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Ämneslärarutbildningen i musik 
 

Provbeskrivning L-prov: 
Du ska förbereda och framföra tre låtar/sånger av olika karaktär inom ditt specialområde.  
Låtarna ska framföras enligt följande: 
 

Del 1, inskickad videoinspelning: 
Två egenvalda låtar av olika karaktär. En av låtarna ska framföras solo. Om du önskar 
ackompanjemang på den andra låten, så ordnar du det själv med hjälp av en kamrat eller 
förinspelad bakgrund.   

 
Del 2, live audition inför jury via videosamtal i zoom 

En obligatorisk låt framförs till bakgrundskomp som vi har spelat in. Du kommer att kunna 
välja mellan tre låtar av olika karaktär, och länk till noter och inspelade bakgrunder kommer 
att skickas ut via mail senast 20/4. Sökande på melodiinstrument eller sång ska vid ett ställe i 
låten visa en andrastämma eller komp. Sökande på kompinstrument ska vid något ställe i 
låten spela melodin.  
Exempel på liknande låtar och som använts vid tidigare prov hittar du här längre ner i detta 
dokument. 
Frågor kan besvaras av kursledare par.moberg@mhm.lu.se 
 
Generell information om filmade provmoment: 

• Filma med mobilkamera eller liknande 
• Inled med att i filmen legitimera dig genom att filma din legitimation + ditt ansikte.  
• För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och (för instrumentalister) dina 

händer synas. 
• Filmerna ska genomföras i en obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska 

editeringar (såsom intonations – och/eller rytmiska tillrättalägganden) är tillåtna 
• Be någon hålla kameran eller använd stativ 
• Ladda upp dina filmer på Musikhögskolans lärplattform Canvas under perioden 1/5-

11/5. Mer information kommer via mail senast 24/4. 
• Namnge filmerna med ditt namn och sökt inriktning. Ex) ”Anna Svensson klassisk” 

 
 
Bedömningskriterier:  
Läs om ”Kriterier för bedömning av L-prov 2020” under Lokala prov.  
 



Behörighet och urval: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6c (engelska B och 
Samhällskunskap A), godkända antagningsprov G1, G2 och G3 samt godkänt L-prov. Se vidare 
information på hemsidan.  
 
Anmälan:  
Anmäl dig på www.antagning.se senast den 15 april 2020  
 
 
Exempel på låtar som använts till det obligatoriska momentet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


