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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för 
Musikproduktionsprogrammet, 120 hp vid 
Karlstads universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen i dess nuvarande lydelse, att Karlstads universitet får använda 
krav på godkänt färdighetsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till 
Musikproduktionsprogrammet, 120 hp. Utbildningen leder till en konstnärlig 
högskoleexamen inom huvudområdet musik.  
 
Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för 
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att Karlstads universitet visar att 
musikaliska och ljudtekniska färdigheter samt konstnärligt gestaltande förmåga är 
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det färdighetsprov som Karlstads 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet på ett tillräckligt 
rättssäkert sätt prövar musikaliska och ljudtekniska färdigheter samt konstnärligt 
gestaltande förmåga. Det instrument som Karlstads universitet vill använda består av 
ett färdighetsprov med två delprov.  

Färdighetsprovet ska pröva den sökandes förmåga att: 

• komponera,  

• arrangera,  

• musicera och  

• hantera ljudtekniska parametrar samt musikalisk lyhördhet. 

Universitets och högskolerådets bedömning är vidare att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 
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Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen, hur detta prövas och vad som är 
gränsen för godkänt antagningsprov. 

Tillståndets giltighet 
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022.  

Enligt 7 kap. 8 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100) får krav på särskild 
behörighet till en utbildning som leder till en konstnärlig examen avse krav på godkänt 
resultat på ett konstnärligt prov. Bestämmelserna ska tillämpas första gången vid 
antagning för utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022. (SFS 2018:1503) 

Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att följa upp ärendet. Vidare, om 
Karlstads universitet vill ändra i de beviljade kraven ska en ny ansökan skickas till 
Universitets- och högskolerådet. Ansökan ska inkludera en utvärdering av det särskilda 
behörighetskravet. I redovisningen ska ingå en analys av antal sökande och antagna, 
studenternas prestationer, studieuppehåll och studieavbrott. Uppgifterna ska 
redovisas fördelade efter kön. Även en självvärdering av det särskilda 
behörighetskravet bör ingå som kommenterar hur det har fungerat och vilka nackdelar 
respektive fördelar som finns med färdighetsprovet. 

 

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

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

Petra Brundell 
Utredare 
 

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



 

Sida 3 (19) 
 

Ärendet 

Karlstads universitet har ansökt om att få ställa upp andra krav till 
Musikproduktionsprogrammet (lärosätets reg.nr C 2020/945). Utbildningen leder till 
en konstnärlig högskoleexamen inom huvudområdet musik. Karlstads universitet vill 
använda färdighetsprov för bedömning av den särskilda behörigheten och alternativt 
urval till utbildningens samtliga platser. Färdighetsprovet avser mäta de sökandes 
förmåga att komponera, arrangera, musicera och hantera ljudtekniska parametrar 
samt musikalisk lyhördhet.   

Ansökan avser antagningen som gäller för antagning till höstterminen 2021. 

Karlstads universitet har haft tillstånd att sedan höstterminen 2018 använda ett 
särskilt behörighetskrav till Musikproduktionsprogrammet. Kravet har varit godkänt 
färdighetsprov. Med anledning av att det tidigare tillståndet upphör att gälla efter 
antagning till vårterminen 2021 ansöker Karlstads universitet om ett nytt tillstånd. 

Karlstads universitets ansökan består av ansökan, information om färdighetsprovet och 
utbildningsplan samt 4 bilagor. Lärosätet har i tidigare ansökan (reg.nr 411-00027-17) 
bifogat kursplaner för utbildningens första termin, vilka bifogats även till denna 
ansökan.  

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Musikproduktionsprogrammet, 120 hp, som leder till en konstnärlig 
högskolexamen inom huvudområdet musik. Utbildningen vänder sig till studenter som 
vill få en gedigen grund för att efter utbildningen kunna verka som musikproducent 
och låtskrivare i dagens musikindustri, med inriktning mot den kommersiella 
musikmarknaden.  

Skälen som Karlstads universitet anger för att använda godkänt färdighetsprov som 
särskild behörighet och som urvalsinstrument till utbildningens samtliga platser är att 
utbildningen utgår från att studenten redan från början har sådana musikaliska och 
ljudtekniska färdigheter samt sådan konstnärlig gestaltande förmåga att det är möjligt 
att efter examen kunna verka som professionell musikproducent och låtskrivare. 
Karlstads universitet framför att de förkunskaper som utbildningen förutsätter inte 
ryms i kraven för grundläggande behörighet eller i bestämmelserna om 
områdesbehörigheter (UHRFS 2013:2). Lärosätet anför att det därmed inte räcker med 
gymnasiebetyg eller betyg i musik alternativt estetik och media från gymnasiets 
estetiska program som behörighetskrav. Vidare framför Karlstads universitet att 
betygskriterierna i gymnasiet inte anger eller motsvarar nivån på de förkunskaper inom 
musikproduktion och konstnärligt gestaltande som behövs vid antagning till 
högskoleprogrammet. Lärosätet framhåller att det också är fullt möjligt att skaffa sig 
dessa förkunskaper på andra sätt än genom betygsgivande kurser, och en 
betygsbaserad antagning skulle därför kunna utesluta en del sökande.  
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Lärosätets beskrivning 

