
Att studera på en konst-  
och kulturutbildning 

myh.se

Välkommen som studerande vid en konst- och kulturutbildning! Hoppas att 
du kommer att trivas med ditt val av utbildning. Myndigheten för yrkeshög-
skolan ansvarar för utbildningsformen konst- och kulturutbildningar och vi  
vill informera dig om hur utbildningarna fungerar.

Konst- och kulturutbildningar
Utbildningarna är eftergymnasiala och förbereder dig för 

den konstnärliga eller kulturella banan på olika sätt. Utbild- 

ningarna är indelade i tre kategorier med olika syften och 

ska

• förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till  

 konstnärliga examina,

• medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande  

 inom det konstnärliga eller kulturella området, eller

• ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla  

 kulturarvet. 

Utbildningarna tar oftast ut en studerandeavgift. Den kan 

variera mycket beroende på om utbildningen får statsbidrag 

eller inte. De flesta utbildningar som är längre än en termin 

ger rätt till studiestöd.

Studerandeinflytande
Studerandeinflytandet på din utbildning är viktigt och finns 

reglerat i förordning (2013:871) om stöd för konst- och 

kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Som stu-

derande har du tillfälle att påverka utbildningens upplägg 

och genomförande. Skolan som håller i utbildningen, det 

vill säga utbildningsanordnaren, ska lyssna på det som du 

och de andra studerande framför och genomföra åtgärder 

om det behövs. Det innebär inte nödvändigtvis att alla 

önskemål tillgodoses.

Utbildningsplan och kursplan
För varje konst- och kulturutbildning finns en utbildnings- 

plan tillgänglig som beskriver utbildningens innehåll och 

genomförande – läs gärna igenom den för att se vad som 

gäller för din utbildning. För varje kurs i utbildningen ska 

det också finnas en kursplan som bland annat beskriver 

mål, innehåll och de former för kunskapskontroll som ska 

tillämpas. 

Reviderad januari 2020

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
.



Utbildningarna granskas
Myndigheten för yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för 

konst- och kulturutbildningar. Det innebär att vi kontrollerar 

att utbildningarna bedrivs i enlighet med reglerna.

Vem bestämmer vad?
Styrelsen eller ledningsgruppens ansvar

För varje konst- och kulturutbildning finns en styrelse eller 

ledningsgrupp. Den ska se till att utbildningen genomförs 

enligt gällande förordning samt beslut fattade av myndig-

heten. I praktiken innebär det till exempel att se till att ut- 

bildningsplanen följs och att utbildningens uppsatta mål 

nås. Styrelsen eller ledningsgruppen ska också fatta beslut 

om antagning och utfärdande av utbildningsbevis. Den ska 

även fastställa kursplanerna för kurserna i din utbildning 

samt ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet i utbild-

ningen.

Utbildningsanordnarens ansvar

Utbildningsanordnaren har ansvar för att utbildningen be-

drivs med god kvalitet och enligt gällande förordning och 

regler. Den ansvarar mot dig som studerande, mot styrel-

sen eller ledningsgruppen och mot myndigheten och har 

ansvar för att åtgärda eventuella brister. Utbildningsanord-

naren rapporterar även in dina studieresultat. Som stude- 

rande ska du ges möjlighet till insyn i verksamheten och 

tillfälle att påverka. Det är viktigt att du för fram dina syn- 

punkter till utbildningsanordnaren eller till styrelsen eller 

ledningsgruppen. 

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar 

Myndigheten beslutar vilka utbildningar som ska få stöd 

som konst- och kulturutbildningar. Myndigheten kontrollerar 

och granskar även utbildningarnas kvalitet.

Synpunkter på utbildningens kvalitet
Om du av någon anledning är missnöjd med kvaliteten på 

din utbildning ska du alltid i första hand ta upp problemet 

med utbildningsanordnaren. Prata till exempel med utbild- 

ningsledaren eller med någon annan kontaktperson. Det 

kan vara en god idé att diskutera problemet vid ett klassråd 

eller studeranderåd. Om utbildningen har en studerande- 

representant kan det vara lämpligt att tala med honom eller 

henne. 

Om du har talat med din utbildningsanordnare eller even-

tuell studeranderepresentant men fortfarande är missnöjd 

och ser brister i utbildningen kan du göra en anmälan till 

myndigheten. Använd då gärna formuläret på myh.se. Vid 

eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på tele-

fon 010-209 01 00 (växelnummer) och be om att få tala med 

en utredare som arbetar med anmälningsärenden.

Studieuppehåll
Om du behöver göra uppehåll från dina studier kan det 

finnas möjlighet till det. Det är utbildningsanordnaren som 

avgör vilka skäl som kan ligga till grund för att besluta om 

ett studieuppehåll. Prata med den som är ansvarig för din 

utbildning om vad som gäller och vilka rutiner som finns vid 

studieuppehåll. 

Mer information
Mer information finns på myndighetens webbplats myh.se 

och på konstkulturutbildning.se. På myh.se kan du bland 

annat hitta den förordning som styr utbildningarna.

Kort om...
CSN De flesta konst- och kulturutbildningarna berättigar till 

studiestöd. Vid frågor om studiestöd, kontakta CSN.

Avgifter De flesta konst- och kulturutbildningar tar ut stu- 

derandeavgifter. Utöver dessa får du ofta själv betala för 

litteratur eller annat studiematerial som du behöver. Vi re-

kommenderar att du begär ett skriftligt avtal med de villkor 

som gäller. 

Betyg Vissa konst- och kulturutbildningar ger betyg efter 

avslutade kurser. Betygsskalan som används är Icke god-

känt, Godkänt och Väl godkänt. I vissa kurser ges endast 

Icke godkänt eller Godkänt. I kursplanerna framgår om 

betyg sätts och de principer för betygssättning och former 

för kunskapskontroll som gäller.

Utbildningsbevis Efter avslutad utbildning har du rätt att 

på begäran få ut ett utbildningsbevis som beskriver utbild-

ningens innehåll samt dina resultat. 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har fem verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, 
tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). Läs mer om vår verksamhet på www.myh.se.

 Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås |  010-209 01 00 |  info@myh.se |  myh.se 
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