
 
 
 
 

Behörighetskrav och provbeskrivningar för: 
Anmälningskod KMH-20000 
Konstnärligt kandidatprogram i musik, utomskandinavisk folkmusik/ 
utomeuropeisk konstmusik 
 
Grundläggande behörighet (grundnivå) enligt Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap, §§ 5-6  

 

Särskild behörighet 
Godkända antagningsprov 

 
LS 13.1 Huvudämne folkmusik del 1 
 
Förberedelse 
Du ska själv välja och förbereda minst tre låtar/visor som visar din bredd och kunskap inom folkmusikgenren, din 
färdighet på huvudinstrumentet, samt din förmåga till gestaltning. För spel på instrument avses exempelvis olika 
låttyper. För sång avses olika slags visor och sångstilar samt sångsätt som t.ex. kulning eller trallning. 
 
Steg 1 (utförs på distans) 
Du ska spela in en videofilm och skicka in en av låtarna som du har förberett till prov i Huvudämne folkmusik del 1 och 
som bäst visar såväl din instrument-/sångtekniska som din musikaliska förmåga. I denna film spelar du solo, dvs utan 
ackompanjemang. Efter detta prov avgörs vilka av de sökande som går vidare till Huvudämne folkmusik del 1 – Steg 2. 
Alla vidare prov genomförs på KMH:s campus. Instruktioner för inspelning av videofilmer finns längst ned i dokumentet. 
 
 
Steg 2 (utförs på KMH:s campus) 
 
Spelprov: I samråd med juryn beslutar du vid provet vilka av dina tre förberedda låtar/visor som du ska framföra. 
Du ska också vara beredd att ytterligare framföra något om juryn anser det vara nödvändigt för bedömningen. 
Låtarna/visorna ska framföras utan noter och a capella. 
Efter detta prov meddelas vilka sökande som går vidare till prov i huvudämne (LS 13.2). 
 
Provets längd Max 10 min. 
 
Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativen KMH-10000 och KMH-20000 
 
 
LS 13.2 Huvudämne folkmusik del 2 
 
För att få göra detta prov måste du vara godkänd i LS 13.1 Huvudämne, folkmusik del 1 samt godkänd i musikteori; LS 
13.3 Gehör, 13.4 Satslära och LSC2.3 Musiklära. 
 
Innehåll 
Provet består av tre delprov 
A prima vista: Du ska spela en låt/sjunga en visa a prima vista (direkt från notbladet). Du får studera noterna ca 1 min. 
före provet. Låten väljs ut av juryn och är hämtad från genren svensk folkmusik. Svårighetsgraden motsvarar ungefär 
en ordinär uppteckning ur t.ex. Svenska Låtar. 
Komp/Stämspel: Du ska improvisera en stämma/ett ”komp” i folkmusikstil till en melodi (låt/visa) som du får höra vid 
provtillfället. 
Gehör: Provet innebär att du på ditt huvudinstrument ska återge en enkel melodi du inte hört förut. Du får höra melodin, 
som är i folkmusikstil, spelas upp tre gånger på piano. Därefter spelar du den på ditt huvudinstrument. 
 
Provets längd Ca 15 min. 
 
Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativen KMH-10000, KMH-20000  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LS 13.3 Gehör, notering folkmusik 
 
Innehåll 
Du får höra några inspelade folkmusikexempel. Du ska komplettera rytm och melodi för musikexemplen i ett häfte med 
givna notbilder. 
Du får höra en folkmusikmelodi med en enkel andrastämma. Melodin är noterad och du ska skriva ned andrastämman 
på noter. 
 
Övrig information 
Till detta prov ska du ta med dig egna hörlurar. Övningsprov kan hämtas på www.kmh.se. 
 
Provets längd 1 tim. 
 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativen KMH-10000, KMH-20000  
 
 
LS 13.4 Satslära folkmusik 
 
Innehåll 
Satslära, skriftligt prov: 
Harmonisk analys: Med användning av funktionsbeteckningar (T, S etc.) eller steganalys (I, V7 etc.) ska du analysera 
harmoniken i ett noterat flerstämmigt musikexempel. 
Harmonisering: Du ska harmonisera (sätta ackord till) en enstämmig melodi och ange ackorden med 
ackordbeteckningar. 
Arrangering: Du ska utforma en självständig melodisk stämma till en given melodi. 
 
Övrig information 
Övningsprov kan hämtas från www.kmh.se. 
 
Provets längd 1 tim. 15 min. 
 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativen KMH-10000, KMH-20000 
 
LSC 2.3 Musiklära 
 
Provet avser att mäta dina kunskaper avseende tonnamn, oktavlägen (t.ex. c3, F) samt intervallbeteckningar (t.ex. R4, 
Ö5) klaver (diskant-, bas- och altklav) och transponering av en melodi notering av ackord efter ackordbeteckningar, t.ex. 
Gm7b5 skalor (dur, harmonisk och melodisk moll uppåt och nedåt) rytmnotering taktarter not- och pausvärden fasta 
förtecken för tonarter 
 
Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. Provtid ca 45 minuter 
 
Provet är behörighetsgrundande för anmälningsalternativen KMH-10000, KMH-20000 
 
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 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 det gäller. För att filmerna ska anses 
giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden. 

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

 


