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Utbildningsplan 
Kantorsutbildning, 120 hp

1. IDENTIFIKATION 

Programmets namn och inriktning: kantorsutbildning. 
Omfattning i högskolepoäng: 120.
Nivå: Grundnivå (G).
Programkod: KGHKY. 

2. BESLUTSUPPGIFTER

Utbildningsplanen är reviderad och beslutad av konstnärliga fakul-
tetsstyrelsen 2017-10-18. Den reviderade utbildningsplanen träder 
i kraft HT-17.

3. PROGRAMBESKRIVNING 

Kantorsutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö är en högskole-
utbildning som leder fram till Högskoleexamen i kyrkomusik (120 
hp). Studenten skall efter utbildningen ha tillräckliga kunskaper 
och färdigheter fört att kunna verka som musiker i församlingar 
inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund. 
För att kunna ta ut Kantorsexamen skall den studerande också 
ha genomgått Svenska kyrkans Pastoralteologiska utbildning för 
kyrkomusiker. 

4. MÅL 

Kunskap och förståelse

För konstnärlig högskoleexamen skall studenten:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildning-
en, inbegripet kännedom om områdets praktiska och teoretiska 
grund, samt kunskap om och erfarenheter av metoder och proces-
ser inom området. 

Färdighet och förmåga

För konstnärlig högskoleexamen skall studenten:
– visa förmåga att  beskriva, analysera och tolka form, teknik och 

innehåll inom huvudområdet för utbildningen. – visa förmåga att 
inom huvudområdet för utbildningen skapa, förverkliga och ut-
trycka egna konstnärliga idéer, och genomföra konstnärliga upp-
gifter inom givna tidsramar, 
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med 
olika grupper,
– visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självstän-
digt verka i arbetslivet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig högskoleexamen skall studenten:
– visa förmåga att inom musikområdet reflektera över konstnärli-
ga, samhälleliga och etiska aspekter,

5. KURSUPPGIFTER 

Enligt tabell Kursuppgifter kantorsutbildning Högskoleexamen i 
kyrkomusik 120 hp

6. EXAMENSUPPGIFTER 

Examensbenämning: Högskoleexamen i kyrkomusik. (SFS 
2006:1053) 
Examensbenämning: University diploma in Church Music. 

7. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs sär-
skild behörighet i form av godkänt urvalsgrundande antagnings-
prov till kantorsutbildningen.

8. ÖVRIGT

Gäller studenter som påbörjat sin utbildning HT16 och senare.
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Kursuppgifter kantorsutbildning Högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp

Kurser Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Totalt (hp)

Orgel (liturgisk och solistisk orgel samt  
grundläggande orgelkunskap inkl självstädigt arbete) 1-4 MUUH60 MUUH61 MUUH62 MUUH63

7 hp 7 hp 9 hp 9 hp 32

Kör (barn- ungdom- och vuxenkör) 1-4 MUUH64 MUUH65 MUUH66 MUUH67

5 hp 5 hp 5 hp 5 hp 20

Musikteori (inklusive musik-, sats- och gehörslära) 1-4 MUUH68 MUUH69 MUUH70 MUUH71

3 hp 3 hp 3 hp 3 hp 12

Praktik 1-4 MUUH72 MUUH73 MUUH74 MUUH75

5 hp 5 hp 5 hp 5 hp 20

Projekt 1-4 MUUH76 MUUH77 MUUH78 MUUH79

1 hp 1 hp 1 hp 1 hp 4

Sång och röstvård 1-4 MUUH80 MUUH81 MUUH82 MUUH83

3 hp 3 hp 3 hp 3 hp 12

Piano – klassisk inriktning 1-4 MUUH84 MUUH85 MUUH86 MUUH87

2 hp 2 hp 2 hp 2 hp 8

Piano – gehörspiano 1-4 MUUH88 MUUH89 MUUH90 MUUH91

2 hp 2 hp 2 hp 2 hp 8

Musik och samhälle 1-2 MUUL11 MUUL12

2 hp 2 hp 4

Totalt (hp) 30 30 30 30 120
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