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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet. Särskild behörighet innebär godkända 
antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen.  

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen ingår i konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp. 

Kursens lärandemål 

Studenten ska efter avslutad kurs 

-  ha kunskap om orgelns konstruktion i relation till repertoar under olika epoker 

-  kunna felsöka, vårda och underhålla orgeln samt stämma rörverken 

Kursens uppläggning 

Kursen går på deltid inom ramen för utbildningsplanen.  

 

Kursens innehåll 

Kursen har en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar orgelns konstruktionsprinciper med 
luftverk, pipverk, repeterande stämmor samt den mekaniska orgelns regerverk, samt akustik med ljudalstring, 
deltonsserien, samband mellan frekvens, piplängd och fottal samt teoretisk grund för rörverksstämning. 

Dessutom ges en orientering om pneumatiska, elektriska och datoriserade system, dispositionsprinciper och 
orgelhistoria. Den praktiska delen behandlar rörverksstämning, felsökning och justering av mekanik och koppel. 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs i grupp, företrädesvis i anslutning till instrument. Studiebesök är önskvärt. Den 
praktiska delen genomförs i smågrupper eller enskilt. Kursen genomförs under en termin, i allmänhet första 
terminen i utbildningen.  

Den som varit frånvarande mer än 20% vid föreläsningar och övningar kan tilldelas kompletterande 
arbetsuppgifter av ansvarig lärare, exempelvis självinstuderingar som ska examineras separat.  Den som varit 
frånvarande 35% eller mer ska vid terminsprov utföra minst två sådana arbetsuppgifter att examineras. 

Examination och betygssättning 

Kursen examineras kontinuerlig bedömning av uppnådda resultat och genom skriftligt slutprov samt praktiskt 

rörverksstämningsprov. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 

Betygskriterier: 
För betyget Godkänd krävs att lärandemålen uppfylls och att såväl teoriprovet som det praktiska provet är 
godkänt.  
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisat mycket högt teoretiskt kunnande men även 
uppvisat stort praktiskt kunnande med avseende på stämning, felsökning och förmåga att åtgärda uppkomna 
tekniska fel.  

För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära anslutning 
till det förra. Student som underkänts två gånger i prov har rätt att begära en annan examinator. Den som 
godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Antalet provtillfällen begränsas till fem. 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 

Kurslitteratur 

Litteratur enligt anvisning. 

 


