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1. Presentasjon av studiet 
Kirkelig utdanningssenter nord – VID 
Tromsø/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) 
gir praktisk-kirkelig utdanning for prester, diakoner, 
kantorer/organister, kateketer og trosopplærere (for 
prester tilsvarende praktikum). Det legges vekt på 
tverrfaglighet, praksisnærhet og kontekstualitet for 
alle studier på KUN. 

Videreutdanning i kirkemusikk (45 stp) ved KUN – 
VID Tromsø er et utøvende og praktisk-kirkelig 
studium på bachelornivå. Studenter som også søker 
å gjennomføre videreutdanning i orgelspill (15 stp) 
ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske 
universitet (www.konsen.no), får en samlet utdanning 
på 60 studiepoeng som kan kvalifisere til kantor, 
dersom kandidaten fra før har en 3-årig bachelorgrad 
i musikk med piano eller orgel som hovedinstrument.  

Videreutdanningen i kirkemusikk er en 
samlingsbasert, praktisk-kirkelig videreutdanning og 
har en tverrfaglig profil, der deler av undervisningen i 
teoretiske fag, samt i forberedelse og gjennomføring 
av øvingsgudstjenester skjer sammen med kateket-, diakon- og prestestudenter. 

Det faglige innholdet er organisert i to hovedområder: 

 Teoretiske kirkefag og kirkemusikkfag, til sammen 15 stp 
 Utøvende kirkemusikkfag, til sammen 30 stp 

Studenter som ønsker kantorutdanning må kjenne kravene som gjelder for dette. Studiet er 
utformet slik at det sammen med emnet i orgelspill (emnetittel) eller orgelimprovisasjon 
(emnetittel) fra UiT - Norges arktiske universitet ivaretar krav til tilsetting som kantor, fastsatt 
av Kirkemøtet i forskrift 21. november 2004 nr. 1896 om tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kantorer.  

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet er beregnet på kandidater som ønsker å kvalifisere seg for tjeneste som kirkemusiker 
eller kantor i Den norske kirke. Kandidatene må ha gode ferdigheter på sitt hovedinstrument.  

Opptak til studiet forutsetter at kandidaten søker opptak til 15 stp orgelspill eller 15 stp 
orgelimprovisasjon på Musikkonservatoriet (link til info om emnet). Studenten tas opp på 
grunnlag av generell studiekompetanse og godkjent opptaksprøve på orgel og/piano ved 
Musikkonservatoriet, UiT – Norges arktiske Universitet.  

Søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse kan etter fastsatte kriterier 
søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

For søkere til utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av 
klinisk undervisning eller praksisstudier, er det krav om at det legges fram politiattest som 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode:  

Antall studiepoeng: 45 

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus 
(bachelorgrad) 

Grad etter avsluttet studium: Ikke 
gradsgivende studium 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 4 uker 

Faktisk studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Tromsø 
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nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Søkere som tas opp til studiet, må derfor legge 
fram politiattest. 

Søknad: 

Søknad via UiTs søknadsweb på videreutdanningsemnet 15 stp orgelspill eller 
orgelimprovisasjon. Godkjent opptaksprøve i orgelspill danner grunnlag for opptak. Studenter 
som tas opp til studiet har da også studierett til VIDs kirkemusikkemner, og blir formelt sett 
student begge steder samtidig.  
 
Søknadsfrist: 15.april 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 1. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal studenten ha 
følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har kunnskap om musikkens plass i Den norske kirkes virksomhet  
 har særlig kunnskap om nordnorsk, samisk og kvensk kirkemusikk  
 har kunnskap om kantorens arbeidsoppgaver  
 har kunnskap om Kirken som en tverrfaglig arbeidsarena 
 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det kirkemusikalske fagområdet 
 kan oppdatere sin kunnskap innenfor det kirkemusikalske fagområdet 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan anvende faglig kunnskap og utøvende ferdigheter i et tverrfaglig samarbeid som 
kirkemusiker i Den norske kirke 

 kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning 
 har utøvende ferdigheter i liturgisk spill og korledelse  
 kan finne, vurdere og henvise til informasjon om salmekunnskap, liturgiske og andre 

kirkemusikkfaglige spørsmål 
 kan finne, vurdere og henvise til relevant repertoar for den kirkemusikalske 

virksomheten i menigheten 
 

 
Generell kompetanse  

Kandidaten 

 har innsikt i kirkemusikktjenestens formål  
 kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som leder av 

menighetens kirkemusikalske virksomhet, alene og som deltaker i en gruppe, og i 
tråd med etiske krav og retningslinjer 

 kan formidle kirkemusikalske perspektiver og repertoar som ivaretar både tradisjon og 
nyskaping i Den norske kirke 

 kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det 
kirkemusikalske fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

 kjenner til nytenkning, planarbeid og reformer i Den norske kirke 
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4. Arbeids- og undervisningsformer 
VID forstår læring som en aktiv og sammensatt prosess der læring skjer både individuelt og i 
samhandling med andre. Studentene anses som ressurspersoner og medansvarlige aktører 
som deltar aktivt i læringsfellesskapet og tar ansvar for egen læring og læringsmiljøet i 
studentgruppen.  

