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SKOLE 
KLIVET

Utbildningssatsningen för dig som

• är konstnär och vill undervisa som  
kulturskolepedagog

• är verksam kulturskolepedagog och vill 
fortbilda dig

Bild & Media, Cirkus, Dans, Drama & Teater, 
Opera, Scenkonst

Kurser 2021



För dig som är konstnär och vill  
undervisa som kulturskolepedagog

Vi erbjuder skräddarsydda kurspaket för dig som har en  

konstnärlig utbildningsbakgrund inom 

bild/media

cirkus

dans

drama/teater/scenkonst

opera 

med kurser motsvarande 90 hp (högskolepoäng). De samman-

lagda kurserna ger kompetens att initiera och genomföra projekt 

för barn och unga och leda deras delaktighet och medskapande i 

konstnärligt lärande inom ramen för kulturskolans verksamhet och 

uppdrag.

Kurserna finns fördelade i tre delar, en ämnesspecifik del (30 hp) 

där kurserna är framtagna för dig som ska jobba som pedagog i 

kulturskolan och har en bakgrund i någon av de respektive inrikt- 

ningarna. En verksamhetsspecifik del (37,5 hp) som utgår från 

kulturskolans uppdrag som en plats för konstnärligt skapande 

och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar, samt en 

valbar del (22,5 hp) där du kan välja fritt bland kursutbudet inom 

Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier 

inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser. 

Du söker till varje enskild kurs inför varje termin. Om du vill stu-

dera på heltid kan du välja kurser som motsvarar 30 hp per ter-

min. Vill du läsa i en lägre studietakt väljer du en eller två kurser 

per termin. När du är antagen får du individuell hjälp att planera 

din studiegång.



För dig som är verksam kulturskole-
pedagog och vill fortbilda dig

Du som redan jobbar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar 

eller specialiserar din kompetens. Vi erbjuder också ämnesöver-

gripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag, 

som normkritik och specialpedagogik.

Mer information om Kulturskoleklivet och vilka 
aktuella kurser som finns hittar du på:

Stockholms konstnärliga högskola (SKH): 

uniarts.se/studera-vid-skh/kulturskoleklivet

Stockholms universitet (SU): 

su.se/hsd/kulturskoleklivet

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI): 

smi.se/utbildningar/kulturskoleklivet/

På sista sidan ser du vilka kurser som ges under 2021.



Kursutbud 2021

Ansökan

Var uppmärksam på att 
kurserna inom Kulturskole- 
klivet har olika förkunskaps- 
krav, start- och slutdatum 
samt ansökningsförfaranden.

Ansökningsdatum

Vårtermin 2021: 

SKH: 1 sep–15 okt 2020 
SU: 15 sep–15 okt 2020
SMI: 15 sep–15 okt 2020

Kursernas studietakt är 
25–50% med campusförlagd  
undervisning anpassad för att 
det ska vara möjligt att jobba 
parallellt. Heltidsstudier är 
möjligt.

Vårtermin 2021

- Cirkusdidaktik, 15 hp (SKH)

- Dansdidaktik i streetdans, 15 hp      
  (SKH)

- Koreografiska processer för och       
  med barn och unga, 7,5 hp (SKH)

_________________ 

- Kulturskolan, normkritik och sam-     
  hällets utmaningar, 7,5 hp (SU) 

- Regi och scenisk gestaltning med  
  barn och unga i kulturskolan,  
  7,5 hp (SU)

- Fysisk teater med barn och unga      
  i kulturskolan, 7,5 hp (SU)

- Kulturskoledidaktik: uppdraget,      
  15 hp (SU)

_________________ 

- Musikalmetodik, 5 hp (SMI)

- Rytmik för dansare, 5 hp (SMI)

- Röstfunktionen i populärmusika-    
  liska genrer, 10 hp (SMI)

- Skapande dans, 10 hp (SMI)
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