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

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen i dess lydelse före 1 januari 20191, att Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm får använda godkänt antagningsprov som särskilt behörighetskrav för 
tillträde till konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning komposition (180 p). 
Tillståndet gäller två inriktningar; elektroakustisk musik och konstmusik. 

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

KMH har i ansökan kunnat visa att det finns särskilda skäl för att tillämpa andra 
behörighetskrav till utbildning som leder till konstnärlig kandidatexamen i musik med 
inriktning komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Skälet för UHR:s beslut är att utbildningen bedöms vara av sådan karaktär att godkänt 
resultat på det beskrivna arbetsprovet är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen är en konstnärlig utbildning där 
studenten ska uppnå utbildningsmål som att självständigt skapa, förverkliga och 
uttrycka egna idéer inom komposition. UHR finner att det är rimligt att studenterna 
redan innan utbildningsstart har vissa förkunskaper inom komposition. 

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

 
1 Senaste lydelse SFS 2012:712. 
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Provet är utformat så att ett första prov (benämnt LS 14.7) består av inskickade 
arbetsprov med de kompositioner och eventuella övriga material som den sökande vill 
ska ligga till grund för bedömningen. Den som godkänns i första provet kallas till ett 
andra prov som är ett profilämnesprov (benämnt LS 14.8). För särskild behörighet 
krävs godkänt resultat både på arbetsprov (LS 14.7) och profilämnesprov (LS 14.8). 

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. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Vidare, om Kungliga Musikhögskolan i Stockholm vill ändra i de 
beviljade kraven ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

Enligt 7 kap. 9 a § i högskoleförordningen (1993:100) får en högskola till 
utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan 
konstnärlig examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) meddela 
föreskrifter som innebär att det för särskild behörighet till utbildningsprogrammet, 
krävs godkänt resultat på konstnärligt prov. När högskolan meddelar föreskrifter ska 
de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången efter utgången av maj 
2022. 

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

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

Erica Finnerman 
Utredare 

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat. 
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Ärendet 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har ansökt om att få ställa upp andra krav  
för tillträde till konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning komposition 
(KMH:s Dnr 20/798). Ansökan gäller två inriktningar inom kandidatprogrammet i 
komposition: elektroakustisk musik och konstmusik. De krav på särskild behörighet 
som högskolan vill använda är godkänt antagningsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2021. 

KMH har haft tillstånd att sedan höstterminen 2015 använda ett särskilt 
behörighetskrav till konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning komposition. 
Kravet har varit godkänt arbetsprov. Med anledning av att tillståndet löpt ut ansöker 
KMH om ett nytt tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det tidigare tillståndet lämnades till Universitets- 
och högskolerådet i samband med den förnyade ansökan. 

KMH:s ansökan består av ansökan samt bilagor med utbildningsplaner för de två 
inriktningarna och kursplaner. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller inriktningarna elektroakustisk musik och konstmusik inom konstnärligt 
kandidatprogram i musik med inriktning komposition, som leder till en konstnärlig 
kandidatexamen i musik, 180 hp.  

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

Lärosätet anger att efter den första kursen på programmet, komposition 1a, ska 
studenten uppvisa ett grundläggande kompositoriskt hantverk på högskolenivå. För att 
studenten ska kunna ta till sig och utveckla sina kunskaper inom kursen är det helt 
nödvändigt att studenten har särskilda förkunskaper.  

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

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

KMH anger att för samtliga inriktningar bedöms den sökandes kunskaper utifrån 
arbetsprover, ett musikteoriprov, ett kompositions- och analysprov och en intervju. 
Musikteoriprovet innehåller frågor som säkerställer att studenten har tillräckliga 
kunskaper för att läsa de respektive teorikurser i årskurs ett som ges i de olika 
programmen. Intervjun är avgörande för att bedöma den sökandes förmåga till 
reflektion kring sitt konstnärliga arbete och dennes förmåga till dialog om sitt 
konstnärskap, vilket är väsentliga delar av den första kursen i huvudämnet. I 
komposition är teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga 
förbundna med varandra. Vid antagningsproven bedöms dessa tre delar var för sig, 
samtidigt som hänsyn tas till helheten. En komposition har tekniska utmaningar som 
måste behärskas för att det ska kunna ske en konstnärlig gestaltning och det är i 
reflektion och dialog med andra som tonsättaren visar på en förståelse för de tekniker 
och musikaliska processer som förekommer i kompositionsarbetet. Eftersom 
arbetsproverna är originalverk är reflektionen nödvändig för att bedöma musiken i 
förhållande till intention och medvetenhet om stil, genre och traditioner inom 
programmet. 