Studiet er organisert som samlingsbasert deltidsstudium over to år.  

Det gjennomføres et todagers introduksjonskurs, 12 ukesamlinger (3 pr. semester) og 4 
ukers praksis i 2.studieår. Undervisnings- og læringsaktivitetene vil bestå av individuell 
undervisning, forelesninger og seminarer, praktiske øvelser, ekskursjoner, gruppe- og 
prosjektarbeid, skriftlige innleveringer, selvstendige studier, egenøving og praksis. 
Utdanningens kvalitet er i høy grad avhengig av studentenes innsats i forbindelse med 
samlingene. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i læringsprosessen, og at 
de viser evne til samarbeid for å få innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet. Mellom 
samlingene forutsettes selvstendig arbeid. 

5. Internasjonalisering 
Studiet tilbyr praktisk kirkelig utdanning som er relevant også for Sápmi. Arbeid med det 
samiske forholder seg til hele Sápmi, ikke bare for den norske delen av denne. Studiet tar 
opp hvordan samiske og kvenske kirkemusikalske tradisjoner kan implementeres i norsk 
kirkeliv. Nordisk og europeisk kirkemusikk, men også musikk fra den verdensvide kirke er en 
viktig del av studiet. Dette viser til en tverrkulturell dimensjon i studiet som bidrar til å 
bevisstgjøre studentene også på tverrkulturelle uttrykk for tro og religion på tvers av 
landegrenser. 

En relativt stor andel av KUNs kirkemusikkstudenter kommer fra andre land. Erfaringer fra 
deres kulturelle bakgrunn forsøkes integrert i undervisningen. Den internasjonalt sammensatte 
studentgruppen er derfor en faglig og sosial ressurs for studenter og ansatte.  

Undervisningen foregår på norsk, men det legges til rette for skriftlige besvarelser på 
nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. 

6. Praksisstudier 
Det er 4 uker (evnt. 2 x 2 uker) veiledet praksis i menighet i 3. og/eller 4.semester, og det er 
satt av to timer pr. uke til individuell veiledning. 

Praksis er knyttet til emnene Korledelse og liturgisk sang II, samt Liturgisk spill II. Praksisen 
må være gjennomført og godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i disse emnene.  

Studenter som tar sikte på kantortjeneste i Den norske kirke etter endt utdanning, må i løpet 
av studietiden delta i Bispemøtets ordning Veien til vigslet tjeneste (VTVT), (se 
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/vtvt/)  for å kunne få 
godkjenning som kantor. VTVT er imidlertid ikke en del av videreutdanningen kirkemusikk. 
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7. Vurderingsformer 

Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12.desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 
av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene reflekterer emnebeskrivelsen og 
studentenes arbeid i det aktuelle emne. Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten 
bestått eller ikke bestått. Vurderingen fra alle emnene inngår på vitnemålet.  

Det avlegges eksamen i hvert av emnene slik: 
 
Eksamen etter 1.semester 

 Liturgikk, hymnologi og kirkefag I (10 stp) 
Eksamen etter 2.semester 

 Liturgikk, hymnologi og kirkefag II (5 stp) 
 Liturgisk spill I (5 stp) 
 Korledelse og liturgisk sang I (5 stp) 

Eksamen etter 4.semester 
 Liturgisk spill II (10 stp) 
 Korledelse og liturgisk sang II (10 stp)  

 
Det er også arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnene.  

