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Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som bedrivs 
av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarna förbereder för vidare 
studier på konstnärliga högskolor, leder till ett yrkeskunnande inom det 
konstnärliga eller kulturella området eller bidrar till att bevara eller  
utveckla kulturarvet. 

Nivå
Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbild-

ningsform. 

Studiestöd
Utbildningarna berättigar till studiestöd från Centrala studie-

stödsnämnden, CSN. De förberedande utbildningarna be-

rättigar till studiestöd enligt CSN:s kategori A3 och de öv-

riga enligt kategori B1. Mer information om studiestöd hittar 

du på csn.se. 

Längd
De flesta utbildningar är mellan ett halvår och upp till tre 

år långa. Det finns också kortare utbildningar som ofta är 

några dagar eller några veckor långa. 

Omfattning
Inom konst- och kulturutbildningar finns inget poängsys-

tem. Omfattningen av utbildningen anges istället i antal 

veckor.

Behörighet
Det formella behörighetskravet för alla utbildningar är ge- 

nomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller mot-

svarande utbildning. En sökande kan också vara behörig 

om han eller hon på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra 

sig utbildningen. Utöver detta finns det på många utbild-

ningar även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar 

eftersom det ställs olika krav på förkunskaper på olika typer 

av utbildningar. Exakt vilka krav som ställs anges i utbild-

ningsplanen för den aktuella utbildningen

Reviderad januari 2020

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
.



Urval
Utbildningsanordnaren kan göra ett urval bland de sökande 

som är behöriga till utbildningen. Urvalets syfte är att rang-

ordna alla behöriga sökande. De urvalsgrunder och metod-

er som används anges i utbildningsplanen för den aktuella 

utbildningen. 

Ansökan
Det är utbildningsanordnaren som sköter antagningen till 

utbildningarna. Ansökningarna görs därför till respektive 

utbildningsanordnare. En utbildning kan starta när som 

helst under året, men vanligast är att den startar i augusti 

eller i september. Sista ansökningsdatum brukar vara under 

våren. Kontakta utbildningsanordnaren för att få tillgång till 

utbildningsplanen eller vid frågor om behörighet, urval och 

ansökan till en utbildning.

Betyg
På vissa av utbildningarna sätts betyg på varje genomförd 

kurs. Som betyg kan man få Icke godkänt, Godkänt eller 

Väl godkänt. På vissa kurser sätts endast Icke godkänt eller 

Godkänt. Kontakta utbildningsanordnaren för att få mer 

information om den utbildning som du är intresserad av. 

Studerandeavgifter
De allra flesta konst- och kulturutbildningar tar ut stude- 

randeavgifter, vilket innebär att den studerande betalar för

undervisningen. Utöver detta får den studerande själv be- 

tala för litteratur och annat studiematerial. För de utbild-

ningar som berättigar till studiestöd kan man få låna till 

studerandeavgiften upp till ett visst belopp. Kontakta gärna 

CSN för mer information kring detta. 

Hitta utbildningar
Mer information och  aktuella utbildningar finns på  

konstkulturutbildning.se.

 

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvar
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar 

som ska få stöd som konst- och kulturutbildningar. Myn-

digheten utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas 

kvalitet.

 

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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