom teknisk kompetens används kriteriet: 

• Uppvisar en flexibel och musikaliskt anpassad teknik på en nivå som musiken 

kräver.  

Med en flexibel och musikalisk teknisk kompetens kan den utförande musikern 

framföra musiken sång- eller 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. Den 

sökande kan visa på kompetens när det gäller att välja vilka verktyg av teknisk art hen 

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 hen har en 

kunskapsbas som ger marginal till de tekniska utmaningar som finns i den musik som 

framförs. 

För att uppnå näst högsta poäng inom teknisk kompetens används kriteriet: 

 Uppvisar en flexibel och musikaliskt anpassad teknik på en nivå som musiken 
kräver. 

Med en flexibel och musikalisk teknisk kompetens kan den utförande musikern 
framföra musiken sång- eller 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. Den 
sökande kan visa på kompetens när det gäller att välja vilka verktyg av teknisk art hen 
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 hen har en 
kunskapsbas som ger marginal till de tekniska utmaningar som finns i den musik som 
framförs. 
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För att uppnå godkänd nivå inom teknisk kompetens används kriteriet: 

• 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 hen kan 

framföra musiken på ett sådant sätt att det även finns konstnärliga 

gestaltningskvaliteter. 

För underkänt prov inom teknisk kompetens används kriteriet:  

• 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, 

spel- och instrumentteknik, samt de tekniska färdigheter som krävs för den musik som 

presenteras. 

I samband med bedömning av konstnärlig gestaltning används för högsta poäng 

kriteriet:  

• 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 är mycket väl förtrogen med de musikkulturella traditioner och stil/genre 

som gäller för den framförda musiken. Genom att ha god kunskap om, och vara 

förtrogen med den stil/genre som presenteras kan musikern tillföra konstnärliga 

dimensioner på ett sådant sätt att en personlig interpretation/tolkning av musiken blir 

möjlig att höra och uppleva för lyssnare. Detta kan förstås som att musikern har 

kunskap om många olika verktyg vad det gäller framförandet och en konstnärlig 

gestaltning. 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 kriteriet: 

• Uppvisar en flexibel och personlig gestaltning på en nivå som musiken kräver. 

Även här kan den framförande musikern visa att hen 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 

excellens som i den högsta kategorin. 

För att uppnå godkänd nivå inom konstnärlig gestaltning används kriteriet: 

• Uppvisar en konstnärlig gestaltning som delvis motsvarar musikens krav.  
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Vid denna nivå har den utövande musikern kunskap om traditioner och stil/genre, dock 

är dessa inte alltid internaliserade i den framförande musikern 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 interpretation. 

För underkänt prov inom konstnärlig gestaltning används kriteriet:  

• Kan inte gestalta musiken konstnärligt.  

Vid denna nivå bedöms det att den framförande musikern 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, 

använder sig av kompositionsidéer eller musikproduktionsidéer som återspeglas i den 

musik som presenteras. 
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BILAGA 2 – Utdrag ur ansökan - Provbeskrivning för lokalt antagningsprov i genrerna 
Folkmusik, Klassisk musik samt Rytmisk och improviserad musik 
 

Provbeskrivningen är skriven av sakkunniga lärare vid Musikhögskolan Ingesund och 

granskad och godkänd av prefekt och studierektor. Provbeskrivningen är fastställd av 

prefekt vid Musikhögskolan Ingesund. 

Under förutsättning att ansökan om tillstånd för urval beviljas av Universitets- och 

högskolerådet ska följande lydelser därefter fastställas för att träda i kraft och 

tillämpas från och med antagning till utbildning höstterminen 2020. 

Följande provbeskrivningar är avsedda att publiceras som information om 

antagningsproven i anslutning till övrig utbildnings- och anmälningsinformation på 

högskolans webbsida. 

Lokalt prov (L-prov) inom genren Folkmusik 

Du som söker inom Folkmusik på huvudinstrument eller i sång ska utöver G-proven 

även genomföra nedanstående Lokala antagningsprov på Musikhögskolan Ingesund (L-

prov) i vecka 18, 2020.  

• Du skall förbereda tre låtar/sånger ur din repertoar inom valfri folkmusikstil. 

Det kan till exempel vara en sång från Irland, en låt från Balkan, en halling från 

Norge eller en svensk polska. Observera att dessa skall framföras utan 

ackompanjemang. 

•  Du skall medföra en repertoarlista på ytterligare tio låtar/sånger ur vilken 

juryn väljer ut en av låtarna som de vill att du ska framföra. 

•  Du skall dessutom vara beredd att improvisera en stämma eller ett 

ackompanjemang tillsammans med någon ur juryn som spelar/sjunger en 

melodi. Det kan t ex vara att spela en stämma eller ackompanjera en vals, visa 

eller polska. 

•  Du får också ett kort notexempel att framföra a prima vista. 

Provtiden är 20 min. 

Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i 

ett mail när du har anmält dig.  