8. Studiets oppbygning 
 

 

1. studieår videreutdanning i kirkemusikk 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Liturgikk, hymnologi og kirkefag I 10 Høst  O 

 Liturgikk, hymnologi og kirkefag II 5 Vår O 

 Liturgisk spill I 5 Vår O 

 Korledelse og liturgisk sang I 5 Vår O 

2. studieår videreutdanning i kirkemusikk 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Korledelse og liturgisk sang II 10 Høst og 
vår 

O 

 Liturgisk spill II 10 Høst og 
vår 

O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnet Orgelspill eller Orgelimprovisasjon (15 stp) gjennomføres over fire semestre med 
semesterprøve etter 2.semester og 3. semester og eksamen etter 4.semester. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Emnebeskrivelser 
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Liturgikk, hymnologi og kirkefag I 
Liturgy, hymnology and church subjects I 

Innhold 

Det gis grunnleggende undervisning i liturgikk, 
hymnologi og kirkefaglige emner som er relevante for 
en profesjonsutdanning i kirkemusikk. 
Undervisningen i dette emnet binder sammen 
liturgisk tenkning, musikk i gudstjenesten, 
salmekunnskap, nordnorsk kirkeliv, kirkemusikeren 
som kulturarbeider og tverrfaglig samarbeid.  

Innføring i liturgisk tenkning og liturgisk musikk gir 
grunnlag for faglig refleksjon over Den norske kirkes 
gudstjenesteliv og den kirkemusikalske praksis 
innenfor gudstjenester og kirkelige handlinger.  

Innføringen i salmekunnskap legger særlig vekt på 
norsk salmehistorie og det unike mangfoldet i Norsk 
Salmebok 2013. 

Kirkemusikerens rolle i kirke og samfunn ses i 
sammenheng med kontekstuell tenkning og 
nordnorsk kirkeliv, også i et tverrfaglig perspektiv 
både innenfor og utenfor kirken. 

Hovedtemaer: 

 Den norske kirkes liturgier og liturgiske 
musikk 

 Hovedlinjer i liturgiens og hymnologiens 
historie 

 Kirke og kultur 
 Har kjennskap til strukturer, samarbeidsrelasjoner og arbeidsgiverlinjer i Den norske 

kirke 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har grunnleggende kunnskaper om liturgikk og hymnologi 
 Har grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om kirkemusikkfeltet  
 Har oversikt over relevant litteratur til bruk i gudstjenestearbeidet 
 Har kjennskap til strukturer, samarbeidsrelasjoner og arbeidsgiverlinjer i Den norske 

kirke 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Kan bidra aktivt i gudstjenesteplanlegging 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
40 timer  

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
4 timer (ekskursjon) 

Omfang studentstyrt arbeid: 
226 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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 Kan reflektere over og argumentere for valg av salmer og musikk i gudstjenester og 
kirkelige handlinger 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Har oppøvd evne til tverrfaglighet og kontekstuell tilnærming i sitt virke som 
kirkemusiker 

 Kan reflektere over egen profesjonsidentitet 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger  
 Selvstudium 
 Ekskursjon 
 Gruppearbeid  

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og lærerstyrt arbeid (minimum 80%) 
 Faglig essay på 1000 ord  (+/ 10%) med liturgisk tema 
 Faglig essay på 1000 ord (+/- 10%) med hymnologisk tema 
 Skrive en begrunnet gudstjenesteagenda 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 dager Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Besvarelsen skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10% 

Annet 

Pensum 

Balslev-Clausen, P. & Iversen, H. R. (2014). Salmesang. Grundbog i hymnologi (s. 15–64, 
129–185). København: Det Kgl. Vajsenhus’ forlag.  

Bergheim, I. (2013). Døren høy og porten vid. Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra 
reformasjonen til forslag til ny salmebok 2013 (s. 175–215). Oslo: Akademika forlag.  

Bergheim, I. (2015). «Til megen glede og stort besvær»? Ny salmebok for Den norske kyrkja. 
I Balsnes, A., Christensen, S., Christoffersen, J.T. & Mosdøl, H.O. (Red.), Gudstjeneste á la 
carte (s.133 –154). Oslo: Verbum Akademisk.  
 
Christensen, S. (2015). Gammel profesjon søker ny legitimitet. I Balsnes, A., Christensen, S., 
Christoffersen, J.T. & Mosdøl, H.O. (Red.), Gudstjeneste á la carte (s.249–265). Oslo: 
Verbum Akademisk.  
 
Eliassen, I. J. (2007).  Kirkemusikeren som kulturarbeider. I S. Sirris (Red.), Kirke i kultur og 
kontekst (s. 81–92). Tromsø: Brøytebil forlag.  
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Holter, S. W. (2008). Kom tilbe med fryd (s.47–194, 112–124, 125–154, 155–194, 243–355). 
Oslo: Solum forlag.  

Kirkerådet, Den norske kirke (2008). Plan for kirkemusikk. Oslo: Kirkerådet.   
 