Juryns sammansättning och arbete 
KMH anför att den sökandes prestation vid antagningsproven bedöms av en jury som 
består av sakkunniga ledamöter, det är konstnärligt kompetenta lärare som är 
anställda av högskolan och externa ledamöter med motsvarande kompetens. Även 
studentrepresentanter från KMH ingår i juryn men de deltar inte i bedömningen av 
sökande. Juryns arbete leds av en ordförande, som är en sakkunnig lärare anställd av 
högskolan. 

I varje prov gör juryn en samlad bedömning av den sökandes förmåga avseende 
teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga. För denna 
bedömning redovisar lärosätet bedömningskriterier, se nedan. I bedömningen av den 
sökandes förmåga har juryn ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, såsom 
svårighetsgrader och utmaningar i profilämnet och svårighetsgrader och utmaningar i 
de egna verk den sökande skickat in som arbetsprover. Om prestationen på ett eller 
flera av de tre kompetensområdena bedöms som underkänd ska resultatet på provet 
vara underkänd. 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. Gränsen för godkänt är 10 poäng 
för profilämnesprovet.  
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Bedömningskriterier för godkänd och underkänd i de kompetensområden som 
prövas i antagningsprovet 
Teknisk kompetens 
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 kompositören, inom det program denne söker, 
visat på kunskap om tekniska verktyg så att denne kan gestalta musikverket på ett 
sådant sätt att det även finns konstnärliga kvaliteter.   

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 inte kan visa på kunskap om tekniska verktyg inom det 
program denne söker.  

Konstnärlig gestaltning 
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 stil och uttrycksmöjligheter inom valt program, 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 det att 
den sökande inte har kunskaper om stil och uttrycksmöjligheter inom valt program så 
att det framkommer i musiken. Detta kan till exempel uppfattas genom hur 
kompositören i sina verk arbetat med notation, instrumentklanger, musikaliska 
processer, och ljudförändringar. 

Reflekterande förmåga 
För att uppnå godkänd nivå av reflekterande förmåga används begreppet: 
Uppvisar delvis förmåga till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete. 
Vid denna nivå kan den sökande till viss del besvara frågor av teknisk och 
konstnärlig karaktär om sina verk och göra det med en terminologi som är 
relevant inom valt program. Detta kan till exempel visa sig genom att den 
sökande inte alltid kan beskriva, för musikstilens etablerade, tekniska eller 
konstnärliga element som återfinns i den sökandes musik. 

För underkänd nivå inom reflekterande förmåga används begreppet: Saknar förmåga 
till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete. Vid denna nivå bedöms den 
sökande sakna förmågan att besvara frågor av teknisk och konstnärlig karaktär om sina 
verk och göra det med en terminologi som är relevant inom valt program. Detta kan till 
exempel visa sig genom att den sökande inte kan beskriva, för musikstilens etablerade, 
tekniska eller konstnärliga element som återfinns i den sökandes musik. 

Information till sökande 
KMH framför att lärosätet informerar de sökande om det behörighetskrav och 
särskilda urval som tillämpas genom att texten i provbeskrivningen publiceras 
tillsammans med gällande utbildningsplaner och kursplaner i 
anmälningsinformationen på högskolans webbsidor för Konstnärligt 
kandidatprogram i musik, komposition med inriktning elektroakustiskt musik / 
konstmusik, https://www.kmh.se/utbildningar/alla-
utbildningar/kandidatprogram/komposition---elektroakustisk-musik.html och 

https://www.kmh.se/utbildningar/alla-utbildningar/kandidatprogram/komposition---elektroakustisk-musik.html
https://www.kmh.se/utbildningar/alla-utbildningar/kandidatprogram/komposition---elektroakustisk-musik.html
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https://www.kmh.se/utbildningar/alla-
utbildningar/kandidatprogram/komposition---konstmusik.html. I 
provbeskrivningen framgår vilka krav som ställs och hur urvalsförfarandet går 
till, vad som antagningsprovet avser mäta och hur bedömningen görs.  

