Information om konst- och kulturutbildningar
för dig som är studie- och yrkesvägledare.

konstkulturutbildning.se

Konst- och kulturutbildningar
Det är kläderna, musiken, appen, soffan, konsten, filmen, koppen, artisten, dansaren ...
Ja, det mesta som omger oss är sprunget ur en kreativ kraft hos någon som har tänkt,
skapat och fattat beslut. Det är den kreativa kraften som vi förvaltar och utvecklar på
konst- och kulturutbildningarna.

En konst- och kulturutbildning kan passa många som vill uttrycka sig kreativt inom ett
konstnärligt eller kulturellt område. Förutom att man utvecklar sitt intresse är kreativitet
en egenskap som krävs inom många olika yrken man kanske inte ens har tänkt på.
En kreativ yrkesbana kan starta på
en konst- och kulturutbildning

Vägen till kunskap kan se ut
på väldigt många olika sätt

Högskoleförberedande konst- och kulturutbildningar
Många väljer en högskoleförberedande konst- och kulturutbildning för att ta sig vidare till högskolor inom design,
konst, musik, arkitektur, dans eller teater. Numera finns
det också många högskoleutbildningar som ligger i ett
gränsland mellan design och teknik, där en förberedande
konst- och kulturutbildning kan ge en bra grund. Några
exempel på sådana är utbildningar för spel-, webb- och
digital applikationsutveckling, textil- och mode samt utbildningar inom produkt- och industridesign.

Undervisningen på en konst- och kulturutbildning sker genom det praktiska arbetet med olika material eller tekniker i
ateljéer, i verkstäder, på scener eller i dans- och musikstudior. Kunskapen förstärks genom reflektion, teori och samtal. På så sätt får man inte bara teknisk kompetens. Man utvecklar också sin personliga formkänsla, sitt personliga uttryck och förståelse för den egna skapandeprocessen. Man
får modet att följa den egna idén och förmågan att uttrycka
sig självständigt.

Yrkesinriktade konst- och kulturutbildningar
Med en yrkesinriktad konst- och kulturutbildning kan man
ta klivet vidare ut i arbetslivet. Kanske vill man arbeta som
dansare eller musikalartist i Sverige eller internationellt.
Kanske vill man arbeta med hantverk inom textil, trä, metall eller silver. Andra exempel är skrivande och författarskap, sång och musik, film, ljud eller realistiskt måleri.
Man kan också arbeta inom yrken som art director eller
grafisk formgivare.

På utbildningar inom musik, dans och teater skapas också förståelse och lärdomar runt mötet med publik. Vad
flow är och hur ett möte med publik fungerar. Man övar
också på auditions och på att förhålla sig till prestation
som en positiv kraft.
Att ansöka till en utbildning
Skolorna efterfrågar oftast prov på annan kunskap än
den som bara mäts med betyg. Därför söker man ofta
till en konst- och kulturutbildning med arbetsprover eller
auditions.

Utbildningarna hittar du på konstkulturutbildning.se

Fakta om utbildningarna
Högskoleförberedande utbildningar 1–2 år

Yrkesinriktade utbildningar 1–3 år

Utbildningarnas syfte är att ge de studerande en gedigen
konstnärlig grund som kan leda till vidare studier på konstnärliga högskolor och universitet.

Utbildningarnas syfte är att ge de studerande ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga och kulturella
området, eller inom kulturarvsområdet.

Berättigar till studiemedel enligt avdelning A3
Studiemedel i totalt 80 veckor, ca 2 års heltidsstudier.
Studiemedel för en förberedande utbildning belastar inte de
veckor man kan ha rätt till studiemedel för eftergymnasiala
studier.

Berättigar till studiemedel enligt avdelning B1
Studiemedel i totalt 240 veckor, cirka 6 års helstidsstudier.

– Man kan gå vidare till arbetslivet eller fortsätta studera oavsett om man gått en högskoleförberedande
eller yrkesinriktad konst- och kulturutbildning.
– Utöver läsårsutbildningarna finns också korta utbildningar som ger fördjupning inom ett specifikt område.
De korta utbildningarna berättigar oftast inte till studiemedel.