Kjærgaard, J. (2016) Hymns in Society – Society in Hymns. I T. Innanen & V-M. Salminen 
(Red.), Hymn, Song, Society (s. 67– 81). Helsinki: The Church Research Institute.  
 
Kristensen, V. (2013). Salmeglede! Introduksjon til Norsk Salmebok 2013.Stavanger: Eide 
forlag.  

Pratt, A. E. (2016). A Hymn today. I T. Innanen & V-M. Salminen (Red.), Hymn, Song, 
Society (s.15–45). Helsinki: The Church Research Institute.  

Senn, F. C. (2012). Introduction to Christian Liturgy. Minneapolis: Fortress Press.  

 

(744 sider) 

 

Nettressurser: 

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner. (2004). Hentet fra  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20-1895?q=Diakon  

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer. (2004). Hentet fra 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20-1896?q=Kantor   

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer. (2004). Hentet fra 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20-1894?q=kateket   

Tjenesteordning for menighetsprester. (2016). Hentet fra 
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-04-11-1814?q=menighetsprest  

 

Anbefalt litteratur: 

Kirkerådet (2011). Gudstjeneste for Den norske kirke (kap 6-9). Stavanger: Eide forlag.  
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Liturgikk, hymnologi og kirkefag II 
Liturgy, hymnology and church subjects II 

Innhold 

Emnet er en videreføring av Liturgikk, hymnologi og 
kirkefag I. Undervisningen er både felles med preste-, 
diakon- og kateketstudenter, men også yrkesspesifikk 
for bare kirkemusikkstudenter. 

Salmekunnskap og kirkemusikk i en nordnorsk 
kontekst tar særskilt for seg nordnorske komponister 
og kirkemusikktradisjoner, de samiske og kvenske 
salmene i Norsk Salmebok 2013, læstadianske 
salmetradisjoner og joik som musikalsk uttrykk. 

Musikkvalg i begravelser og vielser, samt fastetidens 
og påsketidens gudstjenestemusikk er hovedfokus i 
den liturgiske delen av emnet. 

Det undervises i sammenhengen mellom musikk og 
trosopplæring, ettersom det er et viktig tema for 
kirkemusikerens yrkesidentitet i Den norske kirke. 

Liturgikk, hymnologi og kirkefag II skal også 
oppsummere studentens egenrefleksjon over 
kirkemusikerens profesjonsidentitet. 

Hovedtemaer: 

 Salmekunnskap og kirkemusikk i nordnorsk 
kirkeliv 

 Gudstjenester og kirkelige handlinger  
 Trosopplæring i Den norske kirke 
 Kirkemusikerens rolle i Den norske kirke 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har teoretiske og praktiske kunnskaper i liturgikk og hymnologi 
 Har grunnleggende teoretiske kunnskaper til å kunne virke som kirkemusiker i Den 

norske kirke 
 Har kjennskap til nordnorsk kirkeliv og kirkemusikk 
 Har oversikt over gudstjenestebøker og relevant hjelpelitteratur til bruk i 

gudstjenestearbeidet 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Kan anvende kunnskap i gudstjenestearbeidet gjennom å foreta liturgiske valg 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer  

Omfang studentstyrt arbeid: 
115 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
liturgikk, hymnologi og kirkefag I 



  

10 
 

 Kan lede menighetens kirkemusikalske virksomhet 
 Kan bidra i planlegging av menighetens gudstjenesteliv 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Har oppøvd evne til tverrfaglighet og kontekstuell tilnærming i sitt virke som 
kirkemusiker 

 Kan reflektere over egen profesjonsidentitet 
 Kan delta i faglige samtaler som stabsfellesskap og fagfellesskap om ledelse i kirke 

og samfunn, samt i fellesskap med frivillige 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger, seminar og egenstudium  
 Ekskursjon 
 Gruppearbeid og skriftlige innleveringer 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og lærerstyrt arbeid (minimum 80%) 
 Faglig essay 1500 ord (+/- 10%) med musikk og trosopplæring som tema 
 Refleksjonsnotat 1000 ord (+/- 10%) over oppgitt emne 

 
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
De obligatoriske skriftlige innleveringene utgjør i tillegg til pensum grunnlaget for den 
muntlige høringen.  

 

Pensum 

Balslev-Clausen, P. & Iversen, H.R. (2014). Salmesang. Grundbog i hymnologi (s. 65–95). 
København: Det Kgl. Vajsenhus’ forlag.  

Danbolt, L. J. (2002). Den underlige uka. De sørgende og begravelsesriten (s. 9–76). Oslo: 
Verbum.  