Det färdighetsprov som Karlstads universitet ansöker om att få använda för särskild 
behörighet och alternativt urval till utbildningens samtliga platser avser pröva 
förmågan att komponera, arrangera, musicera och hantera ljudtekniska parametrar 
samt musikalisk lyhördhet samt att dessa förmågor samspelar till ett gott 
helhetsintryck. De sökande ska genom färdighetsprovet visa sin grundläggande 
färdighet, förmåga och förutsättning för studier i musikproduktion, vilka är helt 
avgörande för att kunna tillgodogöra sig kursernas innehåll, optimera sitt lärande och 
utveckla de olika perspektiv som utbildningens mål anger.  
 
Ett exempel som visar dels att kravet på förmågan att komponera, arrangera och 
hantera ljudteknisk kvalitet är relevant för utbildningen, dels att det är helt nödvändigt 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen är ett lokalt lärandemål från 
en av utbildningens första kurser som formuleras: ”Efter avslutad kurs ska studenten 
kunna beskriva funktionaliteten i produktionsverktyg som behandlas i kursen samt 
förklara deras påverkan på ljud.” För att uppnå det målet menar Universitets- och 
högskolerådet att de krav på godkända färdigheter som prövas i färdighetsprovet är 
motiverade.  
 
Vidare finns i kursplanen för Låtskrivande 1 finns exempel på hur några av de förmågor 
som färdighetsprovet avser mäta används som en del av utbildningen. Ett exempel är 
ett lokalt lärandemål som formuleras: ”Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
analysera en låts uppbyggnad, text- och melodistruktur samt utefter angivna 
strukturer komponera melodier och skriva texter inom populärmusik.” 
 

Karlstads universitets beskrivning av färdighetsprovet 
Färdighetsprovets syfte är att säkerställa den särskilda behörigheten samt ligga till 
grund för rangordning och urval av behöriga sökande till 
Musikproduktionsprogrammet.  
 
Färdighetsprovet till Musikproduktionsprogrammet består av två delprov, vilka båda är 
behörighets- och urvalsgrundande. Delprov 1 måste vara godkänt för att den sökande 
ska kallas till delprov 2. Båda delproven måste vara godkända för att kraven för särskild 
behörighet ska vara uppfyllda.  
 
Delprov 1 innebär inlämning av två arbetsprover inklusive dokumentation. Delprov 2 är 
ett praktiskt prov i musikproduktion. Provet utförs med givna ramar, på begränsad tid 
och under övervakning. Se bilaga 1 och 2. 
 
Delprov 1: Inlämning av arbetsprover 
Den sökande ska skicka in två arbetsprover inklusive dokumentation. Detta görs i 
samband med webbansökan på www.antagning.se. Godkända format anges i 
provinformationen till den sökande.  
 
Arbetsprover inklusive dokumentation: 
Två ljudfiler där den sökande presenterar egna musikproduktioner. 
Minst en av filerna ska bestå av egenkomponerat material.  
Minst en av filerna ska innehålla en sångstämma med text. Textförfattare och sångare 
kan dock vara någon annan än sökanden. 
Den sökande ska också fylla i ett formulär, som dokumentation över den sökandes och 

http://www.antagning.se/
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eventuellt andras roll i respektive musikproduktion, utifrån komposition, arrangering, 
musicerande, ljudinspelning och mix. En referensperson, som kan styrka den sökandes 
del i produktionen, skall också anges i formuläret.  
 
Den sökande visar i delprov 1 sin färdighet och förmåga att komponera, arrangera och 
hantera ljudteknisk kvalitet, vilket är bedömningsgrunderna för prövningen av den 
särskilda behörigheten och även de kriterier som ligger till grund för det alternativa 
urvalet. Syftet med delprov 1 är att säkerställa att den sökandes färdigheter inom 
musikproduktion är på godtagbar nivå, för att tillsammans med ett godkänt delprov 2 
uppnå kraven för särskild behörighet.  
 
Delprov 2: Praktiskt prov i musikproduktion 
Alla sökande med godkänt resultat på delprov 1 kallas till delprov 2, vilket innebär att 
den sökande ska utföra en musikproduktion inom given tidsram med ett antal givna 
parametrar.  
 
I delprov 2 får den sökande ett förinspelat sångspår och ett antal förinspelade ljudklipp 
som skall användas och passas ihop för att skapa en grund att bygga en 
musikproduktion utifrån. Den sökande ska även till detta lägga till andra musikaliska 
element för att på den givna tiden skapa en så färdig produktion som möjligt.  
 
