
Vanliga frågor och svar om antagningsproven 
till kandidatutbildning med inriktning 
skådespeleri 
 

HUR SKA JAG SKRIVA OM MINA FÖRVÄNTNINGAR PÅ UTBILDNINGEN?  
Efter du har läst igenom allt material om utbildningen i skådespeleri på hemsidan är det helt fritt hur du väljer att skriva. Du 

kan varken svara rätt eller fel på frågan. Vi är intresserade av hur just du tänker. Vi lämnar ingen mer information om 

uppgiften. 

HUR HITTAR JAG TEXTERNA?                                                  

Länkar till vilka texter du kan välja bland hittar du såväl i anmälningsformuläret som på hemsidan under rubriken ”Så här 

söker du”. 

FÅR JAG ÄNDRA MINA TEXTVAL I EFTERHAND?                           

Ja, när du kommer hit till prov 1 får du ange vilka texter du väljer att framföra/spela.  

MÅSTE JAG HA MED MIG EN PASSBILD? KAN JAG TA BILDEN PÅ HÖGSKOLAN? 

Ja, du måste ha med dig en passbild. Vi har inga möjligheter att hantera digitala bilder. Vi kan inte hjälpa dig med bilden på StDH.  

JAG HAR INGEN GILTIG LEGITIMATION. MÅSTE JAG HA DET? 
Till prov 1 måste du ha med dig en giltig identitetshandling. Legitimation eller pass går bra. 

NÄR FÅR JAG VETA VILKEN DAG JAG SKA KOMMA? 
Kallelse till prov 1 skickas ut under vecka 5. 

JAG KAN INTE KOMMA DEN DAGEN JAG HAR VALT. KAN JAG ÄNDRA DAGEN? 
Den valda dagen kan bara ändras i undantagsfall. Vid sjukdom kräver vi läkarintyg och vid arbete eller studier som du inte 

kan få ledigt ifrån kräver vi intyg från arbetsgivare/studieanordnare. Vi kan, trots detta, inte garantera att du kan erbjudas ett 

nytt provtillfälle.  

OM JAG HAR YTTERLIGARE FRÅGOR KRING ANSÖKAN ELLER ANTAGNING – VART SKA JAG VÄNDA 

MIG DÅ?                                        

Utbildningsinformationen på StDH svarar på frågor om ansökan och antagning. Du kan maila till 

utbildningsinfo.stdh@uniarts.se eller ringa måndag onsdag eller fredag kl. 10-11 tel. 08-494 00 000.  

FÅR DET INGÅ FLERA KARAKTÄRER I MIN SJÄLVVALDA TEXT?  
Vi erbjuder inga motläsare men om du vill sätta ihop en text av flera karaktärer och spela dem själv är det ok.  

MÅSTE JAG VERKLIGEN FÖRBEREDA ALLA TRE TEXTER TILL PROV 1? JAG KANSKE BARA FÅR VISA 

EN AV DEM FÖR ANTAGNINGSGRUPPEN. 
Ja, du får själv välja vilken scen du vill framföra först men om antagningsgruppen vill se ytterligare scen/scener vid samma 

tillfälle bestämmer de vilken/vilka de vill se. 

KAN JAG STRYKA I TEXTERNA SOM NI HAR LAGT UT PÅ HEMSIDAN? 

Ja, det kan du göra. Scenerna ska vara max 2 minuter långa så vid behov kan du förkorta. Du får inte lägga till något eget 

utan endast använda författarens ord.  

JAG VILL ANVÄNDA EN SCEN UR EN FILM SOM MIN SJÄLVVALDA TEXT. ÄR DET OK? 
Ja, det går bra. 

JAG VILL SKRIVA TEXTEN SJÄLV TILL MIN SJÄLVVALDA SCEN. ÄR DET OK?                                              

Ja, det går bra. 

JAG VILL GÖRA MIN SJÄLVVALDA SCEN PÅ ENGELSKA. FÅR JAG DET? 
Ja, men bara om ditt modersmål är engelska. Att du har studerat i t ex USA eller känner dig bekväm med ett annat språk än 

svenska gör det inte till ditt modersmål - även om du talar det flytande. Utbildningen sker på svenska med svenska texter. 

FÅR JAG TA MED EGEN REKVISITA TILL PROV 1? 
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Vi föredrar enkla lösningar. Därför kommer det inte att finnas någon rekvisita eller möbler till förfogande. Ordna inte med 

scenkläder, smink eller rekvisita till provet. Klä dig gärna i något enkelt och neutralt, inte i något som stjäl uppmärksamhet från det 

antagningsgruppen ska se och höra dig göra. Om du absolut behöver någon enklare handrekvisita får du ta med den själv. Men tänk 

på att det viktiga är din gestaltning av rollen, inte det som finns runt omkring.  

Obs! Det är inte tillåtet att ta med någon form av vapen eller något som ser ut som ett vapen. 

 

JAG HAR INGEN DATOR OCH KAN INTE ANSÖKA VIA NÄTET. FINNS DET EN ANSÖKNINGSBLANKETT 

JAG KAN FYLLA I OCH SKICKA IN? 
Nej, ansökan sker enbart via det digitala ansökningssystemet. 

JAG MISSADE SISTA ANSÖKNINGSDATUM. KAN JAG ANSÖKA NU? 
Nej, ansökningarna måste ha kommit till högskolan i tid till det sista ansökningsdatumet. 

KAN NI TIPSA MIG OM BILLIGA STÄLLEN ATT BO I STOCKHOLM UNDER PROVEN? 
Vandrarhem hittar du på www.vandrarhemstockholm.se 

Billiga hotell och rum hittar du t ex på www.hotels.se, www.bokahotell.se eller www.hotell.info. 
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