Graff, O. (2005). Av det raudaste gull. Tradisjonsmusikk i nord (s.86–107, 203–222). 
Stamsund: Orkana forlag.  

Hylland, O. M. & Stavrum, H. (Red.) (2015). En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske 
kirkemusikken på 2000-tallet (s.43-97). Oslo: Kulturrådet. 

Kloppers, E. (2016) “My home is your home…” – hymns travelling the world. I T. Innanen & 
V-M. Salminen (Red.), Hymn, Song, Society (s. 82–111). (29 s). Helsinki: The Church 
Research Institute.  

Kirkerådet, Den norske kirke (2009). Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring.  
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jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- og samhällsliv (s. 327–336). Åbo: Åbo 
Akademis förlag.  

Strauman, R. (2016). Sami hymns in the Norwegian Hymnbook – a curiosity or an obvious 
part of the Norwegian hymn history? I T. Innanen & V.-M. Salminen Hymn, Song, Society, 
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Liturgisk spill I 
Liturgical organ playing I 

Innhold 

Liturgisk spill I er en innføring i orgelspill til 
gudstjenestebruk, der studenten skal utvikle tekniske 
og musikalske ferdigheter som kvalifiserer til 
gudstjenestespill på et grunnleggende nivå. 
Hovedvekten legges på innstudering av liturgiske 
serier, men skal også inneholde en metodikk for 
koralspill på orgel.  

For å oppnå læringsutbyttene som er beskrevet må 
studentene forvente å arbeide omkring 150 timer 
med samlinger, arbeidskrav, utvikling av repertoar, få 
individuell veiledning og gjennomføre øving på 
instrumentet. Det stilles store krav til egeninnsats, 
hvorav ca. 80 timer i form av øving på instrumentet. 

Samlingene gjennomføres sammen med preste-, 
diakon- og kateketstudenter på tilgrensende 
videreutdanninger i regi av KUN – VID Tromsø. På 
denne måten sikres tverrfaglig innsikt og erfaring, i 
forbindelse med utøving på orgel ved gudstjenester 
og kirkelige handlinger. 

Hovedtemaer: 

 Innstudering av liturgiske ledd og innføring i 
Den norske kirkes liturgier 

 Innføring i koralspill 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har oversikt over Den norske kirkes liturgiske musikk for gudstjenester, inkludert 
samisk liturgisk musikk 

 Har kjennskap til norsk, samisk og kvensk salmesangpraksis 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Kan spille flere liturgiske serier 
 Kan bruke forspillsamlinger og spille koralsats med pedal 
 Kan beherske ulike musikkgenre 

Generell kompetanse: 

Studenten 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer  

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 
Omfang studentstyrt arbeid: 
115 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav:  
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 Har faglig selvstendighet og evne til refleksjon som yrkesutøver og musikalsk leder i 
menigheten 

 Har evne til tverrfaglig samarbeid rundt gudstjenestearbeidet 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Undervisning individuelt og i grupper 
 Gruppearbeid i forbindelse med øvingsgudstjenester 
 Egenøving og selvstendig arbeid på instrumentet og med oppgaver foran hver 

samling 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og lærerstyrt arbeid (minimum 80%) 

 Deltakelse i øvingsgudstjenester 
 Repertoarliste på minimum 20 minutter over innstudert orgelrepertoar som egner seg 

til liturgisk bruk, inkludert innstuderte liturgiske serier 
 
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Utøvende eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Kandidaten skal forberede og gjennomføre gitte oppgaver til del av en gudstjeneste. 
Forberedelsestid: 1 uke. 

Pensum 

Utvalgte salmer fra Norsk salmebok 2013 / Norsk Koralbok og musikk til liturgisk bruk i 
samråd med faglærer i undervisningen og medstudenter i gudstjenestegrupper. 

Kirkerådet, Den norske kirke. Allmenn hovedserie 1-3. Stavanger: Eide forlag.  

Kirkerådet, Den norske kirke. Kirkeårsbestemt serie for festtidene. Stavanger: Eide forlag. 

Kirkerådet, Den norske kirke. Kirkeårsbestemt serie for fastetida. Stavanger: Eide forlag. 

Kirkerådet, Den norske kirke (2013). Norsk Salmebok 2013 (2013). Eide forlag as. 
Stavanger. (10.opplag eller nyere). 

Kirkerådet, Den norske kirke (2014). Norsk koralbok. Liten utgave. Stavanger:  Eide forlag.  