Vid genomförande av delprov 2 får den sökande välja bland de vanligast 
förekommande programmen för musikproduktion och meddelar vid kallelsen vilket 
hen ämnar använda. Den sökande får också använda traditionella instrument såsom 
keyboard, gitarr, elbas eller annat och får även välja att sjunga.  
 
Provet övervakas genom att den sökande delar skärm och har webbkamera påslagen 
vilket iakttas av övervakaren från annan dator för att säkerställa att provet genomförs 
på ett korrekt sätt.  
 
I delprov 2 bedöms den sökandes förmåga att uttrycka sig musikaliskt, att arrangera 
och producera, samt förmågan att få dessa olika delar att harmoniera och samspela till 
en konstnärlig musikproduktion. 

Lärosätets beskrivning av bedömargruppen 
Bedömargruppen består av minst två musikproduktionslärare med konstnärlig och 
ljudteknisk kompetens i ett brett spektrum av genrer samt yrkesmässig erfarenhet av 
arbete inom de områden Musikproduktionsprogrammet utbildar för. Inom 
bedömargruppen finns flerårig bedömningserfarenhet från färdighetsprov i såväl 
musik- som musikproduktionsutbildningar samt även medverkan i bedömningsgrupper 
i färdighetsprov till andra eftergymnasiala utbildningar. Vid bedömningsgruppens 
arbete medverkar även en studentrepresentant. Denna studentrepresentant 
övervakar bedömningsprocessens rättssäkerhet ur ett studentperspektiv och deltar 
inte i bedömningen. 

Bedömning av färdighetsprovet 
Delprov 1: Arbetsproverna bedöms var för sig utifrån två kriterier; komposition och 
arrangering respektive ljudteknisk kvalitet. Se bilaga 3. 

Bedömargruppen gör först individuella bedömningar av den sökandes båda inskickade 
arbetsprover utifrån beskrivna två kriterier och poängskalan 0-3 poäng. I denna första 
bedömning är den sökande anonym. Därefter diskuterar bedömargruppen utifrån de 
individuellt satta poängen, och gör en samlad bedömning av varje kriterium på den 
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sökandes båda arbetsprover. Vid eventuell svårbedömd situation fortsätter samtalet 
tills gemensamt beslut kan motiveras och tas. Studentrepresentanten är närvarande 
under hela bedömningsprocessen för att övervaka rättssäkerheten i den.  

För godkänt delprov 1 krävs 4 poäng, där den sökande måste ha minst 1 poäng i varje 
kriterium i de båda inskickade arbetsproverna. Den sökande kan maximalt få 12 poäng 
på delprov 1.  

Delprov 2: Det praktiska provet i musikproduktion bedöms utifrån fyra kriterier; 
arrangering, musikalisk insats, ljudteknisk kvalitet och helhetsintryck. Se bilaga 4.  

Bedömargruppen gör först individuella bedömningar av den sökandes praktiska 
musikproduktion utifrån beskrivna fyra kriterier och poängskalan 0-3 poäng. Därefter 
diskuterar bedömargruppen utifrån de individuellt satta poängen och gör en samlad 
bedömning av varje kriterium. Vid eventuell svårbedömd situation fortsätter samtalet 
tills gemensamt beslut kan motiveras och tas. Studentrepresentanten är närvarande 
under hela bedömningsprocessen för att övervaka rättssäkerheten i den.  

För godkänt delprov 2 krävs 4 poäng, där den sökande måste ha minst 1 poäng i varje 
kriterium. Den sökande kan maximalt få 12 poäng på delprov 2.  

Det samlade poängresultatet på delprov 1 och 2 kan vara maximalt 24 poäng. Vid 
eventuella lika slutpoängsresultat så tillämpas urval baserat på lottning.  

Information till den sökande 
Universitetets webbsidor om Musikproduktionsprogrammet informerar om 
antagningsförfarandet till utbildningen, där färdighetsprov prövar den särskilda 
behörigheten och även ligger till grund för urval. Här informeras om att grundläggande 
behörighet för högskolestudier är ett krav.  
 
Vid ansökan till Musikproduktionsprogrammet, på antagning.se, får den sökande 
information om att programmet har godkända färdighetsprov som särskilt 
behörighetskrav samt information om vad färdighetsproven innebär.  

De sökande får en utförlig beskrivning av upplägg och innehåll i delprov 1 och 2, 
bedömningskriterierna för båda delproven samt en beskrivning av vad som ligger till 
grund för särskild behörighetsprövning respektive urval. Se bilaga 1,3 och 4. 

Dokumentation och resultat till sökande 
Den bedömning som görs av varje sökande och de beslut som tas protokollförs och 
diarieförs. Resultatet från delprov 1 meddelas via mejl. Alla med godkänt resultat på 
delprov 1 kallas samtidigt till delprov 2.  

