
 
 
 
 

Behörighetskrav och provbeskrivningar för: 
Anmälningskod KMH-50000 
Konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik 

 
 

Grundläggande behörighet (grundnivå) 
(Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap.) 

 
5§ Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den 
som 

 
1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

 
2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget 
E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för högskoleförberedande examen i 
gymnasieskolan, 

 
3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 

 
4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 

 
5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. (SFS 
2012:712) 

 
6§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som 
behövs. 
Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska som modersmål 
och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer skall dock anses ha de 
kunskaper i svenska som behövs. (SFS 2012:712) 

 
24§ Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare har 
den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt 5 och 6 §§. (SFS 2007:644) 

 
KUNSKAPER I SVENSKA 
Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och som före den 1 juli 2013 har lägst 
betyget G i de gymnasiala kurserna Svenska A och B eller Svenska som andraspråk A och B eller motsvarande kunskaper uppfyller 
kraven i svensk för grundläggande behörighet. (UHRFS 2013:1) 

 
Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre 
år eller mer ska dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs. 
Förordning (2012:712) 

 
Kunskaper i svenska kan även styrkas genom godkänt TISUS-test. 

 
 

Särskild behörighet A 
Godkända antagningsprov 



LS 11.1c Huvudämne Edsberg 
LS 11.1c Huvudämne, Edsberg 

 
Innehåll 
Till provet ska du spela in videofilmer med tre verk från skilda epoker. För violinister ska ett av verken vara en wienklassisk sats.  

Provets längd 
Ca 15 min. 

 
Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-50000 

 
 

Musikteori 
 

Digitalt antagningsprov i Musikteori för sökande till kandidatprogram musiker, Klassisk musik/Edsberg/Tidig musik 2021, genomförs 
på distans. 

 
Provet kommer att göras på KMH:s lärplattform Moodle. Du kan sitta hemma och göra provet men behöver en dator (mac eller pc) 
med mikrofon och webbkamera. Kamera och mikrofon behövs för att vi ska kunna se och höra vem det är som skriver provet. 
Observera att du själv måste se till att du har dator med mikrofon och kamera vid provet! 
 
Musikteoriprovet består av tre delar; Gehör, Musiklära och Satslära. Du kommer att få svara på frågor genom att välja bland olika 
svarsalternativ eller i några fall genom att skriva noter i programmet. Du får inte använda något instrument vid provet. 
 
Del 1: Musiklära 
 
Du får svara på ett antal frågor som handlar om vanliga musikaliska begrepp och sätt att benämna och notera tonhöjder, intervall, 
ackord, tonarter, taktarter, notvärden och pauser. 
 
Del 2: Gehör 
 
Du får lyssna på några musikexempel, och ska sen svara på frågor om sådant som saknas i notbilden; det kan vara rytm, melodi 
eller ackord. Du bestämmer själv hur många gånger du vill lyssna på varje exempel. 
 
Del 3: Satslära 
 
Denna del består av 3 uppgifter: 
• Harmonisk analys 
I notbilden ska du beskriva ackorden med antingen funktionsanalys (t ex T, Sp, D7), eller klassisk steganalys (t ex I, ii, V ) OBS! Ej 
ackordanalys! Du svarar genom att dra beteckningar till rätt plats i notbilden. 
• Fyrstämmig sats 
Här handlar det om ackordläggning och stämföring i fyrstämmig sats. Du får välja bland några olika notbilder och tala om vilken av 
dem som passar bäst i klassisk stil. 
• Tvåstämmig sats 
Du får göra en understämma till en given melodi genom att välja bland olika alternativ. Stämman ska vara i klassisk stil och passa till 
både melodin och de givna ackorden. 
 
Det finns ett Demo-prov där du kan se hur det riktiga provet kommer att gå till, här: 
https://antagningsprov.kmh.se 

 
Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativen KMH-40000, KMH-50000 och KMH-60000. 
 
 

Instruktioner och Kriterier för videofilm 
För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående 
instruktioner: 

• Länk för uppladdning kommer att skickas till den epostadress du angett på antagning.se, kort efter sista anmälningsdag. 
Deadline för uppladdning av videofilmer är 25 februari. 

• Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du 
behöver spela in och ladda upp.  

• Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du 
kommer att framföra på inspelningen och vilket prov/provkod det gäller. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och 
dina händer synas hela tiden. 

• Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska 
editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer är angiven i provbeskrivningen.  

• Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelad med mikrofonen i din telefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik 
samt utan distorsion och brus.  

• Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.  
• Om du inte har tillgång till pianist, går det bra att spela dina stycken utan ackompanjemang. 
• Inspelningarna ska laddas upp till KMH. Följande filformat är tillåtna: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.  

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover 
komma att bedömas som ogiltiga. 