Bedömningskriterier 

Den sökandes prestation vid antagningsprovet bedöms av en jury som består av 

sakkunniga ledamöter. Juryn gör en samlad bedömning av den sökandes förmåga 

avseende teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. För denna bedömning gäller 

de kriterier som framgår av tabellen nedan. 

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 
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behörighet (godkänt prov) och som grund för rangordning av de sökande när det finns 

fler behöriga sökande än platser på utbildningen inom en viss urvalsgrupp 

(musikinstrument/sång och genre). För att juryn ska bedöma provet 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 en 

poängskala, 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 

grundval för urval. 

Kriterier för bedömning 

Bedömning  Teknisk kompetens Konstnärlig gestaltning 

3 poäng Uppvisar en medveten, flexibel och 

musikaliskt anpassad teknik med teknisk 

marginal till en nivå som musiken kräver.  

Ger en stabil och konsekvent genomförd 

gestaltning som kommunicerar musiken på ett 

konstnärligt och samtidigt personligt sätt.  

2 poäng Uppvisar en flexibel och musikaliskt 

anpassad teknik på en nivå som musiken 

kräver. 

Uppvisar en flexibel och personlig gestaltning 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. 

Uppvisar en konstnärlig gestaltning som delvis 

motsvarar musikens krav. 

0 poäng (Underkänd) Uppvisar genomgående inte teknisk 

kompetens på en nivå som musiken 

kräver. 

Kan inte gestalta musiken konstnärligt. 

Behörighet och urval  

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 

A6c (Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2) eller 

områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) samt godkänt antagningsprov. 

Se vidare information på hemsidan.  

Anmälan  
Anmäl dig på www.antagning.se senast den 15 april 2020. 

Lokalt prov (L-prov) inom genren Klassisk musik 

Du som söker inom Klassisk musik på huvudinstrument eller sång ska utöver G-proven 

även genomföra nedanstående Lokala antagningsprov på Musikhögskolan Ingesund (L-
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prov) i vecka 18, 2020. Sökande till klassiskt slagverk se rubriken ”Provmoment 

klassiskt slagverk” 

• Du ska förbereda 2 musikstycken av olika karaktär varav ett är obligatoriskt på 

de flesta instrument. Se listan nedan. 

• Det valfria stycket kan vara utan ackompanjemang.  

• Du ska visa din förmåga till musikalisk gestaltning genom en instuderings-

/gestaltningsuppgift. Du förbereder denna i ett separat rum under provets 

första del. 

• Du får också ett kort notexempel att framföra a prima vista. Gäller ej sökande 

på gitarr och sång. 

 

Provtiden är 40 min. (inklusive förberedelse av instuderings-/gestaltningsuppgiften)  

 

Provmoment klassiskt slagverk 

• Liten trumma – 1 obligatoriskt stycke. Se listan nedan. 

• Melodiskt slagverk – eget valt stycke/etyd för marimba, vibrafon eller xylofon. 

• Pukor – Eget valt stycke/etyd. I detta moment ingår även ett stämningsprov 

för pukor. 

• Á prima vista spel på liten trumma och melodiskt slagverk. 

 
Provtiden är 30 min.  

 

Obligatoriska stycken 

Accordeon: Inget obligatoriskt stycke 

Blockflöjt: Inget obligatoriskt stycke 

Euphonium: G.P. Telemann, Sonata i F-moll, sats 1 (fagott- eller trombonversionen) 

Fagott: W.A. Mozart, Konsert för fagott, sats 2 

Gitarr: Inget obligatoriskt stycke 

Klarinett: C.M. von Weber, Concertino för klarinett, sats 1 (till och med takt   146) 

Kontrabas: H. Eccles, Sonata för kontrabas, sats 1 

Oboe: A. Marcello, Oboekonsert i d-moll, sats 1 

Piano: Inget obligatoriskt stycke 

Saxofon: E.Bozza, Aria 

Slagverk:  B. Liljequist, Etyd Elementär för liten trumma (snare drum) 

Sång: Inget obligatoriskt stycke 

Trombon: Tenortrombon: A. Guilmant, Morceau Symphonique 



 

Sida 14 (17) 
 

 Bastrombon: P. McCarty, Sonata for Bass Trombone, sats 1 

Trumpet: J. N. Hummel, Concerto in Eb, sats 1 

Tuba: T. Stevens: Variations in olden style 1.  Theme 

Tvärflöjt: W.A. Mozart, Andante i C-dur med kadens 

Valthorn: W.A. Mozart, Hornkonsert nr.3, sats 1 med kadens 

Viola: G.P. Telemann, Konsert i G-dur för viola, sats 1 

Violin: P. Nardini, Violinkonsert i e-moll, sats 1 (2:a reprisen) Tempo: fjärdedel ca 80-90 

Violoncell: F. Chopin, Cellosonat, sats 3 Largo 

 

Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i 

ett mail när du har anmält dig. 

Bedömningskriterier 

Den sökandes prestation vid antagningsprovet bedöms av en jury som består av 

sakkunniga ledamöter. Juryn gör en samlad bedömning av den sökandes förmåga 

avseende teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. För denna bedömning gäller 

de kriterier som framgår av tabellen nedan. 