Resultatet från delprov 2 meddelas via mejl och visar om den sökande är godkänd och 
därmed har uppfyllt kravet om särskild behörighet eller om den sökande är icke 
godkänd och därmed inte uppfyllt kravet om särskild behörighet. Meddelandet 
innehåller också det samlade poängresultatet för delprov 1 och 2, vilket ligger till 
grund för urval, samt en beskrivning av gällande antagningsrutiner.  
 
Antagning till Musikproduktionsprogrammet följer för övrigt samma rutiner som gäller 
för annan högskoleutbildning. Anmälan sker via antagning.se och prövning för 
grundläggande behörighet hanteras på ordinarie sätt. Resultaten från färdighetsprovet 
meddelas när de föreligger och antagningsbesked går ut enligt antagningsomgångens 
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tidsplan och omfattar såväl Musikproduktionsprogrammet som eventuellt övriga 
utbildningar som sökts.  
 
Uppföljning 
Antagningsförfarandet utvärderas i bedömargruppen efter avslutade prov och vid 
terminsstart förs en diskussion, med de studenter som är registrerade på programmet, 
om hur de upplevde färdighetsproven.  

Uppföljning av tidigare beslut 
Karlstads universitet har sedan tidigare tillstånd att tillämpa färdighetsprov vid 
antagning till Musikproduktionsprogrammet (reg nr 411-00027-17). I ansökan 
beskriver lärosätet behörighetsvillkorens betydelse för utbildningen och för 
studenternas förmåga att genomföra utbildningen. Lärosätet anför att de även har 
gjort en analys av om det finns anledning att justera behörighetskravet.  
 
Karlstads universitets beskrivning av behörighetskravets betydelse samt analys av 
behörighetsvillkoret 
Att ha tillstånd för att använda särskilda behörighetsvillkor vid antagning till 
Musikproduktionsprogrammet har inneburit att Musikhögskolan Ingesund har kunnat 
hålla en hög nivå på utbildningen. Det har varit nödvändigt att säkerställa att de 
antagna studenterna har en tillräckligt god grundläggande kunskapsnivå redan innan 
utbildningen startar så att de kan tillgodogöra sig kursernas krav och efter utbildningen 
ha kunskaper och förmågor att på professionell nivå kunna verka som musikproducent 
i dagens musikindustri. Att anta sökande på bara betyg hade inte kunnat säkerställa 
denna nivå på utbildningen. Utbildnings- och kursmålen är så pass krävande att de inte 
är möjliga att uppnå utan tidigare förvärvade kunskaper. Nivån är satt för att 
studenten efter avslutad utbildning ska besitta de kunskaper och färdigheter som krävs 
av en musikproducent i vår tids musikbransch, det vill säga kunna vara flexibel mellan 
musikstilar, hantera teknisk utrustning och ha en bred musikalisk förståelse. Att 
behörighetsvillkoren fungerat bra har visat sig genom dels hög genomströmning i 
programmet, dels på den höga produktionsmässiga och konstnärliga nivån på vilken 
studenterna presterar. Resultat som inte varit möjliga utan gedigna kunskaper redan 
vid inträdet till utbildningen. 
 
Analys av behörighetsvillkoret  
Musikhögskolan Ingesund har inte funnit någon anledning till att justera 
behörighetsvillkoret.  
 
Vissa mindre förändringar i utförandet av delprov 2 har dock gjorts. Detta föranleddes 
av corona-pandemin då de sökande var tvungna att genomföra provet på distans våren 
2020. Karlstads universitet beskriver att de utarbetade ett genomförande där de på 
distans kunde övervaka provet och säkerställa att det genomfördes på ett rättssäkert 
sätt. Detta skedde genom att den sökande delade sin skärm och hade webbkameran 
och mikrofon påslagen så att övervakare kunde se att den sökande inte tog hjälp av 
otillåtna medel. Den sökande identifierade sig också med legitimation i inledningen av 
provet. I utvärderingen kunde vi konstatera att detta arbetssätt var bättre än det 
tidigare, varvid lärosätet framför att de önskar fortsätta på samma sätt. Övervakarna 
kunde iaktta fler sökande samtidigt och upplevdes i mindre utsträckning som ett 
störande moment för den sökande. I beskrivningen av delprov 2 har Karlstads 
universitet även gjort vissa förtydliganden gentemot tidigare formuleringar, men inga 
egentliga förändringar av provets utformning har gjorts. Att provet övervakas med 
digitala verktyg gör att det kan genomföras antingen på plats på Musikhögskolan 
Ingesund eller över internet. Genomförandet och utformningen blir densamma och 
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den geografiska platsen är därmed underordnad. I och med öppningen för alternativet 
att genomföra det på distans blir provet också mindre sårbart för yttre 
omständigheter.  
 
