
Kursplan CG1905 

Orgel – genrebredd 1 
Organ Freedom 1 

Kurskod: CG1905  
Huvudområde: Musik 
Utbildningsnivå: Grundnivå 

Högskolepoäng: 5 
Ämnesgrupp: MU1 
Fördjupning: G2F 

Giltig fr.o.m.: Ht 2019 
Beslut: UFN 2019:11 (2019-06-11) 

Ändringsuppgifter:  
Revidering 2020-03-16 (UFN 2020:6). Gäller fr.o.m. 
antagning till Ht 2020.  

Moduler: 
• Praktisk redovisning, 5 hp (1901)

Syfte 
Kursen syftar till att studenten på en grundläggande kunskaps- och 
färdighetsmässig nivå ska kunna gestalta musik från olika genrer för främst ett 
kyrkomusikaliskt sammanhang. 

Kursen kan erbjudas som fristående kurs samt som valbar kurs inom konstnärligt 
kandidat- och masterprogram i musik med inriktning kyrkomusik på KMH.

Innehåll 
Kursen innehåller grupplektioner med fokus på orgelversioner i repertoar som 
visa, pop, gospel, filmmusik, jazz, rock och dataspelsmusik. Instrumentteknik, 
repertoar- och stilkännedom inklusive stilistisk kontext och historik, konstnärligt 
uttryck och klanglig gestaltning. 

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• visa grundläggande kunskap i hur musik från olika genrer kan göras

rättvisa på orgel,
• redovisa grundläggande kunskaper i den genomgångna repertoaren,

Färdighet och förmåga 
• visa prov på grundläggande användning av orgeln inom olika genrer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa grundläggande förmåga att reflektera över det egna konstnärliga

förhållningssättet till olika genrer,
• visa grundläggande förmåga att reflektera över andras konstnärliga arbete,
• reflektera över olika aspekter av jämställdhet i musik inom olika genrer.
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Kurslitteratur och övriga läromedel  
Se aktuell kursguide. 
 
Behörighet  
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: 
godkända 60 hp från svensk kyrkomusikerutbildning eller motsvarande.  
 
Urval 
Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på 
grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.  
 
Examination  
Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov i orgel, 
genrebredd. Se kursguiden för utförligare beskrivning av 
examinationsformen.  
 
I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare 
och eventuella behandlare. 
 
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för 
studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.   
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 
 