 

Nettressurser: 

Kirkerådet, Den norske kirke. Sørsamiske liturgier. https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-
styres-kirken/samisk-kirkeliv/gudstjenesteliv/liturgier/sorsamiske-liturgier/  
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Liturgisk spill II 
Liturgical organ playing II 

Innhold 

Emnet er en videreføring av Liturgisk spill I, og 
gjennomføres over to semestre. Undervisningen 
bygges i stor grad opp rundt forberedelser, 
deltagelse og arbeid med øvingsgudstjenester i 
samlingsukene, samt rundt gudstjenester og kirkelige 
handlinger i menighetspraksis. Liturgisk spill II er i 
hovedsak et utøvende fag, men studenten skal også 
øve seg på å reflektere over hvilke valg som tas, 
både alene og sammen med faglærer, 
praksisveileder og medstudenter, og kunne sette 
dette i sammenheng med gudstjenestens tema, dens 
plassering i kirkeåret, samt menighetens lokale 
kontekst.  

For å oppnå læringsutbyttene som er beskrevet må 
studentene forvente å arbeide omkring 300 timer 
med samlinger, arbeidskrav, utvikling av repertoar, få 
individuell veiledning og gjennomføre øving på 
instrumentet. Det stilles store krav til egeninnsats, 
hvorav ca. 170 timer i form av øving på instrumentet. 

Samlingene gjennomføres sammen med preste-, 
diakon- og kateketstudenter på tilgrensende 
videreutdanninger i regi av KUN – VID Tromsø. På 
denne måten sikres tverrfaglig innsikt og erfaring, i 
forbindelse med utøving på orgel ved gudstjenester 
og kirkelige handlinger. 

 

Hovedtemaer: 

 Innstudering av liturgiske ledd og innføring i 
Den norske kirkes liturgier 

 Innstudering og arbeid med musikk til liturgisk 
bruk, samt akkompagnement av salmer, 
liturgisk sang og gudstjenestelig kor- og instrumentalmusikk 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har kunnskap om musikkens betydning for enkeltmennesker og for menigheter i Den 
norske kirke 

 Har god kunnskap om kirkeårets betydning for valg av musikk og salmer til 
gudstjenester  

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer over 4 
uker (parallelt med praksis i 
korledelse og liturgisk sang II) 
 
Undervisningsomfang: 
40 timer  

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 
Omfang studentstyrt arbeid: 
170 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Bestått emne 
Liturgisk spill I 
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 Har oversikt over Den norske kirkes liturgiske musikk for gudstjenester og kirkelige 
handlinger, inkludert samisk liturgisk musikk 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Kan lede og stimulere menighetens salmesang og liturgiske sang 
 Kan bruke forspillsamlinger, ledsagesatser og orgelkoraler 
 Behersker koralspillets teknikk og rytme  
 Behersker ulike musikkgenre 
 Kan forberede og spille til kirkeårets ulike gudstjenester og kirkelige handlinger 
 Har innøvd et utvalgt kjernerepertoar med liturgisk orgelmusikk til gudstjenester og 

kirkelige handlinger 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Har  faglig selvstendighet og evne til refleksjon som yrkesutøver og musikalsk leder i 
menigheten 

 Har evne til tverrfaglig samarbeid rundt gudstjenestearbeidet 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Undervisning individuelt og i grupper 
 Gruppearbeid i forbindelse med øvingsgudstjenester 
 Egenøving og selvstendig arbeid på instrumentet og med oppgaver foran hver 

samling 
 Praksis 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og lærerstyrt arbeid (minimum 80%) 

 Deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvingsgudstjenester 
 Praksisoppgave på 1000 ord (+/- 10%) 
 Praksislogg 
 Tverrfaglig case  
 Repertoarliste på minimum 30 minutter over innstudert orgelrepertoar til gudstjenester 

og kirkelige handlinger 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Praksis 4 uker/60 timer Bestått/ikke bestått 
Utøvende eksamen 45 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Praksis må være gjennomført og bestått før studenten kan gå opp til utøvende eksamen. 
Studenten skal spille en hel gudstjeneste etter oppgitt agenda. Forberedelsestid 14 dager. 
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Annet 

Det inngår 2 uker praksis (60 timer) i emnet som fordeles over 4 uker, parallellt med praksis i 
Korledelse og liturgisk sang II. Praksisen kan etter avtale med praksisveileder deles opp i 2 + 
2 uker. Skriftlige innleveringer i praksis er felles for Liturgisk spill II og Korledelse og liturgisk 
sang II. 

 

Pensum 

Utvalgt musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger i samråd med faglærer og 
praksisveileder, til sammen ca. 30 minutter orgelrepertoar som egner seg til liturgisk bruk. 