I tidigare bedömning vid eventuell lika slutpoängsplacering för flera sökande 
tillämpades urval baserat på betyg. Detta antagningsförfarande har ansetts kräva mer 
arbete än det ger utbildningen och de sökande. Ett urval baserat på betyg säkerställer 
heller inte att det blir den mest lämpade som får platsen. Att de sökande får samma 
poäng på antagningsprovet innebär att de bedömts precis lika behöriga till 
programmet, så vid eventuell situation där flera sökande behöver skiljas åt vid urval så 
kommer det framgent ske genom lottning. 

Den inskickade utbildningsplanen för utbildningen innehåller en beskrivning av 
utbildningen som en konstnärlig utbildning som riktar sig till studenter som vill få en 
gedigen grund för att efter avslutad utbildning kunna verka som musikproducent och 
låtskrivare i dagens musikindustri.  

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 (UHRFS 2013:2).  

Baserat på Karlstad universitets ansökan har Universitets- och högskolerådet gjort 
följande bedömning. 

För behörighet till Musikproduktionsprogrammet vill Karlstads universitet använda 
godkänt färdighetsprov som särskilt behörighetskrav.  

Karlstads universitet anger att de förkunskaper som utbildningen förutsätter inte ryms 
i kraven för grundläggande behörighet eller i bestämmelserna om 
områdesbehörigheter och att det därmed inte räcker med gymnasiebetyg eller betyg i 
musik alternativt estetik och media från gymnasiets estetiska program som 
behörighetskrav. Lärosätet anför vidare att betygskriterierna i gymnasiet inte anger 
eller motsvarar nivån på de förkunskaper inom musikproduktion och konstnärligt 
gestaltande som behövs vid antagning till högskoleprogrammet.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det är rimligt att anta att de 
förmågor som färdighetsprovet avser pröva; komponera, arrangera, musicera och 
hantera ljudtekniska parametrar samt musikalisk lyhördhet, inte mäts i gymnasiebetyg 
eller resultat från högskoleprovet.   

Att det som behörighetsinstrumentet ska pröva är nödvändiga egenskaper och 
kompetenser för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen anser 
Universitets- och högskolerådet vara en viktig aspekt i bedömningen av om kravet är 
”helt nödvändigt”. Som ett första steg har Universitets- och högskolerådet prövat och 
funnit att utbildningen är av sådan karaktär att godkänt resultat på det beskrivna 
färdighetsprovet är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra 
sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet anser att det är rimligt att anta att 
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den sökande behöver besitta vissa färdigheter inom komposition, arrangemang och 
förmågan att hantera ljudteknisk kvalitet för att klara utbildningen.  

 
Universitets- och högskolerådet bedömer att Karlstads universitet i sin ansökan på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på musikaliska och ljudtekniska färdigheter 
samt sådan konstnärlig gestaltande förmåga är helt nödvändiga för att studenten ska 
kunna tillgodogöra sig Musikproduktionsprogrammet. 

Karlstads universitet har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av personer som tillsammans besitter 
kompetens om utbildningen och de förmågor som färdighetsprovet ska pröva. 
Universitets- och högskolerådet 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. 

En grundläggande förutsättning för rättssäkerheten är också att behörighetskrav och 
urvalsgrunder hålls isär, eftersom vissa behörighetsbeslut går att överklaga. 

Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som Karlstads 
universitet har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande tillräckligt 
rättssäkert sätt.  

Karlstads universitet har i ansökan kunnat visa att det finns särskilda skäl för att 
tillämpa andra behörighetskrav till Musikproduktionsprogrammet. 
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Bilaga 1 

 

Information om färdighetsprov 

Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund 
(Datum, provtid, aktuella musikprogram och liknande uppdateras inför varje 
ansökningsperiod.) 

Färdighetsprov för särskild behörighet och urval 
Färdighetsproven till Musikproduktionsprogrammet består av 2 delprov.  
Du måste ha godkänt på delprov 1 för att kallas till delprov 2.  
Båda delproven måste vara godkända för att du ska uppfylla kraven för särskild 
behörighet.  

Utbildningen kräver också att du har uppfyllt kraven för grundläggande behörighet. 
Om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen, sker urvalet utifrån det 
samlade poängresultatet för delprov 1 och 2.  

Delprov 1: Inlämning av arbetsprover 

Provbeskrivning 
Delprov 1 innebär att du ska skicka in 2 arbetsprover inklusive dokumentation, i form 
av …(godkända format, kommer att specificeras här).  
Detta görs i samband med webbansökan på www.antagning.se 

Delprovet är både behörighets- och urvalsgrundande. 

Arbetsprover inklusive dokumentation: 
Två ljudfiler där du presenterar egna musikproduktioner.  
Minst en av filerna ska bestå av egenkomponerat material.  
Minst en av filerna ska innehålla en sångstämma med text (både textförfattare och 
sångare kan vara någon annan).  

