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VILKA BEHOV HAR KULTURRÅDET SETT?



STATENS INSATSER FÖR DEN KOMMUNALA KULTURSKOLAN BÖR BIDRA TILL:

– att tillgänglighet och jämlikhet främjas,
– ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck,
– hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen,
– god kompetensförsörjning.



UPPDRAGET FRÅN REGERINGEN

Ge och utveckla utbildning som omfattar högst 
90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan.  



OAVSETT VAR DU BOR I LANDET

Utbildningen ges på sex lärosäten för 
att nå ut i hela landet. 

På flera av lärosätena kan man läsa 
utbildningen på distans.



SÄRSKILT FÖR KULTURSKOLAN

Utbildningen är skräddarsydd för 
kulturskolans särskilda uppdrag och 
förutsättningar. 



MÅLGRUPPER

• Verksamma pedagoger i kulturskolan som vill fortbilda sig eller 
utbilda sig 

• Konstnärer med konstnärlig utbildning
• Konstnärer med reell kompetens, som saknar akademisk utbildning



FLEXIBLA LÖSNINGAR
• Jobba samtidigt du studerar
• Studier på helfart, halvfart, fristående kurser och enstaka 

utbildningsdagar
• Utbildning delvis på distans



1 UPPDRAG - 6 LÄROSÄTEN
• GÖTEBORGS UNIVERSITET 
• LUNDS UNIVERSITET
• UMEÅ UNIVERSITET
• STOCKHOLMS UNIVERSITET
• STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
• STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT



KULTURSKOLEKLIVET
PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITET



Bli en del av Skandinaviens största konstnärliga fakultet 

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

… och dra nytta av att det också finns lärarutbildning och kulturvetenskap 
på universitetet.



Konstnärliga inriktningar hos oss 
HT 2019 HT 2020

• Bild och Form 
ingår även design, konsthantverk, slöjd

• Film och Foto

• Musik

• Dans

• Teater och drama

• Tvärkonstnärer eller 
multikonstnär                                   

• Nya uttrycksformer 



Vårt upplägg

1. Kulturskolans pedagogik - teorier om bildning och lärande, 
specialpedagogik,  pedagogisk och konstnärlig forskning

2. Kulturskolans didaktik - konsten att undervisa, organisera lärande i 
grupp

3. Kulturskolans praktik – hur vi gör med barnen i kulturskolan 



Nyttan av vår bredd – tvärkonstnärlig samverkan i 
projektform

• Kameran och digitala verktyg

• Maker

• Scenkonst

• Berättande
• Musik-och videoproduktion

• Projektledning



GU:s profil – samverkan och samhällsansvar 

En kulturskola i samverkan med 
• Skola och förskola
• Bibliotek, fritidsgårdar med flera i kommunen
• Kulturinstitutioner med flera i regionen 

• Föreningsliv 



Utbildning för hela landet, för yrkesverksamma

• Validering av reell kompetens genom arbetsprover som också är 
urvalsgrundande. 

• Nätbaserad utbildning på distans - flexibel i tid och rum men med möten i 
Göteborg.

• Utbildning för en kulturskola i hela landet! 



Heltid termin 1
– Didaktik
– Praktik
– Pedagogik
– Barn- och ungdomskultur



Halvfart – välj två och kvartsfart – välj en 

– Didaktik
– Praktik

– Pedagogik

– Barn- och ungdomskultur



Alla kurser hållbarhetsrelaterade 

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN





antagning.se
konst.gu.se/utbildning
Camilla Sarner, projektledare: 
camilla.sarner@konst.gu.se



Arbetsgrupp, kontakt
• Camilla Johansson Bäcklund, HDK – bild 

och form
• Maria Larsson, Högskolan för scen och 

musik - musik
• Linda Sternö, Akademin Valand - foto, film 

och litterär gestaltning
• Pernilla Ahlstrand, Högskolan för scen och 

musik – teater och drama
• Camilla Sarner, Konstnärliga fakulteten -

projektledare
• Ninnie Andersson, Högskolan för scen och 

musik - dans (ej med på bild)





Är du redo 

att ta ett 

kliv?



…att utforska 

nya 

möjligheter…



…att få barn, 

unga och 

idéer att 

växa…



…vill du vara 

med och bidra 

till en 

kulturskola för 

alla…



• Kulturskolepedagog
90 Hp

Musik/ Konst/ teater

• Fristående kurser

Lunds universitet, 
Musikhögskolan i Malmö



VÅR VISION
Vi utbildar 

kulturskolepedagoger som 

agerar helhetsorienterat

och dynamiskt i sociala 

system, organisationer och 

nätverk för att vara en 

påverkanskraft i samhället, 

kulturlivet och i 

undervisningssammanhang

Utbildningen ger 

pedagoger med god 

beredskap för att 

iscensätta konstnärligt
lärande samt med 

kompetens att initiera och 

genomföra projekt såväl 

inom ämnet  som 

tvärkonstnärligt

Studenterna utbildas för 

att ha bred kompetens för 

kollegialt samarbete 

samt ett inkluderande

och  kreativt

förhållningssätt till 

undervisningen i 

konstarterna.



