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Culture is the widening of the mind and of the spirit.  

 Jawaharlal Nehru  

Barnens rätt till kultur globalt 
 

Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets rättigheter och speciellt Artiklarna 

12, 13 och 14 där konventionsstaterna  

a) tillförsäkrar barnet att fritt uttrycka sina egna åsikter,  

b) att sprida och motta information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i 

konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer samt  

c) respekterar barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  

Utöver dessa artiklar tas även hänsyn till exempelvis Artikel 23 i vilken  

”konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta 

ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 

självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället”  

och Artikel 2 i vilken  

”konventionsstaterna tillförsäkrar varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som 

anges i konventionen utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt”. 
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Barnens rätt till kultur nationellt 
 

I skolan 

Skapande skola 

Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för den statliga kulturpolitiken. Ale 

kommuns ska söka skapande skolamedel för våra barn och ungdomar för skolkultur. Bidraget 

har som mål att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 0–9 i 

grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.  Skapande 

skola ska även öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att 

tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Skolan 

står som sökande och förfogar över skapande skolamedel med hjälp av kulturen som med 

kompetens och helhetsbild. 

Lgr 11 

Kulturen och de estetiska perspektiven är prioriterade i LgR 11 även utanför de estetiska 
ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv. Kulturens roll för skolelever finns med 
också i skolans värdegrund och uppdrag och de övergripande mål och riktlinjer som följer 
skolans uppdrag. Här nämns det språkliga, upplevelserna, gestaltning och kulturens bildning 
bara för att nämna några exempel. 
 
Offentlig kultur  
 
Tid för kultur Prop. 2009/10:3 
Kulturpolitiken ska särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Kultur är viktigt 
både för barn och ungdomar och för vuxna. Men vuxna har ofta större möjligheter att 
överblicka kulturutbudet och göra självständiga val. Barn och ungdomar är i många 
avseenden i beroendeställning till vuxna och har begränsade möjligheter att själva påverka 
eller ta ansvar för sin uppväxtmiljö. Samhället och vuxenvärlden har därför ett  särskilt 
ansvar för att barn och unga får goda och likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet.  
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Kulturpolitiken bör ge förutsättningar för att barn och unga i hela landet har tillgång till ett 
kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och hög kvalitet. Genom att 
uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin 
fantasi och sitt självständiga tänkande. Kulturella aktiviteter ger barn och ungdomar 
utrymme att utbyta tankar och använda sin kreativitet i gemenskap med andra. Att lära 
känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang stärker barns och ungas identitet och 
ger perspektiv på tillvaron.  
Barn och ungdomar ska också ges möjlighet till inflytande och göras delaktiga såväl i 
planeringen som i genomförandet av de verksamheter som rör dem.  
I takt med den tekniska utvecklingen har barns och ungas medieanvändning radikalt 
förändrats och tillgången till kultur och eget skapande har ökat. Samhället ska främja en 
kreativ och trygg användning av alla slags medier och stärka barns och ungas 
mediekompetens. De som i unga år upplever och skapar kultur bygger en grund för att  
även senare i livet kunna tänka i nya banor. Att som ung ha tillgång till och kunna använda 
sig av sin kreativitet och sina kulturella uttryckssätt är därför av stor betydelse även ur ett 
samhällsperspektiv.  
 

Barnens rätt till kultur regionalt 

Västra Götalands kulturplan 

Enligt handlingsprogramet ” rätt att vara med” som beslutades av Västra Götalands 

kulturnämnd 2006 arbetar man med ett förhållningssätt där man sätter fokus på barn och 

ungas rätt till kultur i fem dimensioner, inflytande, likvärdiga möjligheter, samverkan skola 

och kultur, ökade möjligheter till eget skapande och en vidgad syn på kulturbegreppet. 

Det finns också medel att tillgå i form av arrangörsstöd och en s.k. K-peng som är kopplad till 

ungas egna kulturutövande 
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Barnens rätt till kultur lokalt 
Verksamhetsplan2014 Ale- lätt att leva 

Kultur och idrott för bättre hälsa  

Kultur och idrott är två byggstenar i god såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför är ett fortsatt starkt  

föreningsliv viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Vi har idag ett starkt föreningsliv inom både kultur och  

idrott och dessa ska fortsätta att stödjas. 

 

Målområden 

1. Ökad bildningsnivå 

Även kultur och fritidsutbudet är en faktor som spelar stor roll för vart människor och företag väljer  

att flytta. Diskussioner ska föras om hur kultur och fritid ska kunna användas som ett verktyg för att 

tydligare kunna styra kommunen mot en hållbar tillväxt. 