Du ska också fylla i ett formulär, som dokumentation över din och eventuellt andras 
roll i respektive musikproduktion utifrån komposition, arrangering, musicerande, 
ljudinspelning och mix. En referensperson, som kan styrka din del i produktionen, skall 
också anges i formuläret.  
Information om vart formuläret finns och hur det fylls i kommer att anges här. 

Bedömning 
Bedömargruppen består av minst två lärare i musikproduktion. Dessutom är en 
studentrepresentant närvarande för att bevaka processen och rättssäkerheten.  
De två inskickade arbetsproverna bedöms var för sig utifrån två kriterier; komposition 
och arrangering respektive ljudteknisk kvalitet.  
 

http://www.antagning.se/
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Om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen, sker urval utifrån de 
samlade poängresultatet för delprov 1 och 2. Du kan maximalt få 12 poäng i delprov 1.  

Dokumentationen ligger till grund för att bedömargruppen ska kunna förstå din roll idé 
inskickade arbetsproverna. Dokumentationen bedöms alltså inte i sig själv.  

 

Alla med godkänt resultat i delprov 1 kallas till delprov 2. 

I samband med kallelsen till delprov 2, ber vi dig ange vilket musikprogram du önskar 
använda i delprov 2. 

Delprov 2: Praktiskt prov i musikproduktion 

Provbeskrivning 
Delprov 2 innebär att du i vecka 20 skall genomföra ett praktiskt prov i 
musikproduktion vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Vid eventuella yttre 
omständigheter som förhindrar detta, erbjuds möjlighet att genomföra provet på 
distans.  

Delprovet är både behörighets- och urvalsgrundande. 

Praktiskt prov i musikproduktion: 

Under 1h och 30 minuter skall du utifrån några givna ljudklipp skapa en 
musikproduktion. Du kommer att få ett förinspelat sångspår och ett antal andra 
ljudklipp som ska användas och paras ihop med sånginspelningen. Utifrån detta får du 
sedan lägga till andra lämpliga musikaliska element för att skapa en så färdig 
produktion du hinner på den givna tiden.  

I kallelsen till delprov 2 ber vi dig ange vilket program för musikproduktion du önskar 
använda vid provtillfället. Vid genomförande på Musikhögskolan Ingesund finns 
följande program för musikproduktion tillgängliga; Logic, Ableton Live, FL studio, 
Cubase, Studio One, Pro Tools, Reaper, Reason, Bitwig och Garageband. 

Vid provtillfället får du också använda keyboard, gitarr, elbas och rytminstrument eller 
andra instrument du trakterar. Du kan också välja att sjunga. 

Exempel: Färdighetsprovet har ett förinspelat sångspår samt ett antal förinspelade 
ljudklipp från olika instrument. Sångspåret visar grunden för musikproduktionens form 
och får inte göras om, klippas sönder, pitchas om eller på andra sätt förändras mer än 
att poleras upp ljudtekniskt. Utifrån detta skall du välja bland de andra ljudklippen som 
också måste användas och placera dem där de låter bra ihop med sången. Ljudklippen 
består av olika instrument utifrån funktioner som ackord och rytm samt några extra 
spår, vilka ger möjlighet till fria val. Efter detta obligatoriska moment får du fritt bygga 
vidare på produktionen med de instrument och musikaliska element du önskar, 
använda ljudtekniska effekter och mixa för att få en så välljudande produktion som 
möjligt innan provtiden går ut.  

Bedömning 
Bedömargruppen består av minst två lärare i musikproduktion. Dessutom är en 
studentrepresentant närvarande för att bevaka processen och rättssäkerheten.  
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Musikproduktionen bedöms utifrån fyra kriterier; arrangemang, musikalisk insats, 
ljudteknisk kvalitet och helhetsintryck.  

Varje kriterium bedöms med 0–3 poäng. 
För godkänt delprov 2 krävs 4 poäng, fördelat på minst 1 poäng per kriterium. Om det 
finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen, sker urvalet utifrån det samlade 
poängresultatet för delprov 1 och 2. Du kan få maximalt 12 poäng i delprov 2.  

Provresultat 
Resultatet från delprov 1 meddelas via mejl senast 30 april.  
Alla med godkänt resultat i delprov 1 kallas till delprov 2.  

Resultatet från delprov 2 meddelas via mejl senast 1 juni och visar om du är godkänd 
och därmed har uppfyllt kravet om särskild behörighet.  
Meddelandet innehåller också det samlade poängresultatet för delprov 1 och 2, vilket 
ligger till grund för urval, samt en beskrivning av gällande antagningsrutiner.  
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Bilaga 2 

 

Exempel på formulär 
Färdighetsprov Musikproduktionsprogrammet, 120 hp (HGMPR) 
Delprov 1 – Inlämning av arbetsprover 
Dokumentation 
 
TEXTA TYDLIGT! 

