
Pastoralteologisk utbildning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut  
(på institutet eller integrerat i folkhögskoleutbildningen) 20 veckor, 
samt kyrkomusikalisk yrkespraktik 8 veckor, är obligatoriska moment 
som ska genomföras vid något av stegen (bas, kandidat eller master).  
Det sker alltså endast en gång under utbildningen.

Spelar i gudstjänster och 
utvecklar församlingens musikliv

kyrko 
musiker

Läs mer på svenskakyrkan.se/yrken

kan du fortsätta med studier till en konstnärlig master examen med 
inriktning på kyrkomusik genom ytterligare 120 högskolepoäng på 
avancerad nivå.
 
studier vid svenska kyrkans utbildningsinstitut 

Kursen omfattar tjugo veckors pastoralteologisk utbildning för 
kyrkomusiker. Man genomför den pastoralteologiska utbildningen 
en gång, oavsett om man går vidare i utbildningstrappan. 

För kyrkomusiker/kantor som utbildas vid folkhögskola ingår  
de tjugo veckorna i den sammanlagda utbildningstiden på 2,5 år.  
Kursen genomförs i samverkan med Svenska kyrkans utbildnings
institut.

För de som studerar till kyrkomusiker vid en högskola/musik
högskola ges kursen av Svenska kyrkans utbildningsinstitut.  

Praktik

Du ska även göra åtta veckors praktik i en församling samt  
delta i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar.  
Det gör du i det stift du som student tillhör.

Kyrkomusikerutbildning på  
basnivå (motsvarande kantor)
Folkhögskoleutbildning 2,5 år
alternativt musikhögskola/ 
hög skola inriktning kyrkomusik, 
120 hp (högskolepoäng)

Kyrkomusikerutbildning  
på kandidatnivå
Konstnärlig kandidatutbildning  
inriktning kyrkomusik, 180 hp

Kyrkomusikerutbildning  
på masternivå
Konstnärlig masterutbildning in-
riktning kyrkomusik (företrädesvis 
orgel eller kördirigering) 120 hp

om svenska kyrkan
En mångfald av verksamheter ryms inom Svenska kyrkan. Till 
exempel sjunger drygt hundratusen människor i någon av Svenska 
kyrkans körer och ännu fler deltar i verksamhet för barn och unga. 
Många är också aktiva i olika studiecirklar, besöksgrupper, syfören
ingar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med 
Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. 
Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.

anställda, förtroendevalda och ideella

I Svenska kyrkans församlingar finns många medarbetare som på 
olika sätt arbetar tillsammans. Förutom de anställda finns det 
förtroendevalda i kyrkoråd och andra styrande funktioner.  
Det finns också många ideella medarbetare, i synnerhet inom  
arbetet med barn och unga, i konfirmandverksamheten och i det 
diakonala arbetet.

inte bara i sverige

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet 
finns på många platser världen över och för många svenskar är 
kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre 
utlandsvistelse.

Genom Svenska kyrkans internationella arbete är mer än 10 000 
människor engagerade för att bilda opinion och samla in pengar för 
en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

fo
to

: a
le

x 
& 

m
ar

tin
, m

ag
nu

s 
ar

on
so

n/
ik

on
. g

ra
fis

k 
fo

rm
 o

ch
 t

ry
ck

: i
ne

ko
, 2

01
3–

sk
13

24
5



varför kyrkomusiker?
Marit Torkelson 
– Du möter alla dessa fantastiska människor som på frivillighetens 
väg engagerar sig i Svenska kyrkans körverksamhet genom sång i 
gudstjänster och på konserter. Du arbetar med ett omfattande 
pedagogiskt arbete som är tydligt målinriktat. Kyrkomusiken är ett 
av Svenska kyrkans omistliga tilltal.

