
KULTURSKOLEMANIFEST 



Till dig som är barn eller ungdom i Norden

Du har rätt till konst och kultur!

Därför ska kulturskolan vara en del av ditt liv - den ska se till 
dig och dina intressen. Samtidigt ska den utmana dig, få dig 
att se och höra nya saker och den ska knyta an till 
samhället omkring dig. Kulturskolan ska lyssna på dig och 
vara närvarande där du är. Kulturskolan ska erbjuda dig 
kunskap och engagemang.

Men viktigast av allt; Kulturskolan 
ska vara till för alla barn och unga, 

året runt så att du kan vara där 
tillsammans med någon du 

känner och någon du inte känner 
och få upplevelser som kommer 

att betyda något för dig!



Prinsippene

Principerna

Projektet “Kulturskolan som en inkluderande kraft i lokalsamhället - KIL”, 
ett kulturskolutvecklingsprojekt bestående av tio nordiska 
kulturskolor - har utvecklat följande uttalande som sammanfattar våra 
tankar och visioner för ett inkluderande samhälle och kulturskolans roll, 
skyldigheter och aktiviteter i detta arbete.

Konst och kultur skapar arenor för tillhörighet, gemenskap och 
deltagande som är en förutsättning för nordisk demokrati.

Kulturskolan är en viktig bidragsgivare till den övergripande 
uppfostran där barn och ungdomar bildas som människor, 
utvecklar kunskap och tillhörighet och hittar sin egen röst i 
samhällets gemenskap.

Kulturskolans värderingar baseras på deklarationen om mänskliga 
rättigheter och ska se varje människa som en resurs.

Kulturskolen ska vara en tillgänglig plats i barn och ungdomars liv 
för konst och kulturupplevelser, för personlig, social och konstnärlig 
tillväxt och utveckling, oavsett kön, social klass, etnicitet, läggning, 
ekonomi och ursprung.

Kulturskolan ska ha en struktur och erbjuda aktiviteter som 
främjar alla gruppers deltagande så att rätten att delta i konst- och 
kulturliv blir verklig. Kulturskolan ska använda de möjligheter som 
ligger i den digitala utveckling.

Kulturskolan ska fortlöpande utvecklas. Kulturskolan ska vara en 
bärare av kontinuitet och tradition, men också vara i fronten för 
konst- och kulturell utveckling och relevant i det samhälle den 
verkar i.
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I samarbete med kulturskolorganisationerna i Danmark, Norge och 
Sverige satte det norska kulturrådet under perioden 2018-19 ett särskilt 
fokus på kulturskolans möjligheter som en inkluderande kraft i 
lokalsamhället. 

Initiativet var en del av projektet “Inkluderande kulturliv i Norden”. Det 
gemensamma målet för de nordiska kulturskoleorganisationerna är att 
bidra till att kulturskolorna inkluderar fler av de som för närvarande inte 
deltar i kulturskolans erbjudanden och aktiviteter.

Projektet omfattade följande områden:
 
 Policy | argumentation
 Pedagogikk | didaktikk
 Struktur | förvaltning

Dessutom har ett resursnätverk organiserats bestående av aktiva forskare 
från universitets- och högskolesektorn i Norden (KIL-forsk) som kopplats 
till KIL. Genom projektet ska kulturskolorna i de nordiska länderna öka 
sin kunskap om och insikt i hur nyanlända flyktingar, asylsökande samt 
minoritetsspråkiga och andra med olika kulturell bakgrund kan inkluderas 
genom kommunernas konst- och kulturerbjudanden. Både genom 
ordinarie verksamhet och åtgärder med speciell inriktning ska kultur-
skolorna kunna utvecklas till inkluderande institutioner i lokalsamhället.

 

Om nätverket KIL

«Genom deltagande i KIL växer 
kulturskolornas kompetens och förmåga 
till genomförande bland såväl 
kulturskollärare, kulturskolrektorer, 
kulturskolägare och andra involverade 
för att stärka rollen som en inkluderande 
kraft i lokalsamhället.»



Rekommendationer

Projektet “Kulturskolan som inkluderande kraft i lokalsamhället - KIL”  
har, baserat på sitt arbete, formulerat  några rekommendationer till 
politiker och andra som har inflytande över vad framtidens kulturskola 
kommer att bli.

«Vi måste först och främst ta 
utgångspunkt i att alla människor 
är en resurs, att alla har något att 
bidra med.»

Rekommendationer på nordisk nivå:

•  Att kulturskolorna måste ses som en naturlig partner och bidragsgivare  
   till utövandet av kulturpolitiken. Konst- och kulturutbildning utgör 
   viktiga förutsättningar för kultursektorn och måste beaktas i det 
   politiska arbetet.