 

Personuppgifter på den sökande 

Förnamn:  ________________________________________ 

Efternamn: _______________________________________ 

Personnummer: ___________________________________ 

 

Arbetsprov 1 

Titel: _____________________________________________ 

Om någon annan än du själv deltagit i musikproduktionen, fyll i namn: 

 Kompositör/-er: _____________________________________ 

 Arrangör/-er: _______________________________________ 

 Musiker: ___________________________________________ 

 Ljudinspelning: ______________________________________ 

 Mix: _______________________________________________ 

 

Referensperson som styrker din del i arbetsprov 1: 

Underskrift: ________________________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________ 
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Arbetsprov 2 

Titel: ____________________________________________________ 

 

Om någon annan än du själv deltagit i musikproduktionen, fyll i namn: 

 Kompositör/-er: ____________________________________ 

 Arrangör/-er: ______________________________________ 

 Musiker: __________________________________________ 

 Ljudinspelning: _____________________________________ 

 Mix: ______________________________________________ 

 

Referensperson som styrker din del i arbetsprov 2: 

Underskrift: _______________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

 

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta. 

 

Den sökandes underskrift: ______________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________________________ 

Datum: ______________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Färdighetsprov Musikproduktionsprogrammet, 120 hp (HGMPR) 
Delprov 1 – Inlämning av arbetsprover 
Bedömningskriterier för särskild behörighet och alternativt urval 

 

Komposition och arrangering 0–3 poäng (per inskickat arbetsprov) 

Icke godkänd 
0 Inskickat arbetsprov visar att den sökande saknar eller har bristfällig förmåga 
 att hantera parametrar som text, melodi, ackord,  
 rytmik och form, vilket medför att arrangemangets olika delar inte  
 harmonierar med varandra.  

Godkänd 
1 Inskickat arbetsprov visar att den sökande har viss förmåga att hantera  
 parametrar som text, melodi, ackord, rytmik och form, vilket ger ett  
 arrangemang där de olika delarna harmoniserar med varandra. 

2 Inskickat arbetsprov visar att den sökande har god förmåga att  
 hantera parametrar som text, melodi, ackord, rytmik och form, vilket  
 ger ett arrangemang där de olika delarna harmonierar med varandra och 
 ger ett helhetsintryck av god konstnärlig kvalitet. 

3  Inskickat arbetsprov visar att den sökande har mycket god förmåga att 
 hantera samt har medvetenhet om parametrar som text, melodi, ackord, 
 rytmik och form, vilket ger ett arrangemang där de olika delarna harmonierar  
 med varandra och ger ett helhetsintryck av hög konstnärlig kvalitet.  

 

Ljudteknisk kvalitet 0–3 poäng (per inskickat arbetsprov) 

Icke godkänd 
0  Inskickat arbetsprov saknar godtagbar ljudkvalitet. Den sökande visar ingen  
 eller bristfällig förmåga att hantera parametrar som balans, djup, bredd,  
 tydlighet och klang, vilket medför att helhetsintrycket inte är godtagbart.  

Godkänd 
1 Inskickat arbetsprov har godtagbar ljudkvalitet. Den sökande visar viss 
 förmåga att hantera parametrar som balans, djup, bredd, tydlighet och klang 
 för att uppnå ett godtagbart ljudkvalitativt helhetsintryck.  

2 Inskickat arbetsprov har god ljudkvalitet. Den sökande visar god förmåga att  
hantera parametrar som balans, djup. Bredd, tydlighet och klang för att uppnå 
ett gott ljudkvalitativt helhetsintryck. 
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3 Inskickat arbetsprov har hög ljudkvalitet. Den sökande visar mycket god 
förmåga att hantera samt har medvetenhet om balans, bredd, tydlighet och 
klang för att uppnå ett helhetsintryck av hög kvalitet.  
 

Resultat i delprov 1 

De två inskickade arbetsproverna bedöms var för sig utifrån ovanstående två kriterier; 
komposition och arrangering respektive ljudteknisk kvalitet. Varje kriterium bedöms 
med 0–3 poäng i respektive musikproduktion enligt ovan.  

Bedömning för särskild behörighet: 
För godkänt delprov 1 krävs 4 poäng. Den sökande måste ha minst 1 poäng i varje 
kriterium i de båda inskickade arbetsproverna.  

Alla sökande med godkänt resultat i delprov 1 kallas till delprov 2. Både delprov 1 och 
2 måste vara godkända för att kravet för särskild behörighet ska vara uppfyllt. 

Bedömning för urval: 
Om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen, sker urvalet utifrån det 
samlade poängresultatet för delprov 1 och 2. Den sökande kan få maximalt 12 poäng i 
delprov 1 och 12 poäng i delprov 2.  
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Bilaga 4 

 

Färdighetsprov Musikproduktionsprogrammet, 120 hp (HGMPR)  
Delprov 2 – Praktiskt prov i musikproduktion 
Bedömningskriterier för särskild behörighet och alternativt urval 

 

Arrangering 0–3 poäng 

Icke godkänd 
0 Den sökande visar ingen eller bristfällig förmåga att hantera parametrar som  
 melodi, ackord, rytmik och form, vilket medför att arrangemangets olika delar 
 inte harmonierar med varandra.  

