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Remissvar gällande En inkluderande kulturskola på egen grund 

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har tagit del av Kulturdepartementets betänkande om En inkluderande 

kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) och redovisar nedan sina synpunkter. 

KKH ser positivt på att utredningen lyfter att ansvaret för en inkluderande kulturskola, inte endast 

bör ligga på kommunerna utan att det också fordrar ett regionalt och nationellt ansvarstagande.  

Det är dock viktigt att se till att så stor del som möjligt av det ekonomiska stödet ges på lokal nivå och 

till verksamheten och att det inte byggs upp resurs- och kompetenscentra som slukar för mycket 

resurser.  

När det inom skolväsendet dras ner på undervisningen i estetiska ämnen, blir kulturskolans 

verksamhet än viktigare. I de konstnärliga högskolornas arbete med breddad rekrytering är det av 

största vikt att barn och unga i hela landet oavsett bakgrund och uppväxtmiljö kan få en ökad tillgång 

till kulturskolans verksamhet. KKH tycker därför att det är bra att nationella mål för kulturskolans 

verksamhet tas fram. Ett viktigt mål att trycka på är att verksamheten ska präglas av konstnärlig och 

genremässig bredd. 

KKH stöder de utvecklingsområden som pekas ut:  

- breddning av konstområden 

- inkludering och tillgänglighet 

- pedagogisk utveckling 

Vad gäller pedagogisk utveckling, föreslår utredningen att en yrkesexamen i form av kulturpedagog 

om 90 högskolepoäng ska inrättas. Det är en väg att gå, alternativt skulle nya pedagogiska 

magisterprogram eller masterprogram som påbyggnad på konstnärlig examen kunna skapas. Det är 

ett bra initiativ och skulle kunna vara en intressant påbyggnad för de som har en konstnärlig examen 

och ett intresse av pedagogik och undervisning, men inte vill gå en längre lärarutbildning. 



Beslut i detta ärende har fattats av tf rektor Peter Geschwind efter föredragning av chefen för 

Utbildnings- och forskningsenheten Anneli Hovberger. 

 

Peter Geschwind 

Prorektor 

    Anneli Hovberger 

    Enhetschef 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


