
 
 
 
 
Behörighetskrav och provbeskrivningar för: 
Anmälningskod KMH-45000 
Pianostämmarutbildning 
 
 
 

Grundläggande behörighet (grundnivå) 
(Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap.) 
 
5§ Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den 
som 
 
1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, 
 
2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget 
E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för högskoleförberedande examen i 
gymnasieskolan, 
 
3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 
 
4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 
 
5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. (SFS 
2012:712) 
 
6§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som 
behövs. 
Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska som modersmål 
och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer skall dock anses ha de 
kunskaper i svenska som behövs. (SFS 2012:712) 
 
24§ Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare har 
den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt 5 och 6 §§. (SFS 2007:644) 
 
KUNSKAPER I SVENSKA 
Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och som före den 1 juli 2013 har lägst 
betyget G i de gymnasiala kurserna Svenska A och B eller Svenska som andraspråk A och B eller motsvarande kunskaper uppfyller 
kraven i svensk för grundläggande behörighet. (UHRFS 2013:1) 
 
Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre 
år eller mer ska dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs. 
Förordning (2012:712) 
 
Kunskaper i svenska kan även styrkas genom godkänt TISUS-test. 
 
 
Särskild behörighet A 
Godkända antagningsprov 
  



LS 11.7a Pianostämning, uttagning 
Innehåll 
Du ska från en inspelning av ett preparerat piano uppfatta svävningar i intervall och unison klang. 
Exempel: Du får höra tre klanger, där du ska avgöra om resp. klang är ren, svävar långsamt eller hastigt. Du ska också jämföra två 
klanger och kunna påvisa om svävningshastigheten är lika eller olika, och i det senare fallet kunna tala om vilken av dem som 
svävar snabbast. 

Efter provet meddelas vilka sökande som går vidare till LS 11.7b 

Provets längd 
10-15 min. 

 
Provet utgör första steget i behörighetsbedömningen till anmälningsalternativet KMH-45000 men är inte behörighetsgrundande i 
sig. 

 
 
LS 11.7b Pianostämning 
Innehåll 
Du ska på ett preparerat piano uppfatta svävningar i intervall och unison klang. 
Exempel: Du får höra tre klanger, där du ska avgöra om resp. klang är ren, svävar långsamt eller hastigt. Du ska också jämföra två 
klanger och kunna påvisa om svävningshastigheten är lika eller olika, och i det senare fallet kunna tala om vilken av dem som 
svävar snabbast. 

 
Provets längd 
Ca 10 min. 

 
Provet är behörighetsgundande för anmälningsalternativet KMH-45000 