Godkänd 
1 Den sökande visar viss förmåga att hantera parametrar som melodi, ackord,  
 rytmik och form, vilket ger ett arrangemang där de olika delarna harmonierar  
 med varandra. 

2  Den sökande visar god förmåga att hantera parametrar som melodi, ackord,  
 rytmik och form, vilket ger ett arrangemang där de olika delarna harmonierar  
 med varandra och ger ett helhetsintryck av god konstnärlig kvalitet.  

3 Den sökande visar mycket god förmåga att hantera samt medvetenhet om  
 parametrar som melodi, ackord, rytmik och form, vilket ger ett arrangemang  
 där de olika delarna harmonierar med varandra och ger ett helhetsintryck av  
 hög konstnärlig kvalitet.  

 

Musikalisk insats 0–3 poäng 

Icke godkänd 
0 Den sökande visar ingen förmåga eller bristfällig förmåga att uttrycka sig 
 musikaliskt. 

Godkänd 
1 Den sökande visar förmåga att uttrycka sig musikaliskt genom egen musikalisk  
 insats i skapad musikproduktion.  

2  Den sökande visar god förmåga att uttrycka sig musikaliskt där den egna 
 musikaliska insatsen bidrar till ett gott helhetsintryck i skapad 
 musikproduktion. 

3. Den sökande visar mycket god förmåga att uttrycka sig musikaliskt där den  
 egna musikaliska insatsen förstärker helhetsintrycket i skapad  
 musikproduktion. 
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Ljudteknisk kvalitet 0–3 poäng 

Icke godkänd 
0 Den sökande visar ingen eller bristfällig förmåga att hantera parametrar 
 som balans, djup, bredd, tydlighet och klang, vilket medför att det  
 ljudkvalitativa helhetsintrycket inte är godtagbart. 

Godkänd 
1 Den sökande visar viss förmåga att hantera parametrar som balans, djup,  
 bredd, tydlighet och klang för att uppnå ett godtagbart ljudkvalitativt  
 helhetsintryck. 

2 Den sökande visar god förmåga att hantera parametrar som balans, djup, 
 bredd, tydlighet och klang för att uppnå ett gott ljudkvalitativt helhetsintryck. 

3 Den sökande visar mycket god förmåga att hantera samt medvetande om  
 balans, djup, bredd, tydlighet och klang för att uppnå ett helhetsintryck av  
 hög ljudkvalitet. 

 

Helhetsintryck 0–3 poäng 

Icke godkänd 
0 Den sökande visar ingen eller bristfällig förmåga att arrangera, uttrycka sig 
 musikaliskt, mixa och hantera ljudtekniska parametrar så att dessa samspelar 
  och ger ett godtagbart helhetsintryck av skapad musikproduktion. 

Godkänd 
1 Den sökande visar god förmåga att arrangera, uttrycka sig musikaliskt, mixa 
 och hantera ljudtekniska parametrar så att dessa samspelar och ger ett 
 godtagbart helhetsintryck av skapad musikproduktion. 

2 Den sökande visar god förmåga att arrangera, uttrycka sig musikaliskt, mixa o 
 hantera ljudtekniska parametrar så att dessa samspelar och förstärker  
 varandra för att ge ett gott helhetsintryck av skapad musikproduktion. 

3 Den sökande visar mycket god förmåga att arrangera, uttrycka sig musikaliskt 
 mixa och hantera ljudtekniska parametrar så att dessa samspelar och  
 förstärker varandra för att ge ett helhetsintryck av hög kvalitet på skapad  
 musikproduktion. Den sökande visar medvetenhet om de olika delarnas  
 relation till varandra och förmåga att tillföra egna musikaliska idéer för ett  
 helhetsintryck av god konstnärlig kvalitet. 

 

Resultat i delprov 2 

Musikproduktionen bedöms utifrån ovanstående fyra kriterier; arrangering, musikalisk 
insats, ljudteknisk kvalitet respektive helhetsintryck.  
Varje kriterium bedöms med 0–3 poäng enligt ovan. 
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Bedömning för särskild behörighet: 
För godkänt delprov 2 krävs 4 poäng. Den sökande måste ha minst 1 poäng i varje 
kriterium. Både delprov 1 och 2 måste vara godkända för att kravet för särskild 
behörighet ska vara uppfyllt.  

 

Bedömning för urval: 
Om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen, sker urvalet utifrån det 
samlade poängresultatet för delprov 1 och 2. Den sökande kan maximalt få 12 poäng i 
delprov 1 och 12 poäng i delprov 2. 

 

 

 

 

 

 


