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BARNKULTURENS CENTRALA BUDSKAP: 
Kommunen måste möjliggöra barn och ungas rätt till kultur och konst.

Vad ska kommunen konkret beslut om för 
att denna fråga ska gå vidare?

I sin budget garanterar kommunen tillräcklig finan-
siering för högkvalitativ barnkultur samt säkers-
täller konst- och kulturaktörernas resurser för att 
genomföra och utveckla tjänster och kulturevene-
mang för barnfamiljer och unga till rimliga priser.

Barnkultur registreras i kommunens kulturstrate-
gi: ”I kommunen främjas barnkultur, med vilket 
man avser kultur som produceras av professionel-
la för barn och tillsammans med barn. Detta avser 
även kultur som skapas av barn och som till exem-
pel grundar sig i lek. Barnkultur av hög kvalitet är 
barnorienterad, tillgänglig och på en hög nivå kons-
tnärligt sett.”

Barnkultur registreras i kommunens välfärdsplan: 
”Konst och kultur skapar redan i sig välbefinnande 
och ett meningsfullt liv. De kan även användas i syf-
te att främja välbefinnande. Vikten av kulturverk-
samhet för barns välbefinnande är allmänt erkänt. 
Barnfamiljer, barn och ungdomar erbjuds förmån-
liga eller kostnadsfria möjligheter att delta i kultur 
och hobbyverksamhet.”

Organiserandet av högkvalitativ barnkultur re-
gistreras som mål för kommunens fritidstjänster, 
och kommunen arrangerar tillräckliga resurser för 
att koordinera barnkultur.

Kommunen tar inte ut inträdesavgifter av barn och 
unga för kulturtjänster.  

Kommunen främjar ett kvalitativt utbud av konst 
för barn och unga genom att dela ut bidrag och 
genom att erbjuda arbetsutrymmen till rimliga pri-
ser för professionella inom branschen.

1. Hoppborg är inte tillräckligt!
– Barn har rätt till barnkultur som är av hög 
kvalitet och på en hög nivå konstnärligt sett

Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättighe-
ter föreskriver att barnet har rätt att delta i kultur-
liv och konst. Kommunernas barnkulturutbud mås-
te bestå av mer än en hoppborg och ansiktsmålning. 
Det är varje kommuns lagstadgade uppgift att främ-
ja, stödja och organisera kulturverksamhet. Barn 
och unga har rätt till konst som görs av en konstnär, 
samt till konstverksamhet som leds av en profes-
sionell. Professionella känner till särdragen för oli-
ka konstområden, och i verksamheten ges utrymme 
för olika tankar, känslor och upplevelser. Till exem-
pel barnkulturcentren, den grundläggande kons-
tundervisningen, muséer, teatrar, orkestrar, biblio-
tek och cirkulerande föreställningar erbjuder bar-
nen professionell kultur.

KYSY
MINULTA!

HOPPSLOTT
RÄCKER INTE!

#barnkultur



2. Fråga mig!
– Barn och unga måste höras i beslutsfattande 
som berör dem

Kommunerna bör se till att barn och unga blir hör-
da i beslutsfattande som berör dem. Barn och unga 
är experter på sina egna liv. Beslut och konsekven-
ser av beslut bör diskuteras med barnen och ung-
domarna. Beslut, till exempel nedskärningar, som 
berör skolan, småbarnspedagogiken och ungdoms-
verksamheten återspeglas direkt i barn- och ungdo-
men. Professionella inom barnkultur stöder barnen 
och ungdomarna i att uttrycka sig och forma sina 
synsätt, samt hjälper dem att få sina tankar synligg-
jorda och hörda.

Även i miljöplaneringen borde man ta hänsyn till 
barn och ungdomars perspektiv och involvera dem 
i planeringen av gemensamma utrymmen. En miljö 
byggd av vuxna för vuxna ser alldeles annorlunda ut 
i barn och ungdomars ögon.

3. Låt mig välja!
– Barn och unga måste ha möjlighet att utföra 
hobbyverksamhet mångsidigt

Konstinspirerad hobbyverksamhet utvecklar förmå-
gor, empatisk förmåga och social kompetens, intelli-
gens, självkännedom, uppfattnings- och inlärnings-
förmåga på ett mångsidigt sätt. Alla barn och ungdo-
mar ska oberoende av den egna bostadsorten, egna 
intressen eller föräldrarnas inkomstnivå ha möjlighet 
att utöva konst och kultur samt att delta i barnkultur-
centrets verksamhet på den egna orten.

Vad ska kommunen konkret beslut om för 
att denna fråga ska gå vidare?

I kommunen implementeras en bedömning av kon-
sekvenser för barn enligt UNICEF:s modell En bar-
nvänlig kommun. Med hjälp av modellen kan kom-
munen säkerställa att barnets rättigheter förverkli-
gas möjligast väl i varje barns vardag.

Att höra barn i frågor som berör dem görs till en del 
av kommunens beslutsfattande, barn och unga in-
volveras även i stadsplaneringen.

Barn och ungdomar får stöd i att forma sin egen 
synvinkel. Konstorienterade metoder tas i bruk i 
kommunen som ett redskap vid hörande. 
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Vad ska kommunen konkret beslut om för 
att denna fråga ska gå vidare?

Kommunen erbjuder också hobbyverksamhet inom 
konst och kultur.

I kommunens plan för fritidsverksamhet registreras 
att hobbyverksamheten grundar sig på hörande av 
barn och ungdomar.

Även inom hobbyverksamheten bör man säkerstäl-
la jämlikhet och tillgänglighet: hobbyerna bör även 
föras utanför bildningscentren och jämlika möjlig-
heter måste garanteras för de barn och ungdomar 
som behöver särskilt stöd, till exempel transport- och 
tolktjänster för funktionshindrade barn och unga 
samt kostnadsfritt inträda till barnkulturens tjänster 
för assistenter.

Kommunen stöder allt aktivare aktörer som har mär-
ket tillgänglig hobby inom konst.

Kommunen erbjuder barn, familjer och ungdomar 
både utrymmen och redskap för att självständigt pro-
va på hobbyer samt för att fortsätta hobbyn efter att 
man hittat en gren man tycker om.
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4. Grundskola utan museibesök?
– En plan för kulturfostran i varje kommun

Planen för kulturfostran gör att kulturfostran i sko-
lan och småbarnspedagogiken är målinriktad och 
jämlik. En plan för kulturfostran behövs i varje 
kommun. Planen hjälper barnen att lära känna kul-
turen och kulturarvet på det egna närområdet.

Planen för kulturfostran tar omfattande hänsyn 
till olika konstinriktningar. Den stöder även loka-
la konstnärers arbete samt arbetet på lokala kons-
tinstitut.

Vad ska kommunen konkret beslut om för 
att denna fråga ska gå vidare?

För att säkerställa barn och ungdomars lika tillgå-
ng till kultur och konst utarbetas i kommunen en 
plan för kulturfostran i samarbete med utbildnin-
gen och kulturverket. Planen är bindande för lära-
re och genomförs som en del av skolornas läroplan.

Kommunen ansvarar för samarbetet mellan små-
barnspedagogiken, den grundläggande utbildnin-
gen, den grundläggande konstundervisningen och 
bildningsverket, även finansiellt.

Konst- och kulturaktiviteter ökas i kommunens 
småbarnspedagogik och i den grundläggande ut-
bildningen. Kommunen erbjuder även sina lära-
re kompletterande utbildning i konst- och kultu-
rområdet.

Kommunen ser till att barnkulturens turnéverk-
samhet har tillräckliga resurser.
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