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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

Kurser 2020



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 

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. 

Du söker till varje enskild kurs inför varje termin. Om du vill stud-
era på heltid kan du välja kurser som motsvarar 30 hp per termin. 
Vill du läsa i en lägre studietakt väljer du en eller två kurser per 
termin.

På sista sidan ser du vilka kurser som ges under 2020.



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.

Några av kurserna som startar hösten 2019 
har öppet för sen ansökan:
uniarts.se/hitta-utbildning
su.se/hsd/kulturskoleklivet

Informationsträff om Kulturskoleklivet och  
utbildningen till Kulturskolepedagog, 90 hp
Fredag 16/8 2019 kl. 10–12

Plats: Stockholms konstnärliga högskola/DOCH Dans 
och Cirkushögskolan, Brinellvägen 58, Stockholm      

Inbjudan vänder sig till dig som redan arbetar som  
pedagog i Kulturskolan, till dig som sökt kulturskole-
kurser och till dig som är konstnär och intresserad av 
att veta vad det innebär att utbilda sig och arbeta som 
kulturskolepedagog.

På sista sidan ser du vilka kurser som ges under 2020.



Kursutbud 2020

Ansökan

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

Ansökningsdatum

Vårtermin 2020: 
SKH: 1 sept–15 okt 
SU: 15 sept–15 okt
Sommar 2020:
1 feb–15 mars
Hösttermin 2020:
SKH: 1 mars–15 april 
SU: 15 mars–15 april
Kursernas studietakt är 
25–50% med campusförlagd  
undervisning anpassad för att 
det ska vara möjligt att jobba 
parallellt. Heltidsstudier är 
möjligt.

Vårtermin 2020

Dans för barn och unga – 
didaktik 2, 7,5 hp (SKH)
Dramaturgi – från text till utfor-
skande processer med barn 
och unga, 7,5 hp (SU)

Film och skapande i kultur-
skolan, 7,5 hp (SU)
Kulturskoledidaktik: grupp och 
individ, 15 hp (SU)

Sommar 2020

Specialpedagogik med inrikt-
ning mot kulturskolan, 7,5 hp 
(SKH). Erbjuds återkommande 
som sommarkurs.

Hösttermin 2020

Animation, 7,5 hp (SKH)
Barns berättande, 7,5 hp (SKH)
Dans för barn och unga, 1,5 hp 
(SKH)
Fysisk teater, 7,5 hp (SU)
Konstarter i samverkan, 7,5 hp 
(SKH/SU/SMI)
Koreografi för barn, 5 hp (SKH)
Kulturskoledidaktik: ämnesdida-
ktisk fördjupning, 15 hp (SU)
Öppen verksamhet och alter-
nativa praktiker i kulturskolan, 
7,5 hp (SU)

Läs mer

Stockholms konstnärliga  
högskola: uniarts.se/stude-
ra-vid-skh/kulturskoleklivet
Stockholms universitet:
su.se/hsd/kulturskoleklivet 5 
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