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Orgelmetodik  
Organ Methodology 
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Moduler:  

• Praktisk redovisning, orgelmetodik, 2,5 hp (2001) 
• Skriftlig och muntlig redovisning, orgelmetodik, 2,5 hp (2002)  

Syfte 
Kursen syftar till att studenten på en grundläggande nivå ska kunna undervisa 
elever i olika åldrar med olika förkunskaper i orgelspel. 
 
Kursen ingår i Konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning kyrkomusik 
(KKKY2). 
 
Innehåll 
Kursen innehåller en seminarieserie samt övningsundervisning enskilt med 
handledning. Seminarieserien innehåller spelteknik, genomgång av olika 
undervisningsmetoder och undervisningsmaterial, diskussioner kring 
kyrkomusikerns pedagogiska roll och olika pedagogiska metoder med syfte att 
skapa intresse kring orgelkonsten och orgeln som instrument. Genom 
övningsundervisning ges studenten möjlighet att öva musikalisk, progressiv och 
teknisk analys i undervisningssituationer samt utveckla goda rutiner i 
förberedelsearbete och genomförande av lektioner. 

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse 
• visa prov på goda insikter om olika metoder inom 

instrumentalundervisning, 
• visa prov på goda kunskaper inom det orgelspeltekniska området, 
• visa prov på mångsidig kännedom om undervisningsmaterial och repertoar 

på orgel,  
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Färdighet och förmåga 

• visa grundläggande förmåga att undervisa övningselever i olika åldrar och 
med olika förkunskaper i orgelspel, 

• visa grundläggande förmåga i lektionsplanering och uppföljning, 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• reflektera över sin egen och sina elevers kunskapsutveckling samt relatera 

denna kunskap till yrkesrollen som kyrkomusiker. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel  
Se aktuell kursguide. 
 
Behörighet  
Godkända kurser i Solistisk och liturgisk orgel 1, kyrkomusik (CG8000) och 
Solistisk och liturgisk orgel 2, kyrkomusik (CG8003).  
 
Examination  
Kursen examineras genom praktiskt undervisningsprov samt skriftlig och muntlig  
redovisning. Se kursguiden för utförligare beskrivning av examinationsformerna.  
 
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. 
 


