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Varför skriver man antagningsprov?
Anledningen till att vi behöver se dina antagningsprov är för att vi ska kunna se att det finns goda möjligheter för
dig att tillgodogöra dig utbildningen. Att antagningsprovet är lika för alla gör att alla sökande jämförs på exakt
samma premisser, vilket innebär att det blir rättvist. Antagningsprovet ger oss en chans att se vad du kan och
vem du är utöver dina betyg. Det är dina svar på frågorna och det praktiska arbete du lämnar in som ger oss
chans att ta reda mer om din musikaliska bakgrund och dina erfarenheter, samt bedöma om du tar dig an
uppgifterna på ett kreativt sätt.

Hur fungerar antagningsprovet?
Ditt antagningsprov består av tre delar. Du kommer att läsa tydligare instruktioner till hur du genomför varje
arbetsprov under varje respektive del. Läs instruktionerna noga!

När du har skapat och genomfört alla delar av ditt antagningsprov så kontrollerar du att du har sparat alla filer i
rätt namn och rätt format, och laddar sedan upp dem i din ansökan på yh-antagning.se. 

Del 1: Arbetsprov - Välj och skapa ett arbetsprov av två olika
alternativ.
Del 2: Egna projekt - Ladda upp två egna låt-projekt.
Del 3: Berätta om dig själv - Frågor om dig och din tidigare
musikbakgrund.

Såhär skickar du in dina antagningsprov:
Följ instruktionerna till varje antagningsprov noga, och se till att du döper dina filer till korrekta namn
enligt anvisningarna. Du laddar upp dina antagningsprov i din ansökan på yh-antagning.se, som
separata filer. Du kan ladda upp och byta ut filerna under hela tiden som ansökan är öppen, men du
måste ha laddat upp dina slutgiltiga filer innan deadline den 17:e april. 

Har du frågor?
Maila oss dina frågor till info@apacademy.se, eller ring till 08
121 484 77 på vardagar mellan 10.00 - 18.00. 



Arbetsprov.
En del av ditt urvalsprov är ett arbetsprov som du ska producera/skapa. Du behöver endast skapa ett
arbetsprov, och du väljer vilket utav de två nedanstående du vill skapa. När du har skapat ditt arbetsprov så
laddar du upp det i din ansökan i yh-antagning.se.

VIKTIGT: Du väljer endast ETT av de två nedanstående arbetsproven. Du behöver alltså inte
genomföra alla, utan du väljer det som du känner passar dig bäst, och gör endast detta.

Arbetsprov 1
Skriv och framför en egen låt. 

Kriterier:
Välj ett av nedanstående teman och basera
din låt på de ord som finns i temat du valt.
Alla ord ska finnas med i din låt, och du ska
skriva minst en vers och refräng. Det är tillåtet
att böja orden.

Tema 1                             Tema 2
Olycklig kärlek                      Lycklig kärlek 
Trappen                                    Tro
Staden                                      Rädsla
Sagor                                       Murar
Luften                                        Fokus

Format:
Texten ska skickas in som ett PDF-dokument
och döpas till "Ditt för & efternamn -
Arbetsprov text". 
Videon med ditt framförande ska vara i MP4,
och döpas till “Ditt för & efternamn –
Arbetsprov” Videofilen behöver vara mindre
än 30 mb.

Både videon och PDF-dokumentet laddar du
upp i din ansökan på yh-antagning.se. 

Arbetsprov 2
Producera en låt enligt följande brief.

Kriterier:
Producera en låt med en acapella från oss.
Acapellan hittar du i länken nedan. Låten ska
vara en 3 minuter lång radioedit och får vara
i vilken genre du vill. Melodin ska vara din
egen, och du ska själv producera låten i din
DAW. 

OBS; Acapellan ska finnas med, det ska inte
vara en instrumental låt. 

Ladda ner acapellan > här <

Format:
Låten ska vara i MP3 och döpas till “Ditt för &
efternamn – Arbetsprov”.

Låten laddar du upp i din ansökan på yh-
antagning.se.

Kontrollera att du döpt dina
filer korrekt och sparat
filerna i rätt format. Läs
igenom instruktionerna en
extra gång för att försäkra
dig om att du har fått med
allt.  

Del 1

https://www.dropbox.com/s/6guakcmbw3ljsra/Acapella%20antagningsprov%202023.wav?dl=0


Egna projekt.
I del två av ditt antagningsprov vill vi att du tar fram två av dina egna projekt. Dessa projekt ska vara någonting
som du själv väljer, och som du känner representerar dig bäst som kreatör. Det behöver alltså inte vara ett helt
nytt projekt, utan kan vara någonting som du har gjort tidigare. Vi ser allra helst att det är din helt egna
produktion, men om du enbart har produktioner som du har skapat tillsammans med andra så ska det framgå
tydligt vilken del som du har skapat. När du har valt ut dina egna projekt så laddar du upp det i din ansökan i
yh-antagning.se.

Del 2

En låt som du har producerat
En inspelning där du spelar ett instrument/spelar ett
instrument och sjunger
En låt som du har medverkat på

Du ska ladda upp två st projekt, och dessa projekt kan vara något utav följande: 

Format:
Videofiler ska vara i MP4, och musikfiler ska vara i MP3. Filerna ska döpas till “Ditt för &
efternamn – Projekt 1” och “Ditt för & efternamn – Projekt 2”. Är det en låt som du har
medverkat på så accepterar vi även en Spotify-länk till låten, och det ska då tydligt
framgå vilken del som du har skapat. 