KULTURSKOLEPEDAGOG 90 HP

Termin1:
Projekt: "En kulturskola för 
alla"
Inkluderande och 
specialpedagogiska 
perspektiv i kulturskolan 
Kulturskolan som idé och 
praktik 1 
Ämnesdidaktik (musik/ 
Scenkonst/ Konst)
VFU

Termin 2:
Lärande och ledarskap i 
kulturskolan
Barn och ungdomars 
lärande och samspel i 
grupp
Kulturskolan som idé och 
praktik 2
Ämnesdidaktik (musik/ 
Scenkonst/ Konst)
VFU

Termin 3:
Att utveckla kulturskolan
Att iscensätta 
tvärkonstnärligt lärande
Ämnesdidaktik (musik/ 
Scenkonst/ Konst)
VFU



FRISTÅENDE KURSER

• Fortbildningschans för verksamma
pedagoger
•Möjlighet till ny inspiration
•Ämnesfördjupning
• Bredd



Inkluderande och 
specialpedagogiska

perspektiv i 
kulturskolan

Kulturskolan som idé 
och praktik

El Sistema -
Instrumentalundervisning 
i grupp för nya 
möjligheter

Rytmikmetodik för barn
0–6 år 

Lustfyllt lärande i musik 
för elever med 

intellektuella/kognitiva 
funktionsvarianter

Liveljud för 
musiklärare och 

musiker
Barn- och 

ungdomskörmetodik 

Digital 
musikproduktion 

Platsspecifika 
möten

Musikdramatisk 
gestaltning

Teaterns teori och 
praktik

Dokumentärt 
berättande

Konceptuell 
scenkonst 

Skådespelarens 
arbete framför 

kameran



ETT KLIV FÖR 
DIG.

OCH FÖR 
FRAMTIDENS 
KULTURSKOLA.



INSTITUTIONEN FÖR 
ESTETISKA ÄMNEN 



KULTURSKOLEKLIVET
Thomas von Wachenfeldt

Göran Wretling



• Från och med sommaren 2019 erbjuder Institutionen för estetiska ämnen ett 
antal kurser inom ämnesområdena slöjd, bild och musik.  

• Kurserna riktar sig till blivande och redan verksamma lärare inom kulturskolan. 
Över tid kommer ett fortsatt utvecklingsarbete att genomföras, där behoven från 
kulturskoleverksamheten i största möjliga mån skall hörsammas.

• Olika inträdes- och utkomstvägar. 
o Konstnärlig kandidat
o Behörighetsprov
o Fortbildning för befintliga och examinerade kulturskolelärare
o Möjlighet till Filosofie kandidatexamen och högskoleexamen

KURSER



• Sommarkurser 2019:
o Folkmusikdidaktik A (7,5 hp)
o Kulturslöjd – Tradition, hantverk och nytänkande (7,5 hp)
o Fri akvarell (7,5 hp)

• Kulturskoleklivskurser HT 2019
o Kulturskolans didaktik – Estetik, bildning och digitala verktyg (15 hp)
o Digitala verktyg och musikproduktion (7,5 hp)

• Kulturskoleklivskurser VT 2020
o Kulturskolans didaktik – Didaktik och forskningsöversikt (15 hp)
o Musikalproduktion i kulturskola (15 hp)
o Musikteori i kulturskola (7,5)
o Ensemblearrangering i kulturskola (7,5)
o Grafisk form och design (5 hp + 5 hp)
o Specialpedagogik med inriktning funktionshinder i kulturskolan (7,5)

KURSER



KULTURSKOLEKLIVET
Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

- Samarbete för spets och bredd

Beata Alving Sofia Cedervall
Prefekt, SKH/DOCH Adjunkt, projektledare, SU/HSD



– Ämnesdidaktik i dans, drama & teater, bild & media, cirkus och 
opera

– Kulturskoledidaktik
– Breddnings- och specialiseringskurser

Kurspaket 90 hp samt enstaka kurser



Utbildningspaket som består av tre nödvändiga delar som 
leder till kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta 
som kulturskolepedagog

● Verksamhetsspecifik del – att undervisa i kulturskolan
30 hp kulturskoledidaktik och 7,5 hp specialpedagogik 

● Ämnesspecifik del – att undervisa i ditt konstuttryck
30 hp ämnesfördjupande och ämnesdidaktiska kurser

● Valbar del - 22,5 hp specialiseringskurser och 
breddningsstudier

Kulturskoleklivet, 90 hp



Läs hela paketet, 90 hp eller enstaka kurser

● Olika kurser inom Kulturskoleklivet kommer att ges varje 
termin enligt ett rullande schema. 

● Kurserna kan läsas oberoende av varandra 

● Den som vill studera på heltid kan välja kurser som 
motsvarar 30 hp per termin. 

● Den som vill läsa i en lägre studietakt kan läsa en eller 
två kurser per termin. 

● Alla kurser inom Kulturskoleklivet är sökbara som 
fristående kurser.