Lammetun, J. (2001). Liturgisk orgelspill. Form, uttrykk, karakter og nyanser. Stavanger: 
Cantando Musikkforlag AS.  

Kirkerådet, Den norske kirke (2013). Norsk Salmebok 2013 (2013). Stavanger: Eide forlag. 
(10.opplag eller nyere). 

Kirkerådet, Den norske kirke (2014). Norsk koralbok. Liten utgave. Stavanger: Eide forlag. 

Kirkerådet, Den norske kirke (2016). Norsk Koralbok bind 3. Stavanger: Eide forlag. 
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Korledelse og liturgisk sang I 
Choir conduction and liturgical singing I 

Innhold 

Korledelse og liturgisk sang I er en grunnleggende 
innføring i korledelse og sang i tilknytning til en 
praktisk-kirkelig kontekst. Emnet er oppdelt i 
undervisning i sang- og stemmebruk, kordireksjon og 
repertoarkunnskap, samt praktiske øvelser med 
kirkekor.  

For å oppnå læringsutbyttene som er beskrevet må 
studentene forvente å arbeide omkring 150 timer 
med samlinger, arbeidskrav, utvikling av repertoar, få 
individuell veiledning og tilegnelse av 
direksjonstekniske ferdigheter. Det stilles store krav 
til egeninnsats, hvorav ca. 80 timer i form av øving og 
innstudering av kor- og sangrepertoar, samt 
oppvarmingsøvelser for kor. 

 

Hovedtemaer: 

 Teknisk kordireksjon 
 Korledelse og kormetodikk 
 Innstudering av relevant korrepertoar og 

liturgisk sangrepertoar 
 Innføring i anatomi, stemmefysiologi og 

sangmetodikk med sikte på veiledning av 
andre i sang og korarbeid. 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har kjennskap til Norsk salmebok 2013 og Norsk Koralbok, bind 1-3 som ressursbank 
for sang- og korrepertoar 

 Har kunnskap om korarbeidets betydning for trosopplæringen 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

 Har grunnleggende tekniske og musikalske ferdigheter i korledelse 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Har innsikt i korvirksomheten som kirkemusikalsk fagfelt 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
115 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: 
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 Har innsikt i korvirksomheten som en verdifull frivillighetsarena i kirken 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Gruppeundervisning og individuell undervisning 
 Arbeid med øvingskor på studiestedet 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og lærerstyrt arbeid (minimum 80%) 
 Koroppvarming på 15–20 min. med skisse over valgte øvelser samt begrunnelse av 

disse  
 Repertoarliste over innstudert kor- og sangrepertoar på minimum 20 minutter 
 Forsangertjeneste/soloinnslag på øvingsgudstjeneste eller lignende 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Utøvende eksamen 25 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Studenten skal innstudere og dirigere en gitt korsats med øvingskor. Varighet 25 min. 
Forberedelsestid: 1 uke. 

Annet 

 

Pensum 

20 minutter utvalgt sang- og korrepertoar. Dette velges ut ifra studentens individuelle nivå, 
øvingskorets repertoar i tilknytning til gudstjenester og konserter, samt kirkeåret og tema i 
undervisningsukene. 

Utvalgt kjernepensum fra: 

Aarvik, I.E. & Aarflot, R. C. (2015). Småbarnssanger til trosopplæringen. Røros: 
Kirkesangforlaget.  

Kirkerådet, Den norske kirke (2013). Norsk salmebok 2013. For kirke og hjem. Stavanger: 
Eide forlag.  

Kirkerådet, Den norske kirke (2013). Norsk koralbok. Liten utgave. Stavanger: Eide forlag. 
Stavanger. 

Kirkerådet, Den norske kirke (2016). Norsk koralbok. Bind 3. Nr. 900-991. Stavanger: Eide 
forlag.  

 

Støttelitteratur:  

Aarflot, R. C. & Bauge, Å. K. (2015). Sangteknikk i barne- og ungdomskoret. Røros: 
Kirkesangforlaget. 

Arder, N.-K. (2009). Sangeleven i fokus. Oppvarming og øving. Oslo: Musikk-Husets Forlag 
AS.  
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Korledelse og liturgisk sang II 
Choir conduction and liturgical singing II 

Innhold 

Korledelse og liturgisk sang II er en videreføring av 
Korledelse og liturgisk sang I. Her vil studenten få 
praksiserfaring i korledelse med ulike kor, utvidet 
repertoarkunnskap, samt kunne jobbe videre med 
egen stemmeutvikling. Den praktiske kunnskapen 
skal også omsettes i refleksjon over muligheter og 
utfordringer ved å ha en aktiv korvirksomhet i kirken.  

