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Kulturradets yttrande over remisspromemorian &fade majligheter till
grundlaggande behorighet pa yrkesprogram och ett estetiskt amne i
alla nationella program (U2017/03537/GV)
Ett estetiskt amne i alla nationella program
Kulturradet har getts tillfalle att yttra sig om remisspromernorian okade mojligheter till
grundlaggande behorighet p6 yrkesprogram och ett estetiskt amne i alla nationella
program (U2017/03537/GV).
Kulturradet redovisar nedan sina synpunkter. Yttrandet kommer att fokusera pa forslaget
om ett estetiskt amne i alla nationella program. Myndigheten tar inte stallning till ovriga
bedomningar och forslag som laggs fram i remisspromemorian.

Kulturridets utgangspunkter
Kulturradet ar en forvaltningsmyndighet under kulturdepartementet och arbetar utifran de
nationella kulturpolitiska malen. Vi verkar for kulturens utveckling och tillganglighet genom
att fordela och folja upp statliga bidrag och genom andra framjande atgarder.
En av grunderna f6r \Art arbete med kultur for barn och unga ar FN:s konvention om
barnets rattigheter dar det framkommer att barn upp till 18 Sr har ratt att to del av konst
och kultur och att uttrycka sig i konstnarlig form. Detta galler alla barn, oaysett Sider, k6n,
sprak, religion, nationelit, etniskt eller socialt ursprung, bostadsort eller eventuell
funktionsvariation. Kulturradet ska vid beslut om bidrag och andra framjande atgarder
overvaga hur beslutet paverkar barn och ungas mojlighet att delta i kulturell och
konstnarlig verksamhet. Vi ska Sven vid bidragsgivning bidra till konstnarlig utveckling sa att
barn och unga far mojlighet till konstnarliga upplevelser och att mota en mangfald av
uttryck.
Tva av Kulturradets bidrag riktar sig sarskilt till skolomradet. Under 2016 fordelade
myndigheten cirka 180 miljoner kronor till grundskolor och forskolor fOr insatser med
professionella kulturaktorer samt ca 100 miljoner kronor f6r kvalitetshojande insatser inom
musik - och kulturskolor. Myndigheten samverkar med flera myndigheter inom omradet
barns ratt till kultur, bland vilka Skolverket ingar.

Kulturradets synpunkter
Kulturradet ser positivt p5 forslaget att ett estetiskt amne, med omfattning 50
gymnasiepoang, ska ing5 bland de gymnasiegemensamma amnena i alla nationella
program, det estetiska programmet undantaget. Likasa att omfattningen av
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karaktarsamnen pa det estetiska programmets utokas fran 1 050 till 1 100 poang och att
Skolverket ges i uppdrag att se over estetiska programmets karaktarsamnen.

Vi delar bedOmningen att om arnnet estetiska uttryck innehaller flera kurser bor ocksa
huvudmannen erbjuda flera kurser, sa att mojlighet ges elever att valja inriktning utifran
intresse. Ett nytt amne for estetiska uttryck bor utga fran en bredd av olika konstformer,
som med fordel kan utformas utifran lokala forutsattningar och behov. En bredd av kurser
har betydelse bade for elevernas mojligheter att valja utifrk intresse och for
huvudmannens mojligheter att hitta raft kompetens.

Vi vill betona vikten av att undervisningen kan bedrivas nned kvalitet och av behOriga larare.
Utifran detta är det viktigt att se Over kompetensforsorjningen av Ware morn de estetiska
amnena. Vi ser det som onskvart att det tas ett samlat helhetsgrepp inte bara utifran
gymnasieskolan utan aven utifran behoven i den obligatoriska skolan och i musik - och
kulturskolorna. Bade utifran ett kvalitetsperspektiv men aven utifran mojligheten att vara
verksam som Ware hos olika aktorer och uppfylla stallda krav pa behorighet och
legitimation.

Detta beslut har fattats av Kulturradets generaldirektor Staffan Forssell efter f6redragning
av handlaggare Erica Jonvallen. I beredningen av arendet har aven enhetschef Magnus
Bostrom och handlaggarna Simon Stromberg, Jenny Lofstronn Ellverson och Luciana
Marques deltagit.
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