
 

Mellansels folkhögskola är en av en 
handfull skolor i Sverige som ger 
kyrkomusikerutbildning. Sedan 
höstterminen 2014 är förutom godkänd 
kyrkomusiker-examen också en 
pastoralteologisk utbildning obligatorisk 
för behörighet till kyrkomusikaliska 
tjänster inom Svenska kyrkan. 
 

Pastoralteologisk utbildning går bra  
att läsa parallellt med kyrkomusiker-
studierna, men kan till stora delar även 
läsas separat utan direkt koppling till 
kyrkomusikerutbildningen. 

 
Kursens innehåll 
Kyrkokunskap 
I denna delkurs tecknas huvuddragen i 
kyrkans utveckling genom tiderna. 
Särskild vikt ges åt den Svenska 
kyrkans tro, tradition och organisation. 
 

Bibelkunskap 
Delkursen är tänkt att ge en fördjupad 
kunskap om Bibeln och dess tolkning 
 

Liturgik 
Hur firar vi gudstjänst och varför? 
Kyrkoåret, symboler, gudstjänst-
ordningar mm studeras. 
Ett aktivt deltagande i gudstjänster och 
andakter när det gäller planering och 
genomförande ingår. 
 

Kyrka och omvärld 
Konstarter genom historien liksom 
relationen mellan kyrka och samhälle 
finns med i denna delkurs.

Musik i kyrkan 
En viktig delkurs är denna som 
behandlar musikens liksom musikerns 
roll i kyrkan. Musik bland barn och vuxna 
finns med här men också rekrytering, 
administration och rättsliga frågor. 
 

Övrigt 
Några övriga mindre delkurser finns 
också med i utbildningen. 

 
Upplägg 
Kursen är till omfånget en terminskurs. 
Eftersom de flesta kyrkomusik-
studerande behöver den pastoral-
teologiska utbildningen har vi valt att 
förlägga den parallellt med 
kyrkomusikerutbildningen. I praktiken 
innebär detta att kursen ligger fördelad 
över två läsår.  
 

Tre veckor av kursen är förlagda till 
Uppsala. Dessa s.k. in-house-veckor 
läses en i taget under två terminer och 
sker i samverkan med SKUI (Svenska 
Kyrkans Utbildnings-Institut) och 
integrerat med diakon-, pedagog- och 
präststuderande. 
 
Ansökan och antagning 
Antagna till kyrkomusikerutbildningen blir 
automatiskt antagna till den Pastoral-
teologiska utbildningen om inte 
avanmälan sker av den studerande. 
 

Övriga sökande ombeds kontakta skolan 
för information och ansöknings-
handlingar. 
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Studiemedel 
Kyrkomusikierutbildningens studiemedel 
gäller även denna utbildning om du läser 
kurserna parallellt. 
 

Läser du pastoralteologisk utbildning 
separat ombeds du kontakta skolan för 
mer information. 

 
Kostnader 
Böcker, studiematerial, studiebesök och  
resor (obligatorisk verksamhet) kommer 
under läsåret att kosta totalt ca 500 kr. 

Har du frågor 
Mer information finns på vår hemsida 
www.mfhs.se 
 
Om du vill veta mer om utbildningen 
eller har allmänna frågor kan du vända 
dig till skolans expedition på  
tel. 0661-654400 
E-post. info@mfhs.se

 


