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Stödämneskurs A, kandidat, kyrkomusiker, 10 
högskolepoäng 
Subsidiary Subject A, Bachelor, Church Music, 10 credits 

 
Kurskod: CG1015 Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 

Utbildningsnivå: 1 Ämnesgrupp: MU1 

Giltig fr.o.m.: Ht 2011 Fördjupning: GXX 

Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: 
 Eventuell Oden-kod: KK16001, MPS1307 

 
Prov och provkoder: 

• Redovisning liturgisk sång o dirigering A, 2,5 hp (1001) 
• Redovisning liturgisk sång o dirigering B, 2,5 hp (1002) 
• Redovisning barnkör-metodik A, 2,5 hp (1003) 
• Redovisning barnkör-metodik B, 2,5 hp (1004) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• visa kunskaper om olika former av liturgisk sång, 
• visa förmåga att leda och instudera olika formerna av liturgisk sång för 

kör, liturg och/eller församling, 
• visa förmåga att leda enklare barn- och ungdomskörsverksamhet på ett 

varierat och förtroendefullt sätt, 
• visa förmåga att anpassa repertoar och annat inlärningsmaterial till barn- 

och ungdomskörers olika utvecklingsfaser och musikstilar, 
• kunna redogöra för barns sångutveckling, 
• kunna redogöra för olika metoder för gehörsträning och flerstämmighet 

med barn- och ungdomskör. 
 
Innehåll 

• Liturgisk sång och psalmsång enligt Svenska Kyrkans och andra stora 
samfunds gällande böcker i teori och praktik. 

• Den gregorianska sångens historia, former och genrer, notations- och upp-
förandepraxis samt överföringsproblemen till svenska förhållanden. 

• Diskussioner kring kyrkomusikaliska förnyelsesträvanden. 
Dessutom ingår seminarier kring följande ämnen, där även praktiska övningar in-
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går, samt VFU-moment:  
• Barnrösten, tonårsrösten, målbrottet, anatomi 
• Inlärningsmetodik 
• Gehörsträning och gehörsinlärning 
• Repertoarkännedom 
• VFU-auskultation 
• Skriftlig reflektion 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kursmaterial anvisas av lärare vid kursstart. 
 
Behörighet 
Antagen till Kandidatprogram, kyrkomusiker KKKY. 
 

Examination 
Kursen examineras med skriftlig alternativt muntlig redovisning. 
 
Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 
 