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 

behörighet (godkänt prov) och som grund för rangordning av de sökande när det finns 

fler behöriga sökande än platser på utbildningen inom en viss urvalsgrupp 

(musikinstrument/sång och genre). För att juryn ska bedöma provet 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 en 

poängskala, 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 

grundval för urval. 

Kriterier för bedömning 

Bedömning  Teknisk kompetens Konstnärlig gestaltning 

3 poäng Uppvisar en medveten, 

flexibel och musikaliskt 

anpassad teknik med 

teknisk marginal till en nivå 

som musiken kräver.  

Ger en stabil och 

konsekvent genomförd 

gestaltning som 

kommunicerar musiken på 

ett konstnärligt och 

samtidigt personligt sätt.  

2 poäng Uppvisar en flexibel och 

musikaliskt anpassad teknik 

Uppvisar en flexibel och 

personlig gestaltning på en 
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på en nivå som musiken 

kräver. 

nivå som musiken kräver. 

1 poäng (Godkänd) Uppvisar teknisk 

kompetens som möjliggör 

ett stabilt och generellt 

genomförande på en nivå 

som musiken kräver. 

Uppvisar en konstnärlig 

gestaltning som delvis 

motsvarar musikens krav. 

0 poäng (Underkänd) Uppvisar genomgående 

inte teknisk kompetens på 

en nivå som musiken 

kräver. 

Kan inte gestalta musiken 

konstnärligt 

Behörighet och urval 

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 

A6c (Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2) eller 

områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) samt godkänt antagningsprov. 

Se vidare information på hemsidan.  

Anmälan 

Anmäl dig på www.antagning.se senast den 15 april 2020. 

Lokalt prov (L-prov) inom genren Rytmisk och improviserad musik 

Du som söker inom Rytmisk och improviserad musik på huvudinstrument eller i sång, 

ska utöver G-proven även genomföra nedanstående Lokala antagningsprov på 

Musikhögskolan Ingesund (L-prov) i vecka 18, 2020. 

• Du ska spela eller sjunga två valfria låtar tillsammans med en kompgrupp som 

finns till ditt förfogande. Låtarna ska vara av olika karaktär och du bör välja 

låtar i den eller de stilar du är bäst på och som hör till någon av de genrer vi 

räknar till den afroamerikanska traditionen - jazz, rock, blues, rhythm´n blues, 

soul, salsa etc. Minst en av låtarna ska innehålla ett improviserat solo. Är du 

sångare kan du välja att improvisera med eller utan text. Dina färdigheter i 

improvisation och din förmåga att samspela med kompgruppen är avgörande 

för ditt provresultat. Eftersom stor vikt läggs vid din förmåga att samspela 

med provets kompgrupp är det viktigt att du skickar in noter i tid. 

• Du ska utan förberedelse improvisera över en enkel blues tillsammans med 

kompgruppen. Juryn meddelar förutsättningarna först vid provtillfället. Du 

kommer att få ett enkelt ackompanjemang i en vanlig tonart. 

• Du ska spela, ackompanjera och improvisera till en låt direkt från bladet - a 

prima vista. 
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Provtiden är 20 min.  

Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i 

ett mail när du har anmält dig. 

 

Bedömningskriterier 
Den sökandes prestation vid antagningsprovet bedöms av en jury som består av 

sakkunniga ledamöter. Juryn gör en samlad bedömning av den sökandes förmåga 

avseende teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. För denna bedömning gäller 

de kriterier som framgår av tabellen nedan. 

Provresultatet gäller vid den aktuella antagningsomgången som ett krav för särskild 

behörighet (godkänt prov) och som grund för rangordning av de sökande när det finns 

fler behöriga sökande än platser på utbildningen inom en viss urvalsgrupp 

(musikinstrument/sång och genre) För att juryn ska bedöma provet 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 en poängskala, 

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 grundval för urval. 

Kriterier för bedömning 

Bedömning  Teknisk kompetens Konstnärlig gestaltning 

3 poäng Uppvisar en medveten, 

flexibel och musikaliskt 

anpassad teknik med 

teknisk marginal till en nivå 

som musiken kräver.  

Ger en stabil och 

konsekvent genomförd 

gestaltning som 

kommunicerar musiken på 

ett konstnärligt och 

samtidigt personligt sätt.  

2 poäng Uppvisar en flexibel och 

musikaliskt anpassad 

teknik på en nivå som 

musiken kräver. 

Uppvisar en flexibel och 

personlig gestaltning 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. 

Uppvisar en konstnärlig 

gestaltning som delvis 

motsvarar musikens krav. 

0 poäng (Underkänd) Uppvisar genomgående 

inte teknisk kompetens på 

en nivå som musiken 

Kan inte gestalta musiken 

konstnärligt 
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kräver. 

 

Behörighet och urval  

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 

A6c (Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2) eller 

områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) samt godkänt antagningsprov. 

Se vidare information på hemsidan.  

Anmälan 

Anmäl dig på www.antagning.se senast 15 april 2020.  

 
 


