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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
och alternativt urval till utbildning som leder till 
ämneslärarexamen i musik vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen i dess nuvarande lydelse, att Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm får tillstånd att fördela platser till ämneslärarprogrammet i musik och 
fördjupning i musik, inriktning för gymnasieskolan genom ett alternativt urval. Urvalet 
baseras på de sökandes resultat på det antagningsprov som beskrivs i ansökan, där 
teknisk skicklighet och konstnärlig gestaltningsförmåga bedöms. 

I förordningen (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) har 
regeringen föreskrivit ändringar i 7 kap. 12, 15 och 15 a §§ högskoleförordningen 
(1993:100) som träder i kraft den 1 januari 2022. 

Enligt 7 kap. 15 a § HF i dess nya lydelse som träder i kraft den 1 januari 2022 får UHR 
medge att en högskola vid urval till en utbildning med konstnärlig inriktning får fördela 
samtliga platser på grundval av sådana särskilda prov som avses i 23 §, eventuellt i 
kombination med andra urvalsgrunder enligt 12 §.  

Universitets- och högskolerådet beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 15 a § 
högskoleförordningen (1993:100) i dess nya lydelse från den 1 januari 2022, att 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm får tillstånd att fördela samtliga platser till 
ämneslärarprogrammet i musik och fördjupning i musik, inriktning för gymnasieskolan 
genom ett alternativt urval. Urvalet baseras på de sökandes resultat på det 
antagningsprov som beskrivs i ansökan där teknisk förmåga och konstnärlig 
gestaltningsförmåga bedöms. 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har i ansökan och inlämnade 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 § i dess nuvarande och 
nya lydelse. 
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Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Kungliga Musikhögskolan 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 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2024. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa 
upp tillståndet. 

Om Kungl. Musikhögskolan i Stockholm vill fortsätta att använda ett alternativt urval 
för fördelning av samtliga platser efter vårterminen 2024 måste lärosätet inkomma 
med en ny ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen 
ska ingå en analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, 
studieuppehåll, studieavbrott etcetera. 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 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm vill ändra något som ingår i det beviljade 
tillståndet, till exempel som rör urvalsinstrumentet eller urvalsförfarandet, ska en ny 
ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. Myndigheten kan även besluta att 
följa upp tillståndet. 

Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har även ett tillsvidaretillstånd att som särskilt 
behörighetsvillkor kräva godkänt resultat från Musikhögskolornas gemensamma prov, 
s.k. G-prov, och lokala färdighetsprov, s.k. LS-prov för respektive fördjupningsprofil. 
Enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola till utbildning som 
påbörjas efter utgången av maj 2022 själv meddela föreskrifter om krav på andra 
kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som UHR har föreskrivit 
om eller 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. 
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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 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har ansökt om att få göra en annan 
platsfördelning än den högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval 
till samtliga platser på utbildning som leder till ämneslärarexamen (KMH:s Dnr 20/797. 
Ansökan gäller tillträde till ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
gymnasieskolan, 330-330 hp, och med fördjupningsprofilen Musik. Fördjupning sker 
inom antingen profil instrument/sång och ensemble (KMH-72100), profil kör (KMH-
72200), profil musikteori (KMH-72300), profil musik- och medieproduktion (KMH-
72400) eller profil rytmik (72500). 

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

KMH har haft tillstånd att sedan höstterminen 2018 använda ett alternativt urval till 
samtliga platser på utbildningen förutom till profilen rytmik vars tillstånd började gälla 
höstterminen 2019. Vidare har högskolan ett tillsvidaretillstånd att som särskilt 
behörighetsvillkor kräva godkänt resultat från Musikhögskolornas gemensamma prov, 
s.k. G-prov, och lokala färdighetsprov, s.k. LS-prov för respektive fördjupningsprofil.  

En redovisning av erfarenheterna av det alternativa urvalet och platsfördelningen 
lämnades till Universitets- och högskolerådet i samband med att ansökan förnyades. 

