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Ett program för barn & ungas kulturverksamhet är ett verktyg för att arbeta strategiskt och
långsiktigt med barn och ungdomskultur. Syftet är att säkerställa att barn och unga ska kunna
delta i kulturlivet som skapare, publik och deltagare. Alla barn och ungdomar i skolan och på
fritiden omfattas av programmet. Den är ett gemensamt dokument för de verksamheter i kommunen som arbetar med barn och unga. Ett program för barn & ungas kulturverksamhet är
ett verktyg för demokrati och delaktighet. Programmet är en förutsättning för att kommunen
ska ta del av det regionala arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för
barn och unga i kommunen.

Inledning

Ofta talar man, förenklat, om två olika kulturbegrepp: ett antropologiskt eller sociologiskt,
kultur som livsform och ett estetiskt, konstarter som till exempel bildkonst, dans, film, foto,
formgivning, konsthantverk, litteratur, musik och teater. Kultur är även en fråga om kunskap,
perspektiv och kritiskt tänkande, ett särskilt sätt att förhålla sig både till konstnärliga uttryck
och till samhället omkring oss som gör att människor utvecklas som individer.
Kultur för barn och unga producerad av vuxna finns i åtminstone två varianter. Den ena kal�lad den bildande kulturen som oftast kallas kvalitetskultur och är estetisk, konstnärlig, pedagogisk och aktiverande. Den andra är den marknadsorienterade kulturen och är utbud på TV,
andra bildmedia, dataspel och leksaker, numera ofta med anknytning till de andra medierna.
Kultur med barn och unga tillhandahålls av vuxna och är till en del organiserad som fritidsaktiviteter som kulturskolor, mötesplatser, klubbverksamhet, arrangemang, festivaler, men också
aktiviteter av mer informell karaktär som lek, spel, folkkultur och traditioner som vuxna och
barn utövar tillsammans.
Kultur av barn och unga är barns eget skapande, exempelvis deras lekkulturer. Detta utvecklas
till ungas egna uttryck och aktiviteter, skapande i grupp eller för sig själv
Kultur av unga organiserad av unga.

Kultur och Lärande

Formellt lärande äger rum vid inrättningar för allmän och yrkesinriktad utbildning och leder
till erkända utbildningsbevis och kvalifikationer.
Icke-formellt lärande äger rum vid sidan av de gängse systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning och leder inte nödvändigtvis till formaliserade utbildningsbevis. Icke-formellt
lärande kan tillhandahållas på arbetsplatsen eller genom organisationer och grupper i det civila
samhället (till exempel ungdomsorganisationer, fackföreningar och politiska partier). Det kan
också ges via organisationer eller tjänster som inrättats för att komplettera formella system (till
exempel kurser i konst, musik eller idrott eller privatundervisning för att förbereda examina).
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Informellt lärande är en naturlig del av vardagslivet. I motsats till formellt och ickeformellt
lärande är informellt lärande inte nödvändigtvis avsiktligt lärande och därför erkänns det ofta
inte ens av individerna själva som något som bidrar till deras kunskaper och färdigheter.

Fokusområden
Tillgång till kultur som är tillgänglig
Den som vill ska ha möjlighet att delta i upplevelser och skapande.
"Kultur ska erbjudas så att barn och unga ges möjlighet att delta oavsett var de
bor i kommunen. Barn och unga med olika funktionsvariationer ska kunna delta i
upplevelser och eget skapande. Det är viktigt att barn och unga med olika förutsättningar möts i kulturella aktiviteter."

Delaktighet och inflytande
Barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över de
kulturaktiviteter som de deltar i och tar del av under såväl fritid som skoltid.
"Barn och unga ska få ta del av kultur på sina villkor och det ska ske i deras vardag. För att stödja barn och ungas initiativ kring det egna skapandet ska ansvariga
verksamheter utveckla fler former för detta skapande. Med ”sina” villkor menar vi
funktionsvariation såväl som socioekonomisk status som individens egna val"

Eget skapande
Barn och unga ska erbjudas tillfällen att prova på, experimentera och odla intressen
efter egen lust och ambition.
"Genom eget skapande utvecklar barn & unga fantasi, kreativitet och nytänkande samt kan hitta fler språk att uttrycka sig med. Skapande stärker identitet och
öppnar nya vägar för att förstå sig själv och andra. Barn och unga ska erbjudas
stöd och uppmuntras att utveckla och förverkliga sina idéer."
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Lärande och kunskapande

Kultur ska vara en del av barn och ungas lärande och kunskapande både på fritiden
och i skolan.
"Ungas eget kulturskapande på fritiden bidrar både till ett viktigt informellt som
ett ickeformellt lärande. I Lgr11 finns väl beskrivet hur barn och unga förväntas ta
del av kultur"

Uppföljning av program för barn & ungas kulturverksamhet

Programmet för barn och unga gäller mellan åren 2017-2021. De kulturella aktiviteter och mål
som beskrivs i aktivitetsplanen ska följas upp årligen i samband med bokslut. På så sätt får kultur för barn och unga en mer framträdande roll än tidigare. Kulturarbetet för, med och av barn
och unga ska även redovisas för politiken minst en gång per år.
Särskilda äskanden i budget med anledning av kulturarbetet görs av ansvarig verksamhetschef.

Följande styrdokument ligger till grund för

program för barn & ungas kulturverksamhet:
FN:s barnkonvention
Eus kulturpolitiska mål
Nationella kulturpolitiska mål
Kulturrådets strategi för arbete med kultur för barn och unga
Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019
En mötesplats i världen – VG regionens kulturstrategi 2012Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016
Läroplan LGR11, rev 2015
Läroplan för gymnasieskolan, Lpf
Kommunens biblioteksplan
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