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60 hp 

UTBILDNINGSPLAN 

Pianostämmarutbildning, KGPS1 

Piano tuner programme, 60 ECTS Credits 

1. Identifikation

1.1. Pianostämmarutbildning, 60hp, KGPS1

1.2. Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av KU-nämnden 2010-10-21. Utbildningspla-
nen träder i kraft höstterminen 2011. 

1.3. Ändringsuppgifter 

1.4 Värdinstitution 
Institutionen för klassisk musik. 

2. Programbeskrivning

Programmet syftar till att utbilda pianostämmare och -tekniker som har goda
praktiska och teoretiska förutsättningar att verka i ett mångsidigt och förän-
derligt yrkesliv. Utbildningen ger en god grund för fortsatt kunskapsutveckl-
ing inom yrkesområdet. 
Studierna bedrivs på halvfart under två läsår. Detta upplägg krävs för att stu-
denten ska hinna utveckla vissa nödvändiga förmågor. Största delen av 
undervisningen sker under koncentrerade perioder, fördelade under studieti-
den – övrig tid övar studenten på egen hand utifrån givna uppgifter, under 
handledning av lärare. 

3. Mål (förväntade studieresultat)

Efter fullgjorda studier ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att påbörja yrkesverksamhet som pianostämmare och pianotekniker. 

Kunskap och förståelse 
Efter avslutade studier ska studenten: 
- visa kunskap om gehörsbaserad temperering och stämning av pianon och
flyglar,
- visa förståelse för den liksvävande temperaturens teoretiska och praktiska
förutsättningar,
- visa kännedom om pianomekanik, dess funktioner och inverkan på ljud och
ton.
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Färdighet och förmåga 
Efter avslutade studier ska studenten: 
- självständigt och baserat på gehör kunna temperera, stämma och justera pia-
non och flyglar, 
- kunna anpassa stämning och justeringar utifrån egna initierade övervägan-
den om enskilda instrument, 
- kunna utföra grundläggande mekaniskt underhåll och reparationer, samt 
vanliga justeringar på pianon och flyglar, och 
- visa beredskap att anpassa arbetssätt efter olika förutsättningar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutade studier ska studenten: 
- visa förutsättningar för att kunna verka i ett yrkesliv som pianostämmare, 
med lyhördhet för beställare och i samverkan med andra. 

4. Examensuppgifter 

Utbildningsprogrammet leder inte till examen. Studenter, som 
genomgått utbildningsprogrammet med godkänt resultat, kan ef-
ter begäran få ett utbildningsbevis utfärdat.  

5. Kursuppgifter 
 

KGPS1 60hp   poäng 01.01 01.02 02.01 02.02 

  Utbildningens totala poäng:   60 15 15 15 15 
Kurser inom huvudämne       
Pianostämning 1-2 CG1038 20 10 10     
Pianoteknik 1-2 CG1040 10 5 5     
Pianostämning 3-4 CG1042 20     10 10 
Pianoteknik 3-4 CG1044 10   5 5 
 Summa poäng: 60     

 
6. Förkunskaper och urvalsgrunder 

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörig-
het enligt följande: 
Godkända antagningsprov enligt nedan, där LS 11.7b är urvalsgrundande och 
11.7a behörighetsgrundande. 
LS 11.7a  
LS 11.7b 

 

7. Övrigt 
 