Ulric Andersson 
– Det är ett väldigt fritt yrke samtidigt som ansvaret är stort. 
Dessutom är samarbete nödvändigt för ett lyckat resultat, både i 
stort och smått. Att få träffa alla spännande människor, både i glädje 
och sorg, men även den vardagliga kontakten med alla trogna 
körsångare, gudstjänstbesökare med flera är en del av yrket. Den 
sociala kompetensen blir också allt viktigare.

tankar om framtiden
Ulric Andersson 
– Kyrkan kommer att förbli ett nav i bygden, inte minst när det gäller 
musiken. Troligen kommer kyrkan att få ta ansvar för äldre, utslagna, 
barn och andra när samhället inte räcker till för alla utsatta människor.  
Där kan musiken också komma att spela en stor roll. 

ett jobb  
med mening 
Kyrkomusiker, mitt i församlingen med  
fötterna på orgelpedalerna

Har du lust till musikens många språk i form av gudstjänster,  
konserter, instrument eller sång? Att vara ledare i Svenska 
kyrkans största frivilligverksamhet – körer för små och stora? 
Intresserad av pedagogik och möten med människor i både 
glädje och sorg? Att spela orgel?

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk 
spännvidd. Musiken i kyrkan ger möjlighet att undervisa, arbeta med 
körer, instrumentalmusik eller att utforma konserter och musik
gudstjänster. Du förvaltar ett rikt kulturarv samtidigt som moderna 
klanger och nyskapande ryms inom uppdraget. Orgeln är kyrko
musikerns främsta uttrycksmedel, men i uppdraget finns utrymme 
för en mångfald av musikaliska uttryck. 

musik som bygger broar

Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrko
musikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till 
moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor  
i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

många möten

Du möter människor i alla åldrar. Som dirigent och körledare  
kan du arbeta med både de små barnen och med professionella 
körmedlemmar. I konfirmandarbetet finns ofta kyrkomusikern  
med − ungdomskultur och musik hör ihop. Det ger dig ett ansvar  
och en möjlighet att vara pedagog och ledare samtidigt som du 
sam arbetar med kyrkans anställda och frivilliga. 

att bli kyrkomusiker  
– folkhögskola eller 120 högskolePoäng 

En kyrkomusiker utbildas vid folkhögskola alternativt högskola/
musikhögskola. Du har fyra folkhögskolor att välja mellan samt ett 
antal högskolor/musikhögskolor.

Man kan bli kyrkomusiker via en fackutbildning från folkhögskola 
som omfattar 2,5 år. I studierna ingår både en musikalisk utbildning 
och en pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker som omfattar 
tjugo veckor. 

Väljer du att utbilda dig till kyrkomusiker vid en musikhögskola  
eller högskola ger 120 högskolepoäng en högskoleexamen med 
inriktning kyrkomusik, vid musikhögskola ger 180 högskolepoäng 
inriktning kyrkomusik en konstnärlig kandidat examen inriktning 
kyrkomusik och 300 högskole poäng en konstnärlig masterexamen 
inriktning kyrkomusik. Dessutom studerar du 20 veckor pastoral
teologi för kyrkomusiker. För den kursen ansvarar Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut. Innan du kan påbörja de avslut ande studierna vid 
utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en 
församling och deltagit i Mötesplats stift och student under åtta till 
tio dagar. De två sistnämnda utbildnings momenten genomför du i ett 
av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar 
tillhöra. 

fackutbildning vid folkhögskola eller  
högskola/musikhögskola

Utbildningen till kyrkomusiker, motsvarande kantor, omfattar  
80 veckors musikstudier och 20 veckors pastoralteologisk utbildning 
för kyrkomusiker på folkhögskola alternativt 120 högskolepoäng  
på musikhögskola eller högskola. Läser du 120 högskolepoäng vid en 
musikhögskola/högskola innebär det att du studerar den pastoral
teologiska utbildningen för kyrkomusiker vid Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut under 20 veckor.  

fackutbildning vid musikhögskola och universitet

En kyrkomusiker studerar för en konstnärlig kandidatexamen med 
inriktning på kyrkomusik vid universitet och musikhögskola. Denna 
examen omfattar 180 högskolepoäng eller tre års studier. Därefter }}

fakta om utbildningen


