
 
 

 

 
Behörighetskrav och provbeskrivningar för: 

Anmälningskod KMH-31000 

Masterprogram i filmmusikkomposition 

 
 
 

Grundläggande behörighet (avanc. nivå) 

Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap. 
 

Gr2: 28 § Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad 
nivå har den som 

 

1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 
 

2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1, om en sökande bedöms kunna 
uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas. 
(SFS 2006:1053) 

 

30 § Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå än som avses i 28 och 29 §§ har den som genomgått 
utbildning på grundnivå eller har förutsättningar enligt 28 § första stycket 2. (SFS 2006:1053) 

 

 
Särskild behörighet F 

Godkända antagningsprov + Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt Engelska 6 eller motsvarande och 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. 

 

Antagningsproven består av dessa fyra prov:  

LS 24.0b Arbetsprov filmmusikkomposition  

LS 24.5c Komposition, filmscen 

LS 24.6 Intervju 

LS 24.7 Produktion, filmmusik 

 

Antagningsproven bedöms av en kvalificerad jury för respektive prov. Bedömningen görs utifrån tre övergripande kriterier. För att 
få godkänt på antagningsproven krävs godkänt på alla fyra prov och du kan få mellan 0-3 på respektive prov. Här följer de tre 
kriterierna, en nedbrytning av kriterierna för att tydliggöra hur bedömningen går till samt beskrivning av vilket underlag som 
används för bedömningen.  

 

Bedömning och poäng Konstnärliga färdigheter 

(LS 24.0b) 

Förmåga att arbeta med 
narrativ musik till film 

(LS 24.5c och LS 24.7) 

Förmåga att formulera sig 
och diskutera konstnärligt 
i en vidare samt för 
programmet relevant 
kontext  

(LS 24.0b och LS 24.6) 

 

Urvalsgrund (3) 

 

Uppvisar en mycket god 
förmåga till ett självständigt 
konstnärligt uttryck och 
tekniskt kunnande med 
relevans för utbildningen. 

 

Uppvisar en mycket god 
förmåga att arbeta med 
narrativ musik till film. 

Uppvisar en mycket god 
förmåga till relevanta 
reflektioner och 
diskussioner kring sin 
konstnärliga praktik i 
relation till fältet. 

Urvalsgrund (2) 

 

Uppvisar god förmåga till ett 
självständigt konstnärligt 
uttryck och tekniskt 
kunnande med relevans för 
utbildningen och med god 
marginal till vad som krävs 
för godkänt. 

Uppvisar god förmåga att 
arbeta med narrativ musik 
till film med god marginal till 
vad som krävs för godkänt. 

Uppvisar god förmåga till 
relevanta reflektioner och 
diskussioner kring sin 
konstnärliga praktik i 
relation till fältet med god 
marginal till vad som krävs 
för godkänt. 

 



Godkänd på 
antagningsproven (1) 

Uppvisar i tillräcklig 
utsträckning förmåga till ett 
självständigt konstnärligt 
uttryck och tekniskt 
kunnande med relevans för 
utbildningen. 

Uppvisar i tillräcklig 
utsträckning förmåga att 
arbeta med narrativ musik 
till film. 

Uppvisar i tillräcklig 
utsträckning förmåga till 
relevanta reflektioner och 
diskussioner kring sin 
konstnärliga praktik i 
relation till fältet. 

 

Underkänd på 

antagningsproven (0) 

Uppvisar inte i tillräcklig 

utsträckning förmåga till ett 
självständigt konstnärligt 
uttryck och tekniskt 
kunnande med relevans för 
utbildningen. 

Uppvisar inte i tillräcklig 

utsträckning förmåga att 
arbeta med narrativ musik 
till film. 

Uppvisar inte i tillräcklig 

utsträckning förmåga till 
relevanta reflektioner och 
diskussioner kring sin 
konstnärliga praktik i 
relation till fältet. 

 
 

Urval 

Underlaget för urvalet utgörs av det inskickade materialet samt prover på plats.  

 
LS 24.0b Arbetsprov filmmusikkomposition 

Det är många som söker till kompositionsprogrammen, därför sker en första gallring via inskickade arbetsprover. En jury bedömer 
allt inskickat material och utifrån detta avgörs om du kommer att gå vidare och kallas till ytterligare prov. 

 

Du ska senast sista kompletteringsdag ladda upp dina filer (arbetsprov och presentation) enligt instruktioner som du kommer få 
via mejl. Märk presentationen med namn, personnummer och den utbildning du sökt. 

 
ARBETSPROV 

• Två stycken krävs, ett som innehåller egenkomponerad musik i valfri genre och ett som innehåller egenkomponerad 
filmmusik till en självvald scen (minst 1 min. lång). Musiken skall vara synkad och klar till bild i något av följande 
komprimerade format: MP4 eller MOV.  

• Lämna en kort kommentar för varje verk.  
• Till minst ett av ovanstående verk ska notmaterial lämnas in i pdf-format.  
• Märk notmaterial och digitala filer med namn, titel och kompositionsår. 

 

PRESENTATION 
Presentationen ska innehålla 

• ditt cv, där du redogör för din utbildning och övrig verksamhet som är relevant för ansökan, 
• ett personligt brev där du motiverar varför du söker utbildningen. (Max ½ A4, ca 2000 tecken inklusive blanksteg), 
• en beskrivning av en utgångspunkt eller frågeställning inom ämnet filmmusikkomposition som du vill utveckla och arbeta 

med under utbildningen. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg). 
 

Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-31000. 

LS 24.5c Komposition, filmscen 

Innehåll 
Om du blir kallad till vidare prov, kommer en kort given filmscen att delges dig digitalt. Du ska komponera och realisera musik i valfri 
genre till denna scen. 
 

  Du ska själv synkronisera musiken du delgivits med musiken du komponerat. Du ska skicka tillbaka/ladda upp filmen i något av 
följande format: MP4 eller MOV. 
 

Du ska även göra följande: 

• Lämna en kort kommentar om din musik till filmscenen. 

• Märk det inlämnade materialet med namn och titel. 
 

Den färdiga filmscenen med synkroniserad musik ska lämnas in digitalt enligt instruktion du får via mejl inom två veckor från 
den dag då scenen skickades till dig. Märk presentationen med namn, personnummer och den utbildning du sökt. 

 

Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-31000. 

 
LS 24.6, intervju 

 

Innehåll 
 

  Antagningsgruppen gör en muntlig intervju med dig på plats där du får frågor om det material du skickat in till prov LS 24.0b och LS 

24.5c, samt om din motivering till att söka utbildningen. Din bakgrund som t.ex. tidigare utbildning, särskilda intresseområden och 

inriktning m.m. kan också komma att tas upp.  
 

 

Provets längd 
Ca 20 min. 

 

Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-31000. 

 



 
 

 
LS 24.7 Produktion, filmmusik 

 

Innehåll 
I detta prov genomför den sökande en kreativ uppgift under realistiska förhållanden på plats som kan tänkas uppkomma i en 
produktionssituation. 

 

Provets längd 
1 tim. 

 

Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-31000. 
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