2. Bättre Folkhälsa 

Kulturen och det kreativa skapandet är viktigt i byggandet av en bra självkänsla och psykiskt 

välmående. Kulturen ska vara lättillgänglig för alla, oavsett ålder, och både kommunens 

kulturverksamhet och stärkandet av det kulturella föreningslivet är viktiga delar i det arbetet. 

3. Hållbar tillväxt 

Även kultur och fritidsutbudet är en faktor som spelar stor roll för vart människor och företag väljer 

att flytta. Diskussioner ska föras om hur kultur och fritid ska kunna användas som ett verktyg för att 

tydligare kunna styra kommunen mot en hållbar tillväxt. 
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Nämndplaner 

Utbildningsnämnden 

Skolan har ett stort ansvar att förmedla det rika kulturlivet till våra barn. Skapande skola ger 

möjlighet att stärka kulturlivets samverkan med skolan och skapar förutsättningar för möten 

med professionella såväl som amatörutövande kulturarbetare vilket stärker ungas 

möjligheter till eget skapande. Sektorn fortsätter med att gemensamt utveckla skapande 

skola och ger tydliga förut-sättningar till aktivt elevinflytande i processen. 

Kultur och Fritidsnämnd 

Prioritering  
Skapande skola ger möjlighet att stärka skolans samverkan med kulturlivet och skapar 
förutsättningar för möten med professionella såväl som amatörutövande kulturarbetare, 
vilket stärker ungas möjligheter till eget skapande. 1 
Uppdrag  
Sektorn ska fortsätta med att gemensamt utveckla projekt inom ramarna för skapande skola 

och ge tydliga förutsättningar till aktivt elevinflytande i processen 

Biblioteksplan 

I biblioteksplanen finns målet att nå förskolorna med sina sagokassar och boklådor. Man har 

även planerat för bokprat för årskurs 0-9.   

 

                                                           
1
 Vid arbetet med skapande skola samarbetar vi endast med professionella aktörer 
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Organisation 

Ales organisationsmodell  

Skolorna är representerade via barn och ungdomskulturgruppen. Detta är den grupp där 

man tillsammans tar del av det kulturutbud som finns och gör en bedömning om vad som 

passar för skolan och åldern. I barn och ungdomskultur gruppen beslutar man även om det 

arrangörsbidrag som Västra Götalandsregionen fördelar, och hur det ska disponeras till Ales 

barn och unga. 

När det gäller organisation och ansökning av skapande skola gruppen finns det en 

gemensam grupp bestående av de skolor som vill söka skapande skola och representanter 

för allmänkultur och kulturskola. Men elevdemokrati som utgångspunkt söker man 

gemensamt medel för skapande skola till Ales elever. 

Utvärderingar 

Utvärderingar ska göras i barn och ungdomskulturgruppen. Kontinuerligt ska även 

besökarnas upplevelse utvärderas via barn och ungdomskulturgruppen. Kulturenheten ska 

utvärdera barn och ungdomskulturen internt på årsbasis för att säkerställa ett 

helhetsperspektiv när det gäller barn och ungdomskultur. Kulturenheten ska hålla sig ajour 

med de kulturinfluenser som genomsyrar barn och ungdomskultur regionalt, nationellt och 

internationellt. 



8 
 

 

Medborgarperspektiv 

När det gäller barn och ungdomskultur är det viktigt att ha barn och ungdomars möjligheter i 
fokus. Att se kulturen som en självklar del att växa med. Vi ser att kulturen är en viktig del av 
ett hållbart samhälle och att Ale ska ha ett rikt och fritt kulturliv med mångfald och kvalitet. 
Kulturlivet ska vara öppet för alla, oavsett sociala, ekonomiska och intellektuella samt fysiska 
förutsättningar. Barn och ungdomar ska ha rätt till eget skapande och kunna utöva alla 
sorters kultur. Viktigt är att betona kultur för, av och med barn. Vi ska ta del av de 
utvärderingar av barn och ungdomars syn på kultur i kommunen som finns att tillgå som till 
exempel LUPP undersökningen i Ale.  

Kulturlivet ska vara öppet för alla, oavsett sociala, ekonomiska och intellektuella samt fysiska 

förutsättningar. Barn och ungdomar ska ha rätt till eget skapande och kunna utöva alla 

sorters kultur. 

Vi ska slå vakt om mötet.  Genom publikundersökningar både muntligt och skriftlig ska vi ha 

en ständigt pågående dialog med våra besökare. 