Kvalitetssäkring 
KMH beskriver hur antagningsprovet kvalitetssäkras. Antagningsprovets 
utformning och jurygruppens sakkunniga bedömning av de sökandes 
prestationer kalibreras och kvalitetssäkras genom kollegial granskning. Den 
kollegiala granskningen sker inom lärosätet av anställda konstnärliga lektorer 
och professorer som är provledare vid berörda institutioner, under 
överinseende av Utbildnings- och forskningsnämndens övergripande och 
systematiska kvalitetsarbete. 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 
Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen 
(AEC), där KMH deltar som aktiv part i Polifonia Working group 1, Assesment 
and Standard. 

Utbildningsplaner och kursplaner för den första terminens kurser för de bägge 
inriktningarna på utbildningen har bifogats ansökan. Av utbildningsplanerna framgår 
att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna visa förmåga att självständigt 
skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer och kritiskt reflektera över sitt eget och 
andras konstnärliga förhållningssätt inom komposition. Bland de inledande kurserna 
finns vidare kursmål för den inledande kursen komposition 1a, som består av att 
studenten efter genomgången kurs förväntas uppvisa grundläggande kompositoriskt 
hantverk på högskolenivå samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna 
tidsramar.  

KMH redovisar i tabellform antalet anmälda, provdeltagare och antagna för 2016-
2020. Uppföljningen visar att antalet sökande i förhållande till antalet antagna varit 
hög. Lärosätet redovisar vidare de registrerade studenternas prestationsgrad och 
konstaterar att den varit hög med ett årligt genomsnitt på 94 procent. 

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 § i dess lydelse före 1 
januari 20192, bevilja en ansökan om andra krav än de som följer av de fastställda 
områdesbehörigheterna (UHRFS 2013:2).  

Baserat på KMH:s ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort följande 
bedömning. 

 
2 Senaste lydelse SFS 2012:712. 

https://www.kmh.se/utbildningar/alla-utbildningar/kandidatprogram/komposition---konstmusik.html
https://www.kmh.se/utbildningar/alla-utbildningar/kandidatprogram/komposition---konstmusik.html
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För behörighet till konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning komposition 
vill KMH använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt antagningsprov. 

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

Att det som behörighetsprovet ska pröva är nödvändiga egenskaper och kompetenser 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen anser UHR vara en viktig 
aspekt i bedömningen av om kravet är ”helt nödvändigt”. Som ett första steg har UHR 
prövat och funnit att utbildningen är av sådan karaktär att godkänt resultat på det 
beskrivna arbetsprovet är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. UHR finner att det är rimligt att studenterna redan innan 
utbildningsstart har vissa förkunskaper inom komposition.  

Ett exempel är att kursplanen för den inledande kursen komposition 1 innehåller mål 
som att studenten efter genomgången kurs förväntas uppvisa grundläggande 
kompositoriskt hantverk på högskolenivå samt genomföra konstnärliga uppgifter inom 
givna tidsramar. Dessa mål visar dels att de förmågor som prövas i antagningsprovet är 
relevanta för utbildningen, dels att det är helt nödvändigt för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen.  

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

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

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

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

UHR gör bedömningen att det prov som KMH har beskrivit i sin ansökan kan 
genomföras på ett för de sökande tillräckligt rättssäkert sätt. Att behörighetsprovet är 
uppdelat i två delar, där de sökande som underkänns på första provet inte får tillfälle 
att göra det andra, påverkar, enligt UHR, inte rättssäkerheten. UHR har beaktat att det 
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för båda proven är samma förmågor avseende teknisk kompetens, konstnärlig 
gestaltning och reflekterande förmåga som bedöms. Det innebär att samtliga sökande 
prövas inom samtliga kompetensområden. Vidare har UHR vägt in att det skulle vara 
resurskrävande om samtliga sökande skulle utföra behörighetsprov inför jury. 

KMH har i ansökan därmed kunnat visa att det finns särskilda skäl för att tillämpa 
andra behörighetskrav till utbildning som leder till konstnärlig kandidatexamen i musik 
med inriktning komposition vid KMH. 