Målgrupper

● Konstnärer som vill utbilda sig till kulturskolepedagoger

● Kulturskolepedagoger som vill fortbilda sig



Kursutbud i Kulturskoleklivet
SU och SKH

Sommar-2019 Specialpedagogisk inriktning kulturskolan, 7,5 hp SKH

Ht-2019 Kulturskoledidaktik – Uppdraget, 15 hp SU

Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan, 7.5 hp SU
Mediepedagogik med fokus på barns och ungas berättande, 15 hp (7.5 hp) 
SKH
Cirkusdidaktik, 15 hp (7.5 hp)  SKH
Dansdidaktik i streetdans, 15 hp (7.5 hp)  SKH
Dans för barn och unga, Didaktik 1, 5 hp SKH
Koreografi för barn och unga med normkritiskt perspektiv, 5 hp SKH

Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar, 7.5 hp SU

Öppna workshops inför konstnärslabb



Vt-2020 Kulturskoledidaktik – Grupp och individ, 15 hp SU

Film som verktyg i kulturskolan, 7.5 hp SU
Dramaturgi – från text till utforskande processer med barn och unga 
7.5 hp SU
Mediepedagogik med fokus på barns och ungas berättande, 15 hp (7.5 
hp) SKH
Cirkusdidaktik 15 hp (7.5 hp) SKH
Dansdidaktik i streetdans, 15 hp (7.5 hp) SKH
Musikdramatik 15 hp SKH

Specialpedagogik i Kulturskolan, 7.5 hp SKH
Konstnärslabb 1, 7.5 hp SKH

Ht-2020 Kulturskoledidaktik - ämnesfördjupning, 15 hp SU

Samtida performativa praktiker, 7.5 hp SU
Barns berättande, 7.5 hp SKH
Specialpedagogik i Kulturskolan 7.5 SKH
Konstarter i samverkan, 7.5 hp SKH/SU/SMI

Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan 7.5 hp
Konstnärslabb 2, 7.5 hp SKH



Samverkan med Kulturskolan är centralt



● Enkät till alla ämnesföreträdare samt intervjustudie
– Vilken utbildning har pedagogerna? 
– Vilka förebilder har pedagogerna?
– Vad ska uppnås i undervisningen? 
– Hur går undervisningen till? 
– Hur ser samverkan med andra ämnesområden ut?
– Vad tänker pedagogerna om ämnesinnehållet?
– Fortbildningsbehov

● Presentation av studie den 12/4

Nationell kartläggning av 
drama/teater i kulturskolan





SMI utvecklar inom Kulturskoleklivet 

- Utbildningar för blivande kulturskolepedagoger

- Fristående kurser som kompetensutveckling för 
kulturskolans personal

Flera kurser bygger på utbildningar och kurser 
SMI redan bedriver.

Andra kurser och utbildningar utvecklas i samarbete 
mellan SKH och SU.



Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan 90 hp –
inriktning Musik

För dig med tidigare musikerexamen. Du läser delar av 
SMI:s högskoleexamens kursprogam med 50% 
heltidsstudier år två. Fokus ligger särskilt på metodiskt och 
didaktiskt arbete med elever.

Nya inriktningar (efter beslut):
Musikproduktion/DJ/Låtskrivande, 
Musik och Rörelse, Musikdramatik, 
Spoken Word, Specialpedagogik



Fristående kurser SMI erbjuder inom Kulturskoleklivet

- Att organisera för inkluderande undervisning i kulturskolan 15 hp
- Estetiska lärprocesser 7,5 hp
- Estetik och lärande – perspektiv och förhållningssätt 15 hp
- Gruppundervisning (instrumentspecifik) 2,5 hp - flera kursnivåer
- Improvisationsmetodik 2,5 hp
- Konstarter i samverkan 7,5 hp
- Metodik för biinstrument (instrumentspecifik) 10 hp
- Musikalmetodik 5 hp
- Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp
- Projektledning i kulturskolan 2,5 hp (i samverkan med SU)
- Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp
- Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp
- Skapande dans 10 hp
- Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp
- Sång och musik för språkutveckling 2,5 hp



Fristående kurser SMI erbjuder inom Kulturskoleklivet

- Att organisera för inkluderande undervisning i kulturskolan 15 hp
- Estetiska lärprocesser 7,5 hp
- Estetik och lärande – perspektiv och förhållningssätt 15 hp
- Gruppundervisning (instrumentspecifik) 2,5 hp - flera kursnivåer
- Improvisationsmetodik 2,5 hp
- Konstarter i samverkan 7,5 hp
- Metodik för biinstrument (instrumentspecifik) 10 hp
- Musikalmetodik 5 hp
- Musik och rörelse i kulturskola och grundskolans tidigare år 7,5 hp
- Projektledning i kulturskolan 2,5 hp (i samverkan med SU)
- Rösten som arbetsinstrument 7,5 hp
- Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer 10 hp
- Skapande dans 10 hp
- Specialpedagogik och inkludering i kulturskolan 15 hp
- Sång och musik för språkutveckling 2,5 hp

Kurser inom programutbildning i mån av plats och efter 
särskild behörighetsbedömning.

Läs mer om kurserna på www.smi.se/utbildningar/fristaende-
kurser



www.kulturskoleklivet.nu

www.smi.se






