
Föreningen Barnkultur i Sverige (BaS)  

Svar från Vänsterpartiet 

 

För medlemmarnas räkning frågar vi nu de olika riksdagspartierna om deras syn på och politik för 

barn- och ungkultur: 

  

•         Är barn- och ungkultur ett prioriterat område? 

Svar: Ja!  

 

 

•         Hur ser partiet på barn- och ungkultur? 

 

Svar: Kultur och konst spelar en central roll i ett demokratiskt samhälle.  Det är grundläggande att alla 

barn och ungdomar under hela sin uppväxt har tillgång till kulturella verksamheter där de själva är 

skapande, men också att de får uppleva professionellt utövad kultur inom alla genrer.  

En av Vänsterpartiets mest prioriterade kulturfrågor är stärka alla barn och ungdomars möjlighet att 

själva prova på och utöva teater, dans, musik med mera inom ramen för kulturskolans verksamhet. 

Barn som ges möjlighet att själva utöva kultur får ökat självförtroende, stärker sin problemlösande 

förmåga och blir bättre på socialt samspel. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en rik 

fritid med lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet.  

 

•         Vilka områden vill man eventuellt utveckla? 

 

Svar: Skolan och den kommunala kulturskolan spelar därför en viktig roll för barns och ungas tillgång 

till kultur och konstnärliga uttryck.  För att alla barn från förskola till gymnasium ska ha möjlighet att 

möta olika former av professionell kultur inom ramen för sin utbildning anser vi att samarbetet och 

samverkan mellan skolan, lokala och nationella kulturinstitutioner samt det fria kulturlivet behöver 

öka och stärkas. En av Vänsterpartiets mest prioriterade kulturfrågor är stärka alla barn och ungdomars 

möjlighet att själva prova på och utöva teater, dans, musik med mera inom ramen för kulturskolans 

verksamhet. Vi vill därför införa en avgiftsfri kulturskola för alla barn.  

Skapande skola har funnits sedan 2008 och är ett statsbidrag vars syfte är att kulturella och 

konstnärliga uttryck långsiktigt ska integreras i förskolan och skolan. Vi vill att Skapande skola 

upphör som projektform och integreras i skolans ordinarie verksamhet. Över tid har antalet 

skolvisningar minskat avsevärt. Vänsterpartiet har därför tidigare motionerat i riksdagen om att det 

behöver ges ett tydligt uppdrag till skolan för att exempelvis antalet skolvisningar ska kunna öka och 

samverkan förbättras. Alla barn ska komma i kontakt med scenkonst minst en gång per termin i 

grundskolan. Vi verkar för en översyn av hur professionell kulturverksamhet konkret kan integreras i 

skolans undervisningsämnen. Syftet är att stärka detta arbete och sprida goda exempel i hela landet. Vi 

anser vidare att de estetiska ämnena både behöver uppvärderas och få ett ökat utrymme i skolan, därför 

vill vi att antalet timmar i estetiska ämnen ökar och att ämnena ska finnas med i alla nivåer i grund- 

och gymnasieskolan. Varje skola bör ha en kulturpedagog knuten till sig. Vi vill stärka alla elevers rätt 

till ett skolbibliotek.  

 

 

•         Synen på barn- och ungkultur i grundskola, Kulturskola, övrig fritid? 

Svar: Se svar på frågan ovan!  

 

 

 

  

  

  


