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Yttrande avseende SOU2016:69, En inkluderande kulturskola på 

egen grund 

Stockholms universitet har inte anmodats att svara på betänkandet, men vi vid Institutionen 

för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vill ändå framföra 

några synpunkter.  

 

 SD har lång erfarenhet av estetiska lärprocesser och kompetens på området musik, bild och 

drama. Sedan hösten 2016 finns i vårt utbildningsutbud Kandidatprogrammet i estetiska 

ämnens didaktik – drama/teater, särskilt framtagen för att motsvara kulturskolans behov. Vi 

planerar även för en ny kandidatutbildning med inriktning medieproduktion.  

 
Synpunkter på betänkandet 

Generellt ställer HSD sig positiva till de förslag som finns i utredningen.  

 
Avsnitt 6.8 Förstärkta utbildningsvägar för att uppnå en inkluderande kulturskola på egen 
grund  
 
Vi ställer oss positiva till en yrkesexamen till kulturskolepedagog om 90 hp, förutsatt att detta 

föregås av en konstnärlig examen. Vi menar också att det är viktigt att även kunna erbjuda en 

grundutbildning som direkt leder till examen som kulturskolepedagog, förslagsvis på 

kandidatnivå, 180 hp. De utbildningar som ges behöver möjliggöra olika arbetskombinationer 

för de utexaminerade. Exempelvis för gymnasium/högstadium och även för F-6 med arbete i 

kulturskolan. Vi ser också behovet av fler lärosäten har möjlighet att ta sig an uppdraget än de 

tre som föreslås i utredningen. 

 

Avsnitt 6.9 Kulturskolerelaterad forskning  

Vi välkomnar forskning på kulturskolan genom nationellt kulturskolecentrum. Det bör finnas 

ett särskilt organ med ansvar för samordning och initiering av forskning relevant för 

kulturskolefältet.  

 

Vi ställer oss positiva till nationell forskarskola men vi betonar vikten av att den inkluderar 

flera estetiska ämnen, inte bara musikpedagogik.   
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Vi välkomnar förslaget om arbete för högre grad av representation och jämlikhet i 

kulturskolan.  
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