Studerandeavgifter

Studiemedel och merkostnadslån

Alla utbildningar tar ut studerandeavgifter som varierar mellan utbildningarna. Det är skolan som bestämmer vad som
gäller om man vill sluta utbildningen, göra studieuppehåll
eller blir sjuk. Därför är det viktigt att ta reda på reglerna
för studerandeavgiften. Vi rekommenderar även att man
begär ett skriftligt avtal med skolan om de villkor som gäller.

Ansökan om studiemedel och merkostnadslån görs hos
CSN. Beroende på kostnaden kan man få ett merkostnadslån till hela eller en del av studerandeavgiften.
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Kontakta skolan för mer information

Studerande på en konst- och kulturutbildning har rätt
till studiemedel även före 20 års ålder.
Kontakta CSN om studiemedel/merkostnadslån

Behörighet och urval

Ansökan

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar är genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Man kan också vara behörig om man
på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan även finnas krav på särskilda förkunskaper
som varierar mellan olika utbildningar. Om det är fler
sökande än platser görs ett urval för att rangordna de
sökande som är behöriga.

Skolorna sköter själva antagningen till sina utbildningar.
Därför vänder man sig direkt till skolan man är intresserad av för att ansöka, och för frågor om ansökningsprocessen samt om vilka krav som ställs för att bli antagen.
Oftast behöver man skicka in arbetsprover, göra auditions
eller komma på intervju. Sista ansökningsdatum varierar
mellan utbildningarna.
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Kontakta skolan för mer information

Konst- och kulturutbildningar styrs av Förordning ( 2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar. Utbildningarna är eftergymnasiala och står under statlig tillsyn samt kvalitetsgranskas av Myndigheten för
yrkeshögskolan. Konst- och kulturutbildningarna bedrivs av ett 50-tal olika privata skolor.

Visste du att det finns över 100 olika yrkesroller
inom det konstnärliga och kulturella området?
Här listas några. Kan du komma på fler

☺

Arkitektur, inredning
och design

Reklam- och
kommunikation

Arkitekt
Dekorationsmålare
Finsnickare
Inredningsarkitekt
Landskapsarkitekt
Möbelformgivare
Trädgårdarkitekt
Slöjdlärare
Förpackningsdesigner
Industri- och produktdesigner
Prototypmodellör
... med flera

Animatör
Art Director
Copy writer
Creative director
Fotograf
Grafisk formgivare
Illustratör
Kommunikatör
Kreativ konsult
Ljuddesigner
Marknadsförare/strateg
Produktionsledare
Webb- och applikationsutvecklare
UX-designer
... med flera

Musik och dans
Dansare
Danslärare
Danskonstnär
Dirigent
Koreograf
Ljuddesigner
Ljudtekniker/producent
Musikalartist
Musiker
Musikproducent
Operasångare
Singer-song writer
Sångare/sångerska
Sångpedagog
Tonsättare
Triple Threat Artist
... med flera

Textil och mode
Brodör
Designassistent
Direktris/Technical designer
Hattmakare
Handskmakare
Hemslöjdskonsulent
Inköpare
Kostymmästare
Modedesigner
Modist
Mönsterkonstruktör
Skodesigner
Skräddare
Textildesigner
Textilingenjör

Tillskärare

Underklädesdesigner
Väskmakare
Vävare
... med flera

TV, film och teater
Animatör
Attributmakare
Cirkusartist
Clown
Concept artist
Filmare/filmproducent
Fotograf
Författare – poesi, dramatik
och filmmanus
Ljudtekniker
Maskör
Producent
Perukmakare
Regissör
Kostymör
Scenograf
Skådespelare
Stuntman
... med flera

Sound designer
Concept artist
Författare/scriptare
Gamedesigner
Karaktärsmodellerare
Level designer
Texturerare
Technical artist
Community management
... med flera

Bild och form
Figur och stillebensmålare
Illustratör
Skulptör
Bildkonstnär
Keramiker
Konstkritiker
Konstrestaurerare
Silversmed
Smed
Smyckeskonstnär
Trä eller metallformgivare
Bildlärare
... med flera

Spel
Animatör
3D-grafiker
2D-grafiker
Art Director
Environment artist

Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter
för konst- och kulturutbildningar
 Fatta beslut om vilka utbildningsanordnare som ska beviljas
statligt stöd (statsbidrag och/eller studiestödsberättigande)
 Göra tillsyn
 Granska utbildningarnas kvalitet
 Framställa statistik
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