Korledelse og liturgisk sang er et utøvende emne, 
der pedagogisk tenkning uvilkårlig finner sted. Det 
inneholder derfor også musikk- og religions-
pedagogiske elementer for å plassere egen utøvelse 
som musikkopplæring i en kirkelig sammenheng.  

Emnet tilrettelegger for erfaring og refleksjon i 
tilknytning til korledelsespraksis i en lokal 
folkekirkemenighet. 

For å oppnå læringsutbyttene som er beskrevet må 
studentene forvente å arbeide omkring 300 timer 
med samlinger, arbeidskrav, utvikling av repertoar, få 
individuell veiledning og gjennomføre praktiske 
øvelser. Det stilles store krav til egeninnsats, hvorav 
ca. 170 timer i form av øving og innstudering av kor- 
og sangrepertoar, både på egenhånd og overfor ulike 
kor i praksis. 

Hovedtemaer: 

 Teknisk kordireksjon 
 Korledelse og kordidaktikk 
 Innstudering av relevant korrepertoar og 

liturgisk sangrepertoar 
 Implikasjoner for korvirksomhet i en kirkelig 

kontekst 
 Egen stemmeutvikling 
 Tidebønner og bibelske salmer 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 Har kjennskap til relevant sang- og korrepertoar til bruk i gudstjenestelig 
sammenheng, også tilpasset de ulike kirkeårstidene 

 Har innsikt i korlederrollen og sosial relasjonsbygging i korarbeidet 

Emnekode:  

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 60 timer over 4 
uker (parallelt med praksis i liturgisk 
spill II) 
 
Undervisningsomfang: 
40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 
Omfang studentstyrt arbeid: 
170 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
Korledelse og liturgisk sang I 
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Ferdigheter: 

Studenten 

 Har tekniske og musikalske ferdigheter for selv å kunne synge og for å kunne veilede 
andre i sitt arbeide med kor og vokale aktiviteter i menigheten 

 Kan lede arbeid med kor i ulike format 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 Kan lede korarbeidet i stilling som kirkemusiker/kantor i Den norske kirke 
 Kan reflektere over sangen som kristen trospraksis 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Gruppeundervisning og individuell undervisning 
 Arbeid med kor i praksismenighet og med øvingskor på studiestedet 
 Deltakelse i øvingsgudstjenester 
 Praksis 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og lærerstyrt arbeid (minimum 80%) 

 Ledelse av hele eller deler av en gregoriansk tidebønn 
 Repertoarliste over innstudert kor- og sangrepertoar på minimum 30 minutter 
 Praksisoppgave på 1000 ord (+/- 10%) 
 Praksislogg 
 Tverrfaglig case  

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Praksis 4 uker/60 timer Bestått/ikke bestått 
Utøvende eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Praksis må være gjennomført og bestått før studenten kan gå opp til utøvende eksamen. Til 
eksamen skal studenten skal innstudere og dirigere to gitte korsatser, hvorav én er en 
bibelsk salme, med øvingskor på studiestedet eller med eget kor. Forberedelsestid: 2 uker. 

Annet 

Det inngår 2 uker praksis  (60 timer) i emnet som fordeles over 4 uker, parallellt med praksis 
for Liturgisk spill II. Praksisen kan etter avtale med praksisveileder deles opp i 2 + 2 uker. 
Skriftlige innleveringer i praksis er felles for Liturgisk spill II og Korledelse og liturgisk sang II. 
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Pensum 

Utvalgt sang- og korrepertoar, ca. 30 minutter 

Sang- og korrepertoar velges ut i samarbeid med faglærer, sanglærer, øvingskor og 
praksisveileder i menighet. Repertoaret tilpasses kirkeårstider, semesterplaner, ulike 
kontekster og ulike typer kor, og tilpasses en kirkemusikalsk virksomhet i praksis.  

Støttelitteratur: 

Balsnes, A. H. (2014). Korsang – en kilde til folkehelse. Socialmedisinsk tidskrift (s. 54–62), 
Vol.91 (1).  

Dahl, T. B. (2002). Korkunst. En bok for dirigenter om sang, korarbeid og kommunikasjon. 
Stavanger: Cantando Musikkforlag AS.  

Bjerge-Sköld, R. & Sköld, S. (1993). "Släpp Taget". Stockholm: Germans Musikförlag..  

 

 

 


