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"Vi har bestämt oss för att garantera alla barn och elever i Kalmar
kommuns förskolor, fritidshem och skolor ska få ta del av kulturaktiviteter
inom varierande områden minst två gånger per år."
Man brukar säga att barn har hundra språk, men
berövas 99. Med detta menas att vuxensamhället
traditionellt värderar och begränsar barnens
uttrycksmöjligheter. Kultur och estetik betraktas
idag som en central kunskapsväg i läroplanerna.
Förskolan och skolan har visserligen alltid haft ett
kulturuppdrag, men det har aldrig tidigare
formulerats så tydligt tidigare. Barnens kulturella
medvetenhet och möjligheter att uttrycka sig i olika
kulturformer har också starkt stöd inom den
europeiska unionen. Dessa framhålls som en av
EU:s åtta viktiga framtida nyckelkompetenser för ett
livslångt lärande. Frågan är om den svenska
förskolan och skolan verkligen ger kulturen detta
utrymme?
Jämställs kulturens status med naturvetenskap,
teknik, samhällsvetenskap och humaniora? Svaret är
att det ser väldigt olika ut. Även på detta område är
likvärdigheten i svensk förskola och skola bristfällig.
Jag är övertygad att alla rektorer och lärare vill ge
sina barn och elever olika kulturupplevelser, men att
ambitionerna ofta hindras av olika skäl.
Därtill spär segregationen och ökade klassklyftor på

Foto: Roger Carlsson
Kulturen ska bli viktigare i Kalmar
förskolor och skolor, två gånger per år
ska alla elever ta del av någon aktivitet.
Kanske är det av Marcho Marchev och
Eva Carlsson, som syns på bilden, som
återkommer med någon annan
föreställning.
FAKTA
Jonas Hellberg (S)
Ordförande i barn- och
ungdomsnämnden, Kalmar kommun

ojämlikheten när det gäller kulturell medvetenhet
och möjlighet att delta i olika kulturella uttrycksformer. Enligt min mening ska förskolan och
skolan vara kompensatorisk i alla avseenden. Just därför är det så viktigt att alla barn och
elever garanteras kultur och skapande genom det allmännas försorg.
I Kalmar kommun har förskolan och skolan höga ambitioner när det gäller de estetiska
lärprocesserna. Vi menar att kulturen har ett unikt egenvärde, men också bidrar positivt till
ökad måluppfyllelse i andra teoretiska ämnen. Forskning visar exempelvis att dans i skolan
förbättrar lärandeförmåga, gruppdynamik och rörelsemotorik.
Mot den bakgrunden har barn- och ungdomsnämnden beslutat att införa ett kulturlöfte. Vi
har bestämt oss för att garantera alla barn och elever i Kalmar kommuns förskolor,
fritidshem och skolor ska få ta del av kulturaktiviteter inom varierande områden minst två
gånger per år. Det handlar om att ge barnen rätten att möta och delta i professionell kultur i
olika former, till exempel teater, dans och konserter.
Kommunen avsätter också pengar för resor till kulturaktiviteter och kulturinstitutioner, till
exempel museer och Kalmar slott, för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla förskolor,
särskolor och grundskolor i hela Kalmar.
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