•  Att Nordiska ministerrådet måste förespråka en gemensam nordisk  
   kulturskolpolitik genom att underlätta:

   -  utbyte av erfarenheter på nordisk nivå genom lärarutbyte och 
      kompetensutveckling

   -  resursutbyte, skapa praktikplatser i Norden

   -  Nordisk kartläggning av kulturskolans kompetens
      samarbete om utbildning(ar)

   -  att alla kommuner måste ha ett komplett kulturskoleterbjudande för     
      att möta alla barns rätt till konst och kultur!



Rekommendationer på nationell 
nivå:

•  Att alla nordiska länder arbetar  
   för lika tillgång till kulturskolor  
   för alla barn och ungdomar,  
   oavsett var de bor i de nordiska  
   länderna.

•  Att det kommer att finnas ett  
   större samarbete mellan 
   kulturskolor och andra 
   kommunala och regionala  
   enheter, relevanta organisationer 
   yrkesmiljöer och aktörer och att    
   detta återspeglar samhällets 
   representation.

•  Att kulturskolan i större  
   utsträckning samarbetar med    
   föreningar som främjar 
   inkludering och integration.

•  Att kulturskolan använder sin  
   potential till att vara en 
   brobyggare och en inkluderande    
   kraft i lokalsamhället.

Rekommendationer på lokal och 
regional nivå:

•  Att varje kommun utarbetar lokala  
   handlingsplaner baserade på det  
   nordiska kulturskolmanifestet.

•  Att ledare, anställda och partners  
   i kulturskolan reflekterar och 
   representerar mångfalden i 
   samhället.

•  Att kommunerna underlättar  
   samarbete med ideella föreningar  
   som känner till och har 
   kompetens i förhållande till 
   etnicitet och som kan förmedla    
   samarbete med volontärer och    
   tjänster.



Citat från deltagarna i KIL

“Vi har resurser, som kan bringes i spil
– men som kræver kommunalt medspil,
politisk og økonomisk. Desuden kræver
der særlige pædagogiske kompetencer 
og sprogevner.”

“I vårt framtidsbilde er kulturskolen
en naturlig samarbeidspart for skolene,
spesielt Ressurssenteret for nyankomne
barn. Det er i grunnskolen alle møtes,
og det viktigste integreringsarbeidet
foregår der. Kultur og kulturelle uttrykk
har en selvsagt plass i slikt arbeid 
(i vårt framtidsbilde), og kulturskolen er 
med på å skape gode og trygge arenaer.”

“En top-down melding på den politiske 
arena fra de ansvarlige ministre kan
være med til at få ting til at ske også på
kommunalt niveau.”

“Vi ønsker en elevsammensætning, der i højere grad 
afspejler den virkelighed, der er i vår kommune, men det 
handler også om at vi gerne vil arbejde mere med 
outreach-projekter, så de børn, der stadig ikke opsøger 
musikskolen, kan opleve at være en del af kreative, 
musiske og skabende fællesskaber.”

“De goda kontakter som skapades med
andra kommuner ger förutsättningar
för att gemensamt tänka klokt och dela
erfarenheter kring att arbeta i politiskt
styrda organisationer samt olika modeller
för rekrytering.”



Kulturskolan som en inkluderande kraft i lokalsamhället (KIL) är ett 
kulturskoleutvecklingsprojekt på lednings- och ägarnivå. Ledare från tio 
kulturskolor i Norge, Sverige och Danmark har träffats två gånger om året 
i en process om hur kulturskolor kan utnyttja sin potential som en 
inkluderande kraft i lokalsamhället.

De kommuner som har deltagit är:

    Larvik, Malvik, Ringerike, Tromsø (Norge)
    Halstahammar, Simrishamn, Vara (Sverige)
    Brøndby, Tønder, Aarhus (Danmark)

Projektet stöddes av “Inkluderande kulturliv i Norden” och 
Norsk kulturskoleråd. Som en del av projektet har också ett nätverk 
(KIL-forsk) bildats av doktorander och forskare från flera av de tre 
ländernas universitet och högskolor. KIL-forsk har fungerat som en 
resursgrupp och har deltagit i flera av KIL-samlingarna.

För att bli bättre bekant med aktörerna, stämningarna och innehållet i 
projektet rekommenderar vi följande filmklipp:

Utbytet av KIL-projektet i ett lokalt sammanhang
Kulturskolans värde i det demokratiska arbetet på kommunal nivå
Fördelarna med KIL-projektet i ett nordiskt perspektiv

Samarbete och partnerskap

https://vimeo.com/357539542
https://vimeo.com/357548596
https://vimeo.com/357548812
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