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KulturrAdets yttrande over betankandet "En
gymnasieutbildning for alla — atgarder for att alla
unga ska paborja och fullfolja en
gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
En gymnasieutbildning for alla
KulturrAdet har getts tillfalle att yttra sig om betankandet En gymnasieutbildning for
alla (SOU 2016:77).

Kulturradet redovisar nedan sina synpunkter. Myndigheten tar inte stallning till
&riga bedomningar och forslag som ldggs fram i betankandet.

KulturrAdets utgangspunkter
KulturrAdet dr en fOrvaltningsmyndighet under kulturdepartementet och arbetar

utifran de kulturpolitiska malen. Vi verkar fOr kulturens utveckling och tillgdnglighet
genom att fordela och fOlja upp statliga bidrag och genom andra framjande atgarder.
I vart uppdrag ingfir bland annat sektorsansvar for funktionshinderfragor. Vi har aven
ett samlat ansvar fOr att inom verksamhetsomradet framja lika rattigheter och
mojligheter oaysett sexuell ldggning, k8nsidentitet och konsuttryck. En av grunderna
for vArt arbete med kultur fOr barn och unga dr FN:s konvention om barnets
rattigheter dar det framkommer att barn upp till 18 dr har rat att to del av konst och
kultur och att uttrycka sig i konstndrlig form. Detta galler alla barn, oaysett alder,
Icon, sprak, religion, nationellt, 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 konstndrlig verksamhet. Vi ska aven vid bidragsgivning bidra till
konstndrlig utveckling sA att barn och unga far mojlighet till konstndrliga upplevelser
och att mota en mangfald av uttryck.
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Tva av Kulturradets bidrag riktar sig sdrskilt till skolomradet. Under 2015 fordelade
myndigheten cirka 170 miljoner kronor till skolor for insatser med professionella
kulturaktorer samt cirka 97 miljoner kronor for kvalitetshi5jande insatser Mom
musik - och kulturskolor. Myndigheten samverkar med Hera myndigheter Mom
omradet barns ran till kultur, bland vilka Skolverket ingar.

Kulturradets generella synpunkter pa betankandet
Utifran Kulturradets uppdrag room funktionshinderspolitiken ar det lovvdrt att fokus
ldggs pa stodjande och forebyggande &Order, vilket medlar att gymnasie - och
sdrgymnasieskolans verksamheter blir mer lika. Genom stodjande atgarder tas fokus
bort fran gruppers behov till den enskilda elevens behov, oaysett elevens fedelseland,
funktionsvariation etc. Hit hor dven att yrkes - och hogskoleforberedande program
ocksa narmar sig varandra.

Ndr det gdller konsperspektivet har utredningen gjort bedomningen att farslagen
sammantaget bidrar till en okad jdmstdlldhet mellan konen. Kulturradet delar
utredningens analys och ser positivt pa att jamstalldhet mellan flickor och
pojkar/kvinnor och man finns med som bedomningsgrund i utredningen. Som hbt strategisk myndighet ser Kulturradet att det ar viktigt att dven synliggora allas
rattigheter och mojligheter oaysett sexuell ldggning, konsidentitet eller konsuttryck i
de jdmstalldhetsanalyser som g8rs.

Kulturradets synpunkter pa nagra av forslagen i betankandet
25.7 Enhetliga behorighetskrav till nationella program (s. 701)
KulturrAdet stdller sig positivt till forslaget. Vi vill betona vikten av att mojligheten
att to hansyn till ett fardighetsprov vid urval bland behoriga elever till estetiska
programmets kvarstAr.
25.10.3 Krav pa viss APL pa ekonomiprogrammets inriktning handel samt
teknikprogrammets inriktning produktionsteknik (s. 724)
Kulturradet ser positivt pa att estetiska programmet inte omnamns som ett av de
hi5gskoleforberedande program som i huvudsak bestAr av yrkeskurser. Det ar viktigt
att aven framover framhalla estetiska programmets hogskoleforberedande karaktdr
for vidare studier Mom h8gre konstndrlig utbildning.
25.10.4 Mom vissa program finns inriktningar som bor slas samman (s. 727)
KulturrAdet ser positivt pa att inriktningarna kultur och sprAk slas samman Mom det
humanistiska programmet for att mojliggora ett Brett innehall som kan vara mer
attraktivt for en bredare elevgrupp an idag.
25.11 Utbildningsutbudet — fortl5pande fornyelse och regional samverkan (s. 735)

Kulturradet ser positivt pA fcirslaget att Skolverket ska ansvara for ett nationellt rad
for hogskoleforberedande program. Ett forum for att identifiers
omvdrldslcirdndringar och diskutera behov av fordndringar ser vi som positivt
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forutsatt att aven de hogskoleforberedande programmens sararter beaktas i det
nationella radet.

