
       
 

Prov på huvudinstrument eller sång 
Pop/rock  

2020 
_________________________________________________________________________ 

 
Ämneslärarutbildningen i musik 

 
Elbas:  
Du ska förbereda och framföra tre låtar av olika karaktär så att du visar din musikaliska bredd. 
 
Del 1, inskickad videoinspelning: 

• Välj två låtar från listan nedan, spelas med backtrack. 
 
Del 2, live audition inför jury via videosamtal i zoom: Ersätts av en videoupptagning med samma 
innehåll som det planerade live-mötet.   
 

• En valfri låt eller en från listan, spelas med backtrack.  
Låtlista: 
 
Life Is A Highway: 
Rascal Flatts 
https://youtu.be/dP09kteSO3U 
I Wish: 
Stevie Wonder 
https://youtu.be/WDl2M6GJYfU 
Treasure: 
Bruno Mars 
https://youtu.be/DTIOZFMKiAU     

 
Don’t Stop Me Now: 
Queen 
https://youtu.be/KgB2pj-qLt8 
The boys are back in town 
Thin Lizzy 
https://youtu.be/LkVAjYgp9sc 
Higher Ground: 
Stevie Wonder 
https://youtu.be/ZjSq_wd7aBk 

 
Frågor kan besvaras av karl.magnusson@mhm.lu.se 
 
Elgitarr: 
Du ska förbereda och framföra tre valfria låtar av olika karaktär. Tänk på att visa din musikaliska bredd. 
 
Del 1, inskickad videoinspelning: 

• Två valfria låtar som du spelar till backtrack eller med eget band. 
 
Del 2, live audition inför jury via videosamtal i zoom: Ersätts av en videoupptagning med samma 
innehåll som det planerade live-mötet.   

• 1 valfri låt som spelas till backtrack. 
 
Backtracks hittar du på spotify och youtube. Här är några exempel: 
 



John Mayer – Slow dancing in a burning room 
https://www.youtube.com/watch?v=HMum-XYlZSk 
 
AC/DC – Back in black 
https://open.spotify.com/track/7y5pbh2VPmlAtAwpEBahsk?si=-gHE5WCuTP-CV4EFXuJFEw 
 
Frågor kan besvaras av pelle.holmberg@mhm.lu.se 
 
Piano: 
Du ska förbereda och framföra tre valfria låtar av olika karaktär. Tänk på att visa din musikaliska bredd. 
 
Del 1, inskickad videoinspelning: 

• Ett valfritt solostycke/låt. Kan vara ett komplett arrangemang eller ett komp till en låt.  
• En valfri låt till backtrack. Låten ska visa hur du spelar i en ensemble. 

 
Del 2, live audition inför jury via videosamtal i zoom: Ersätts av en videoupptagning med samma 
innehåll som det planerade live-mötet.   

• En valfri låt, solo 
 
Backtracks hittar du på spotify och youtube, men du kan också välja att göra egna backtracks. Här är 
några exempel: 
 
Gospeljam  
https://www.youtube.com/watch?v=0VgFQGFrKiU 
Slow blues  
https://www.youtube.com/watch?v=nNEFj5zK4zs 
 
Frågor kan besvaras av Richard.gussing@mhm.lu.se 
 
Sång: 
Du ska förbereda och framföra tre valfria låtar av olika karaktär. Tänk på att visa din musikaliska bredd. 
 
Del 1, inskickad videoinspelning: 

• Två valfria låtar som du sjunger till ackompanjemang som du ordnar själv. Det går bra med 
inspelad bakgrund, backtrack. 

 
Del 2, live audition inför jury via videosamtal i zoom: Ersätts av en videoupptagning med samma 
innehåll som det planerade live-mötet.   

• En valfri låt som framförs till eget ackompanjemang eller tillsammans med komp av en 
medmusikant. 

 
Frågor kan besvaras av carl-axel.andersson@mhm.lu.se 
 
Trumset: 
Du ska förbereda och framföra tre valfria låtar av olika karaktär. Tänk på att visa din musikaliska bredd. 
 
Del 1, inskickad videoinspelning: 

• Två valfria låtar som du spelar till backtrack eller med eget band. 
 
Del 2, live audition inför jury via videosamtal i zoom: Ersätts av en videoupptagning med samma 
innehåll som det planerade live-mötet.   

• 1 valfri låt som spelas till backtrack. 
 
Backtracks hittar du på spotify och youtube. Här är några exempel: 



 
Rope – Foofighters, playalong version av Play & Learn (vi föredrar denna version som är utan klick) 
https://open.spotify.com/track/1OGb2Ktvkgb1jPuwf9pmf8?si=3WafoStUThedS-xMVzhPMA 
Back in the day – Tower of Power (David Garibaldi) 
Från Vicfirths hemsida 
https://vicfirth.zildjian.com/education/playalong-tracks-garibaldi-back-in-the-day.html 
 
Frågor kan besvaras av mattias.frisk@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  samt godkänt L-prov. Se vidare information på hemsidan.  
 
Anmälan:  
Anmäl dig på www.antagning.se senast den 15 april 2020  

 
 

 