KMH:s ansökan består av ansökan. Lärosätet har kompletterat ansökan med 
utbildningsplan och kursplaner för de första kurserna inom profilämnena. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, fördjupning i 
musik. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen, 300-330 hp. 

Skälen som Kungliga Musikhögskolan anger för att vilja använda en annan 
platsfördelning och alternativt urval är att det är nödvändigt att genomföra 
konstnärliga färdighetsprov i musik för att säkerställa att de bäst lämpade antas i 
urvalet. Betyg och högskoleprovsresultat är inte ändamålsenliga instrument som grund 
vid fördelning av utbildningens platser. Däremot är det konstnärliga antagningsprovet 
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. 

KMH anför att sedan lärosätet införde den nya ämneslärarutbildningen 2011 har 
antagningsprovet benämnt LS 19.1-4 samt från 2019 antagningsprovet benämnt LS 
19.5 använts som grund för alternativt urval till samtliga platser för ovan nämnd 
utbildning. Högskolan har gjort en uppföljning av tidigare tillstånd och redovisar att de 
registrerade studenternas prestationsgrad har varit hög, motsvarande omkring 90 
procent, och att endast enstaka avbrott har skett. 
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Lärosätets beskrivning 

Det urvalsinstrument som Kungliga Musikhögskolan vill använda för alternativt urval 
består av antagningsprov som avser att mäta den blivande studentens förkunskaper 
inom sitt profilämne. Provet avser ämne två inom ämneslärarprogrammet, som vid 
högskolan är en fördjupning inom ämnesområdet musik. Ämne två i sig representeras 
av fem olika profilämnen (fördjupningsområden inom musik). Profilämne ett är 
instrument/sång och ensemble. Profilämne två är kör. Profilämne tre är musikteori, 
profilämne fyra är musik- och medieproduktion och profilämne fem är rytmik. 
Antagningsprovet avser mäta att den blivande studenten har de helt nödvändiga 
förkunskaper som krävs för att klara utbildningen, och för att välja ut studenter som är 
mest lämpade för 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 
när det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen inom en viss urvalsgrupp 
(instrument respektive profil). 

Juryns sammansättning och arbete 
Kungliga Musikhögskolan beskriver att 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 Tabell 2 
(redovisad i bilagan 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 studentrepresentanter ingår i juryn. 
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 
samt andra förekommande lokalt bestämda krav för särskild behörighet, den formella 
grunden för högskolans beslut om särskild behörighet och meritvärde (rangordning) 
för urval som sker i samband med beslut om antagning. Beslut om antagning verkställs 
av Studieadministrativa avdelningen i det nationella antagningssystemet NyA. 



 

Sida 6 (11) 
 

Information till sökande 
Högskolan framför att man informerar de sökande om det alternativa urval som 
tillämpas genom att texten i provbeskrivningen publiceras tillsammans med gällande 
utbildningsplaner och kursplaner i anmälningsinformationen på högskolans webbsida 
för Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. I 
provbeskrivningen framgår hur urvalsförfarandet går till, vad som det alternativa 
urvalet 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. 

KMH har kompletterat ansökan med utbildningsplan och kursplaner för de första 
kurserna inom profilämnena. Av utbildningsplanen framgår bland annat att studenten 
efter utbildningen ska ha sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, 
inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt 
fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete. 

De första kurserna syftar till att utveckla konstnärligt och tekniskt kunnande inom 
respektive profilämne. En profil har följande kursmål: ”Efter genomgången kurs 
förväntas studenten kunna: ”visa god konstnärlig och teknisk förmåga i samspel med 
andra”. Ett annat kursmål efter avslutad kurs i första kursen inom profilämnet är att 
studenten ska uppvisa förmåga att självständigt skriva egna kompositioner och 
arrangemang, lösa konstnärliga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter med 
musikaliskt uttryck. 

För två profilämnen examineras samtliga kursmål för den första kursen genom ett 
konstnärligt gestaltande prov inför betygsjury. En profil använder både ett konstnärligt 
gestaltande prov inför betygsjury och skriftliga prov som examinationsformer och två 
profiler använder andra examinationsformer där den konstnärliga och tekniska 
förmågan prövas. 