Vägar till kultur 

Fritidsgårdar, som arenor för kulturutövande. Med sitt kontaktnät och stöttning av 

ungdomar. Det kan vara grunden för egna projekt och arrangörskap. Här ska vi arbeta enligt 

KEKS metoden som är en modell för fritidsverksamheten i Ale. 

Biblioteket, som mötesplats för kulturen. Med sin kunskap och tillgänglighet. Här finns också 

ett åldersövergripande perspektiv, hittar man sin plats på biblioteket, så kan man fortsätta 

besöka biblioteket i alla åldrar i livet 

Kulturskolan, med sin kompetens och möjlighet för kulturutövande långt upp i åldrarna. Här 

finns möjligheten för en första kontakt med kulturutövandet som sedan kan bli en 

profession eller en kunskap som man bär med sig för framtiden 

Skolan, via skolkulturen kan ett första möte med kulturen ske, det kan vara mötet med 

professionell dans via en dansföreställning eller eget skapande via en konstnär. Skolan har 
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en viktig roll vid mötet mellan kultur och barn och unga, då det är den arena som barn och 

ungdomar befinner sig dagligen. 

Kulturföreningarna och teaterföreningarna har en stark position i Ale. De rekryterar barn och 

unga till verksamhet och projekt som kan vara första mötet med eget utövande av kultur. Via 

föreningsbidrag och en dialog ska vi hjälpa att stötta de föreningar som önskar det. 

Vikingagården för det lokala kulturarvet, medvetenheten om det kulturarv som finns i Ale 

synliggörs i vikingagården. Här kan det första intresset för kulturhistoria skapas via 

familjeaktiviteter eller ett publikt besök. 

Glasbruksmuseet, repslagarmuseet och hembygdsgårdarna med sina öppna verksamheter är 

ingångar för barn och unga att få vetskap om ett samhälle som fanns en gång. De är publika 

och lättillgängliga. 

Studieförbund och ideella krafter är viktiga aktörer.   

Civilsamhället med återkopplingar och den demokratiska struktur vi verkar i. 

Vi inser att vägarna till kultur är många och att vi bör komplettera, stötta och samarbeta 

med medborgarintresset i fokus. 

Kreativa katalysatorer 

I Ale vill vi slå vakt om det egna initiativet. Kulturenheten ska stärka detta genom olika 

strategier. 

 Kontakt med Kulturungdom, regionens satsning på ungkultur 

 Verka underlättande vid bokning av kommunens lokaler 

 Stötta vid ansökning av projektmedel avsätta 10 000 kr för egna 

kulturprojekt för unga 

 Inspiratör och kunskapsöverföring om kulturens roll till lärare och skolor  

 Se till att det finns en plats för offentlig teater och andra inspirerande 

kulturverksamheter för barn och ungdom 

 Genom att samverka med biblioteket och fritid som mötesplatser 

 Samverka med andra nämnder som Folkhälsan, se kultur som hälsa 
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Det här ordet sammanfattar barn och ungdomskultur för mig!  
 

V

   Ur webbenkät om barn och ungdomskultur 2012 
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Överenskommelse med skolorna i Ale 
 Kommun 

Överenskommelse om Kultur i skolan i Ale kommun 
 

1. Sektor Utbildning, Kultur och fritid har ett gemensamt ansvar för att tillförsäkra barnen 

kulturupplevelser inom ramen för det pedagogiska arbetet, vi vill slå vakt om de estetiska 

läroprocesserna. 

2. Barn och ungdomskulturgruppen, som representerar kommunens skolområden och 

skolornas olika stadier har till uppgift att planera och organisera verksamheten. 

3. Kulturenheten ansvarar för samordning och ledning av verksamheten. Kulturenheten 

samanställer ett terminsprogram över aktiviteterna som ska genomföras, tillsammans med 

skolorna har man ett delat ansvar att sprida informationen. 

4. Respektive enhet bidrar med ett anslag motsvarande 25 kr per elev och läsår. Kulturenheten 

matchar denna summa. 

5. Varje enhet tillförsäkras genom denna överenskommelse minst ett arrangemang eller annat 

kulturinslag/ läsår. Under sin skoltid i Ale ska varje elev fått ta del av en professionell dans- 

musik- och teaterföreställning och ha besökt något av de museer som finns i kommunen. 

Varje elev ska också ha tagit del av kommunens skolbioverksamhet. 

6. Den enhet som väljer att efter överenskommelsen inte låta eleverna ta del av utbudet har ett 

ansvar att se till att motsvarande utbud tillförsäkras dem på annat sätt.  

7. Den enhet som vill lämna överenskommelsen skall informera Kulturenheten om detta senast 

1 mars året före kommande läsår. 

8. Överenskommelsen gäller från läsåret 15-16 och tills vidare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 