Kulturradet deltar garna i ett sadant rad och aven vid behov i de rad som finns kring
yrkesutbildningarna, fOr aft utifran var kompetens bidra till att starka de estetiska
uttrycken inom gymnasieskolan. Vi ser att det dr viktigt att utveckla och berika ovrig
undervisning inom skolan utifran de resurser som finns inom kultursektorn.
25.12 Ett estetiskt amne (s. 742)

Kulturradet staller sig positiv till forslaget att ett estetiskt amne ska ingA bland de
gymnasiegemensamma amnena i alla nationella program. Vi delar awn utredningens
bedomning att det ar vasentligt att alla ungdomar far komma i kontakt med olika
kulturella uttryck. Det ar viktigt vid ett inforande av ett estetiskt amne att
undervisningen bedrivs med kvalitet och att krav stalls pa dmnesplan samt att
undervisningen bedrivs av behi5riga larare. Utifran detta ar det viktigt att se over
kompetensforsorjningen av ldrare inom de estetiska amnena. Kompetensbehov av
ldrare/pedagoger inom de estetiska amnena aterfinns inte bara inom gymnasieskolan
utan aven inom grundskolan och musik - och kulturskolor. Vi ser att det behi5vs tas ett
helhetsgrepp om kompetensforsorjningen utifran att kunna vara verksam som ldrare
hos olika aktorer och uppfylla stallda krav pa behorighet och legitimation.'
Kulturradet ser garna att det i samband med detta aven Ors en oversyn av de krav
som stalls fOr ldrarlegitimation for ldrare inom estetiska amnen.
I det fall ett estetiskt amne inte skulle infOras som gymnasiegemensamt amne, ser vi
att det dr nodvandigt att se over de nuvarande slcrivningarna i SKOLFS 2011:144 fOr
att ytterligare tydliggora och starka de estetiska perspektiven i ldroplanen.
Skrivningar liknande dem i grundskolans ldroplan, ddr olika estetiska utryck explicit
aims som inslag i verksamheten fOr att prova och utveckla olika uttrycksformer och
formagan till eget skapande, ser vi skulle kunna vara en vdg for att ytterligare starka
de estetiska perspektiven inom gymnasieskolan. Har kan ocksa undervisningen
berikas utifran de resurser som finns inom kultursektorn.
25.19 Amnesbetyg i en dmnesutformad gymnasieskola kan starka elevers utveckling
och underldtta ldrares arbete och bar ddrfor beredas vidare (s. 768)
Kulturradet ser positivt pa forslaget att utreda amnesbetyg ytterligare. Estetiska
amnen skulle kunna gynnas av ett inforande av amnesbetyg da de, sa som aven
utredningen namner, har en mer sammanhangande kunskapsutveckling som kan
fcirsvaras av kursbetyg.
25.20 Gymnasiesdrskolan (s.777)
Kulturradet instammer i att det ar viktigt att reglerna for gymnasiesdrskolan
harmonierar med det som galler for gymnasieskolan, bl.a. sA att samverkan mellan de
bada skolformerna underldttas. Vid den sarskilda oversyn som foreslas kring
Kompetensforsorjningsfragan Mom musik- och kulturskolor lyfts i utredningen SOU 2016:69 En
inkluderande kulturskola pa egen grund
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bedomning av vissa anpassningar foresprfikar vi att ett estetiskt amne infOrs vid
gymnasiesdrskolan. Vi kan inte se nagra hinder for att awn gynmasiesdrskolan skulle
kunna infOra ett estetiskt dime utifran de forutsattningar som foreslas i utredningen.
25.22 Skolverkets arbete med vad och kompetensutveckling (s.784)
Kulturradet ar positiv till forslaget. Det ar viktigt att Skolverket tar hansyn till de
estetiska amnenas sarart vid ett framtagande av allmanna rad for planering och
genomforande av undervisningen. Bade utifran de amnen som erbjuds inom ramen
for estetiska programmet och det nya foreslagna estetiska amnet.

Detta beslut har fattats av Kulturradets generaldirektor Staffan Forssell efter
fOredragning av handldggare Malin Palm. I beredningen av drendet har aven
enhetschef Magnus Bostrom, verksamhetsstrateg Signe Westin samt handldggarna
Nardin Crisbi och Bongi MacDermott deltagit.
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