
 
 
 
 

Behörighetskrav och provbeskrivningar för: 

Anmälningskod KMH-30000 
Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz 

 
Grundläggande behörighet (grundnivå) enligt Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap, §§ 5-6  

Särskild behörighet 
Godkända antagningsprov 
 

LS 12.0 Uttagning till LS 12.1 jazz 
Först sker detta uttagningsprov. Du ska spela in en videofilm med ditt prov och ladda upp till KMH senast      
25 januari 2022. Länk för uppladdning skickas kort efter sista anmälningsdag. Instruktioner för inspelning av 
videofilm finns sist i dokumentet. 

 
Innehåll 
Du ska spela in en videofilm av god ljud/bildkvalitet (mobiltelefon går bra) med en av låtarna som du har förberett till 
prov i Huvudämne jazz (LS 12.1), som visar såväl din instrument-/sångtekniska som din musikaliska förmåga. Vi ser 
helst att du spelar till ett komp i någon form (livekomp, egen inspelad bakgrund, iReal Book etc.), men om du inte har 
möjlighet till det godkänner vi även att du sjunger a cappella/framför ett solostycke. Använd provtiden (max 10 minuter) 
till att ge en så tydlig och bred bild av ditt musicerande som möjligt genom att till exempel visa upp tema/text-tolkning, 
improvisationsfärdighet, kompspel mm. 

 
Efter detta prov avgörs vilka av de sökande som går vidare till LS 12.1 Huvudämne jazz, som sker på campus. 

 
Provets längd skall vara ca 10 min. 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativet KMH-30000. 

 
LS 12.1 Huvudämne jazz 
 
Innehåll 
Provet består av tre delprov 
1) Spel- eller sångprov: Du ska själv välja och förbereda tre låtar som visar din musikaliska bredd och din förmåga 
att improvisera. I samråd med juryn beslutar du vid provet vilka av dessa låtar som ska framföras. Låtarna ska 
framföras utantill, d.v.s. utan stöd av noter.  
 
För följande instrument gäller särskilt: 
 

• Sång: Du ska framföra en låt med svensk text. Minst en av sångerna ska framföras med hela kompgruppen. 
• Trumpet och trombon: Var förberedd på att juryn som ett extra moment testar din tekniska färdighet, 

avseende register och tonbildning. 
• Trumset: Var förberedd på att juryn frågar efter andra stilar och tempon som komplettering till det du har 

förberett. 
 

2) A prima vista: Du ska spela/sjunga direkt från en notbild (noter plus ev ackord) med ca 1 min. förberedelse.  
   
3) Improvisation: Du ska spela/sjunga utan förberedelse och på gehör tillsammans med någon eller några ur 
  kompgruppen. Juryn bestämmer uppgiften. 
 
Efter att du genomfört de tre delproven gör juryn en kort intervju om din bakgrund och dina framtidsplaner vad 
gäller musik.  
 
Övrig information 
KMH tillhandahåller en kompgrupp vid provet. Egen kompgrupp är ej tillåten, men sångare får om de önskar använda 
sig av egen ackompanjatör. Du ska själv instruera kompgruppen om hur låten ska spelas. Välj inte för svåra 
arrangemang eftersom instruktionstiden ingår i din provtid. 
Standardkompet är piano/keyboard, bas och trummor. Undantag: I saxofon/träblås- och trumsetprovet är pianot utbytt 
mot elgitarr och i elbas-/kontrabasprovet finns det utöver piano/ keyboard och trummor även en blåsare (som du inte 
behöver transponera noter till). 

 
Provets längd är ca 20 min. 
Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-30000 



 
 
 
LSC 2.1 Gehör 
 
Provet skrivs i datasal vid en dator. Provtiden är 45 minuter. 
Den sökande har inte tillgång till keyboard. Ett exempel på hur provet ser ut finns på hemsidan under:  
Så söker du -> Lokal antagningsomgång -> Antagningsprov och arbetsprov.  
 
https://www.kmh.se/utbildningar/sa-soker-du/lokal-antagningsomgang/antagningsprov-och-
arbetsprov/exempel-pa-musikteoriprov.html 

 
Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativet KMH-30000 
 
LSC 2.2 Satslära 

 
Provet skrivs i datasal vid en dator. Provtiden är 45 minuter. Den sökande har inte tillgång till keyboard men 
till flera av frågorna finns lyssningsexempel. Ett exempel på hur provet ser ut finns på hemsidan under:  
Så söker du -> Lokal antagningsomgång -> Antagningsprov och arbetsprov. 
 
https://www.kmh.se/utbildningar/sa-soker-du/lokal-antagningsomgang/antagningsprov-och-
arbetsprov/exempel-pa-musikteoriprov.html 

 
Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. 

 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativet KMH-30000 

 
 
 
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 att ladda upp filmer kommer att skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Deadline för att 

ladda upp videofilmer är 25 januari 2022. 
•    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 (LS 12.0) det gäller. För att filmerna ska 
anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.  

•    Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna under framförandet. 
•    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.   
•    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.  

 