Hur skickar man en Spotify-länk eller information om
en låt som fler än jag varit med och skapat?
Vill du skicka en Spotify-länk till oss och/eller ett förtydligande kring en låt som flera personer har medverkat på
än dig själv så skickar du detta till oss i ett PDF-dokument. Det går bra att använda ett och samma dokument till
både länkar och förtydliganden, men du behöver tydligt anvisa vad som gäller Projekt 1 eller Projekt 2, så att
informationen är lätt att tolka. Du sparar PDF-dokumentet och döper det till "Ditt för & efternamn - Eget Projekt
text", och laddar upp det tillsammans med 
dina andra filer i din ansökan i 
yh-antagning.se. 

Kontrollera att du döpt
dina filer korrekt och
sparat filerna i rätt
format. Läs igenom
instruktionerna en extra
gång för att försäkra dig
om att du har fått med
allt. 



1) Har du spelat/spelar du något instrument?
1 a) Om ja, vilket/vilka och hur länge?

2) Har du erfarenhet av komponering och låtskriveri?
2 a) Om ja, beskriv din erfarenhet av komponering och låtskriveri. 

3) Har du erfarenhet av musikproduktion?
3 a) Om ja, beskriv din erfarenhet av musikproduktion.

4) Vilken DAW använder du dig av?
(om du inte använder dig av någon DAW så kan du skriva ingen)
4 a) Beskriv dina erfarenheter av att arbeta med din DAW
(hur länge du använt dig av detta, hur ofta du jobbar i det, hur bra ditt workflow är)

5) Har du erfarenhet av att spela i ett band eller en ensemble?
5 a) Om ja, beskriv din erfarenhet av att spela i band aller en ensemble.

6) Har du erfarenhet av att skriva musik tillsammans med andra?
6 a) Om ja, beskriv din erfarenhet av att skriva musik tillsammans med andra.

Berätta om dig själv.
Nedanstående frågor är en del av ditt antagningsprov, och finns till för att vi ska kunna lära känna dig lite
bättre. Tänk gärna igenom dina svar, och svara så ärligt som möjligt. När du har svarat på alla frågor så laddar
du upp dina svar i din ansökan i yh-antagning.se.

Format:
Du hittar alla frågor här nedan, läs dem noga och se till att du förstår frågorna. För att svara på frågorna så
öppnar du ett tomt textdokument. Du skriver rubriken: Antagningsprov del 3 samt ditt för & efternamn. Därefter
så numrerar du varje svar enligt numret på frågan, ex:

2) Ja, god erfarenhet. 
2 a) Jag har skrivit egna låtar sedan jag var 10 år, och gör det än
idag.

När du känner dig nöjd med alla svar och har försäkrat dig om att du inte missat någon fråga så sparar du
dokumentet som ett PDF-dokument och döper det till "Ditt för & efternamn - Frågor om mig själv". Därefter
laddar du upp det i din ansökan i yh-antagning.se.

Del 3

Frågor.



7) Berätta om dig själv.
(200 - 300 ord)

8) Varför vill du läsa den här utbildningen?

9) Vilka delar av ditt skapande vill du utveckla under den här utbildningen?

10) Vilken/vilka yrkesroller vill du helst ha och vilken bransch vill du jobba
inom efter avslutad utbildning?

11) Har du gått några relevanta utbildningar eller kurser inom musik, ljud
eller media?
11 a) Om ja, nämn vilken utbildning eller kurs, vilka som är utbildningens
anordnare samt under vilken tidsperiod du har studerat. 

12) Har du varit/är du engagerad i någon organisation/föreningsverksamhet?
12 a) Om ja, beskriv ditt engagemang.

13) Har du haft något arbete/praktik/uppdrag inom ett område som är relevant
för denna utbildning?
13 a) Om ja, nämn vilken organisation/företag, vad din roll var/är samt under
vilken tidsperiod du har arbetat. 

14) Beskriv tre situationer där du har behövt samarbeta med andra, och vad du
då bidragit med (behöver ej vara relaterat till musik):
Numrera situationerna med 1,2 och 3.

15) Beskriv tre situationer där du bidragit till att lösa ett problem, och vad
du då bidragit med (behöver ej vara relaterat till 
musik):
Numrera situationerna med 1, 2 och 3.

Del 3

Kontrollera att du döpt
dina filer korrekt och
sparat filerna i rätt
format. Läs igenom
instruktionerna en extra
gång för att försäkra dig
om att du har fått med
allt. 



Ett arbetsprov i form av en mp3-fil eller
en mp4-fil + ett PDF-dokument med texten
du skrivit.

Två egna projekt i form av mp3, mp4, eller
ett PDF-dokument med länkar till Spotify.
Har du skapat dina egna projekt
tillsammans med andra så behöver du också
skicka med ett PDF-dokument med förklaring
om vilka delar du har skapat.

Ett PDF-dokument med numrerade svar på
frågorna i Del 3 av antagningsprovet.  

Ta hjälp av denna checklista för att kontrollera att du
har fått med allting.

Dessa dokument ska du skicka in: 

Känner du dig färdig med alla
delar av ditt antagningsprov?

Har du med allting ovan?
 

Grattis! Då är det dags att skicka in ditt antagningsprov.
 

Logga in på din ansökan på yh-antagning.se och ladda upp alla dokumenten där. 
OBS; kom ihåg att du kan ladda upp och ändra dokument i din ansökan under hela tiden som ansökan är

öppen.
 

Har du frågor?
Maila oss dina frågor till info@apacademy.se, eller ring till 08 121 484 77 på vardagar mellan 10.00 -

18.00.