KMH redovisar i tabellform antalet anmälda och antagna för åren 2017-2020. 
Uppföljningen visar att antalet sökande i förhållande till antalet antagna varit hög. 
Högskolan anger att av de sökande har årligen drygt en tredjedel fullföljt 
antagningsproven och de bäst lämpade av dessa har antagits. Lärosätet redovisar 
vidare de registrerade studenternas prestationsgrad och konstaterar att den varit hög, 
motsvarande omkring 90 %, och endast enstaka avbrott har skett. 
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Universitets- och högskolerådets bedömning 

Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100) i nuvarande lydelse, 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 
§.  

Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

I förordningen (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) har 
regeringen föreskrivit ändringar i 7 kap. 15 och 15 a §§ högskoleförordningen 
(1993:100) som träder i kraft den 1 januari 2022.  

Enligt 7 kap. 15 a § HF i dess nya lydelse som träder i kraft den 1 januari 2022 får UHR 
medge att en högskola vid urval till en utbildning med konstnärlig inriktning får fördela 
samtliga platser på grundval av sådana särskilda prov som avses i 23 §, eventuellt i 
kombination med andra urvalsgrunder enligt 12 §.  

Urvalet syftar till att de mest lämpade sökande ska antas till utbildningen. Urvalet bör 
göras på ett sådant sätt att godtyckliga bedömningar minimeras. Vid Universitets- och 
högskolerådets bedömning av ansökan läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de 
sökande. Universitets- och högskolerådet ställer därför höga krav på lärosätets 
beskrivning av vad (egenskaper/kompetenser) urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka 
bedömningskriterier och vilken skala som används för bedömningen. Rådet ställer 
också höga krav på lärosätets argumentation kring vad det föreslagna instrumentet ger 
för information som inte betyg och högskoleprov kan ge och vad i utbildningen som 
motiverar att använda det önskade instrumentet.  

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

Urvalsinstrumentet utgörs av ett antagningsprov som prövar den sökande inom sitt 
profilämne. De områden som bedöms är teknisk kompetens och konstnärlig 
gestaltning. Universitets- och högskolerådet anser att högskolan 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 
gestaltning är färdigheter som på ett avgörande sätt har betydelse för hur studenten 
klarar att uppnå utbildningens mål vilket högskolan visat med kursplanen för den 
första kursen inom ämne två samt utbildningsplanen för utbildningen. 

KMH har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. Beskrivningen 
visar att gruppen består av personer som är sakkunniga. Även studentrepresentanter 
ingår i juryn med de deltar inte i bedömningsarbetet. 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. 
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Universitets- och högskolerådet konstaterar att KMH, i uppföljningen som bifogats i 
ansökan, redogjort för att det alternativa urvalet fungerar väl då de registrerade 
studenternas prestationsgrad har varit hög, motsvarande omkring 90 procent, och att 
endast enstaka avbrott har skett. 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har i ansökan och kompletterande underlag 
därmed visat att det finns särskilda skäl för att inte enbart använda betyg och 
högskoleprovsresultat för urval till ämneslärarprogrammet inriktning mot 
gymnasieskolan musik. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg och högskoleprov inte 
speglar de förmågor, teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning, som är viktiga för 
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet 
gör bedömningen att det urvalsinstrument som Kungl. Musikhögskolan i Stockholm vill 
använda istället – antagningsprov – ger en mer lämplig grund för fördelning av 
samtliga platser 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 Tabell 2. I bedömningen av den sökandes förmåga har 
juryn ett antal olika parametrar att ta hänsyn till vilket utvecklas närmare nedan.  

Tabell 2. – 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 kopplat till varje profilämne den 
sökande söker. Profilämne ett är instrument/sång och ensemble, där 
huvudinstrumentet exempelvis är piano, sång, slagverk, elgitarr eller saxofon. 
Profilämne två innebär dirigering av kör, där kören är dirigentens instrument. 
Profilämne tre är musikteori där bland annat arrangering utgör de musikaliska 
kunskaper som bedöms. Profilämne fyra, musik och medieproduktion, innebär att den 
sökandes kunskaper inom musikproduktion bedöms. Profilämne fem är rytmik, vilket 
innebär att den sökandes instrument är den egna kroppen, dess rörlighet och 
musikaliska uttrycksförmåga. Vid varje bedömning är det utförarens kunskap om 
teknik gällande det speciella profilämnet som bedöms. Teknisk kompetens och 
konstnärlig gestaltning är förbundna med varandra. De är två olika delar som 
tillsammans vid framförande av ett musikstycke, komposition, musikproduktion med 
mera blir en helhet. Vid antagningsprov bedöms dessa två delar var för sig, samtidigt 
som hänsyn även tas till helheten. Det vill säga: det som ska bedömas har tekniska 
utmaningar som måste behärskas för att det ska kunna ske en konstnärlig gestaltning.  

I samband med bedömning av teknisk kompetens används för högsta poäng 
begreppet: Uppvisar en medveten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med 
teknisk marginal till en nivå som musiken kräver. Skrivningen i detta fall innebär att 
utövaren är förtrogen med de speltekniska möjligheter instrumentet i sig erbjuder i 
relation till den musik som framförs. Utövaren har medvetet valt, till exempel 
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fingersättning, anslagsteknik, spelläge, artikulation, kompositionsteknik, 
inspelningsteknik och uttryck, där teknisk kompetens är en förutsättning för 
konstnärlig gestaltning. Musiken gestaltas på ett sådant sätt att den tekniska 
kompetensen bidrar till en musikalisk helhet. Den framförande musikern stör inte 
verkets konstnärliga framförande genom att behöva koncentrera sig på tekniskt 
utförande. Utövaren har kunskap och teknisk kompetens som ger denne marginal till 
de tekniska utmaningar musikstycket har i samband med framförandet. Marginal i 
detta fall kan beskrivas som att utövaren har kunskap om och medvetet kan använda 
många olika verktyg av teknisk art, och samtidigt medvetet välja vilka tekniska verktyg 
som gagnar musiken och används i samband med framförande. Utövare har ett 
kunskapsutrymme som överstiger de tekniska utmaningar som finns implicit i det verk 
som framförs.  

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

För att uppnå godkänd nivå inom teknisk kompetens används begreppet; Uppvisar 
teknisk kompetens som möjliggör ett stabilt och generellt genomförande på en nivå 
som musiken kräver. I detta fall har musikern, inom det profilämne denne söker, visat 
på kunskap om tekniska verktyg så att denne kan framföra musikverket på ett sådant 
sätt att det även finns konstnärliga gestaltningskvaliteter.  

För underkänt prov inom teknisk kompetens används begreppet; Uppvisar 
genomgående inte teknisk kompetens på en nivå som musiken kräver. I detta fall 
bedöms att den sökande vid framförande inte har de tekniska färdigheter som krävs 
för den musik som presenteras. 

I samband med bedömning av konstnärlig gestaltning används för högsta poäng 
begreppet: 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 det som 
framförs. 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, se och uppleva för 
åhörare. 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 utövade musikern har utvecklat kunskap och förmåga att hantera nya 
situationer som kan uppstå vid framförande och presentation av musiken. 

För att uppnå näst högsta poäng inom konstnärlig gestaltning används begreppet; 
Uppvisar en flexibel och personlig gestaltning på en nivå som musiken kräver. Även här 
kan den framförande musikern visa att denne innehar kunskap om traditioner och 
stil/genre gällande den musik som framförs. Den personliga gestaltningen, 
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interpretationen/tolkningen kan uppfattas av åhörare även om den inte uppnår 
samma excellens som i den högsta kategorin. 

För att uppnå godkänd nivå inom konstnärlig gestaltning används begreppet; Uppvisar 
en konstnärlig gestaltning som delvis motsvarar musikens krav. Vid denna nivå har den 
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 begreppet; 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. 


