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Lärarförbundets politik för kulturskolan syftar till att stärka kulturskolan både på 

kort sikt m en också på längre sikt ur ett m er visionärt perspektiv. Kulturskolan 

m åste erkännas och ses som  en väsentlig och integrerad del av  utbildningssystemet 

i allm änhet och skolväsendet i sy nnerhet. 

Kulturskolan står inför stora utmaningar. Utmaningarna är vä lkända och det finns en bred 

samsy n om v ilka de är. Det handlar om fy ra olika utmaningar: 

 Likvärdig och hög kvalitet 

 Kompetensförsörjning 

 Hög arbetsbelastning och tuffa förutsättningar 

 Jämlikt och inkluderande deltagande 

 

Lärarförbundets politik för kulturskolan syftar till att möta nämnda utmaningar på ett effektivt 

sätt. Föreliggande politiska program innefattar förslag som syftar till att stärka kulturskolan 

både på kort sikt men också på längre sikt ur ett mer v isionärt perspektiv. Kulturskolan må ste 

erkännas och ses som en väsentlig och integrerad del av utbildningssystemet i allmänhet och 

skolväsendet i sy nnerhet. Den bety dande funktion som kulturskolan de facto redan fy ller måste 

sy nliggöras och v idareutvecklas. 

Kort historisk tillbakablick 

Musikskolan grundlades i några enskilda svenska kommuner redan under 1940-talet. Under 60- 

och 7 0-talen ägde en rejäl expansion rum och de flesta kommuner fick så småningom sin egen 

musikskola. Målet för den kommunala musikskolan var att ge alla barn och ung a tillgång till 

musikutövning. Social bakgrund skulle inte längre få vara en avgörande faktor.  

Kommunala musikskolan växte fram i ett politiskt klimat där folkbildningen som ideal hade 

bred förankring. Bildning ansågs vara något som alla i egenskap av medborgare behövde. 

Musikutövning ansågs ge barn och unga en meningsfull fritid. Deras delaktighet och 

intressen kom allt mer att stå i fokus. 

Under 7 0-talet gav Svenska kommunförbundet ut skriften ”Den kommunala musikskolan: en 

resurs i kulturlivet”. Skriften blev mycket vägledande för kommunernas arbete med musikskolan. 

Via skriften har musikskolan fått en stark gemensam kärna som bidragit till att skapa likvärdiga 

v illkor. Sedan slutet av  80-talet har musikskolan v idgats och omfattar numera konstformer som 

drama, film, dans och bild och kurser så som skrivarkurser, DJ och stop motion. Begreppet 

kulturskola har därför i ett flertal kommuner kommit att ersätta begreppet musikskola. År 2018 

fanns det kommunal kulturskola i 285  kommuner och utbudet på kulturskolorna präglas av  lokala 

traditioner och förutsättningar. 

Kulturskolans dubbla uppdrag 

Kulturskolan fy ller en väsentlig funktion inom både skolväsendet och utbildningssystemet i v id 

mening. Verksamheten måste betraktas både ur ett utbildningsperspektiv och ur ett 

kulturperspektiv. Den kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund - och 

gy mnasieskolan. Den kan öka måluppfy llelsen och vitaliserar skolans demokratiska uppdrag. 

Utöver detta fy ller dess samverkan med skolväsendet en v iktig funktion för både likvärdighet 

och integration. Estetiska lärprocesser och samarbeten förenar och by gger broar mellan elever. 

Kulturskolan erbjuder nya sy nsätt och skapar gemenskap och förståelse. 
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Kulturskolan har samtidigt sin särart och en helt egen roll genom att den erbjuder en 

konstnärlig grundutbildning för musiker, dansare, skådespelare, bildkonstnärer etc. 

Kulturskolan är länken v idare mot högre utbildning inom olika konstformer. Utbildningen 

lägger grunden för den professionella kulturutövningen och förser v iktiga 

kulturinstitutioner med kompetens. Den utgör ett fundament i ett rikt kulturliv. 

Likvärdig och hög kvalitet 

Ur elevens perspektiv torde likvärdig och hög kvalitet tillsammans med jämlikt och 

inkluderande deltagande vara de mest påtagliga utmaningarna. Eleverna i varje kommun 

ska mötas av  ett brett utbud av kurser med likvärdig och hög kvalitet oavsett v ilken 

kommun man växer upp i. 

Skyldighet att erbjuda kulturskola 
För att ge grundförutsättningar för likvärdig och hög kvalitet måste en nationell reglering 

införas. Det måste bli en sky ldighet för varje kommun att erbjuda kulturskola i sy fte att ge 

alla barn och unga en chans att delta i verksamheten.  

Genom en nationell reglering av  kulturskolan skulle kvaliteten och likvärdigheten stärkas 

över landet och alla barn och unga skulle oavsett hemkommun få en kulturskola. 

Kulturskolans särart ska värnas. Lagen ska slå vakt om de lokala samarbeten och initiativ 

som finns. Utbudet av  kurser måste kunna anpassas utifrån lokala behov, initiativ och 

efterfrågan. 

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att kommunerna ska ha en sky ldighet att erbjuda kulturskola genom en 

nationell reglering. 

 

Kvalitetssäkring och utveckling 
Avgörande för att skapa likvärdig och hög kvalitet i kulturskolan är regelbunden 

kvalitetsutvärdering samt ett regelbundet utvecklingsarbete. Kulturskolan har som nämnts ett 

dubbelt uppdrag. För att få en nationell överblick ur både ett kulturellt/konstnärligt perspektiv 

och ett utbildningsperspektiv måste verksamheten kvalitetssäkras. Det arbete som 

Kulturskolecentrum gör, där de kartlägger kulturskolan och erbjuder stöd till 

verksamhetsutveckling, är en förutsättning för en välfungerande kulturskola. Samtidigt måste 

stödet till verksamhetsutveckling stärkas genom ökade medel och mer pricksäkra insatser. 

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att Kulturskolecentrum är en v iktig institution som kan stötta kulturskolans 
verksamheter 

 Att det stöd Kulturskolecentrum ger till verksamhetsutveckling måste stärkas.  
 

Kompetensförsörjningen 

En nationell lagstiftning behöver kompletteras med en nationell strategi som tar sig an 

den kompetensförsörjningsproblematik som åskådliggörs i det faktum att en tredjedel av 

Lärarförbundets medlemmar inom kulturskolan går i pension inom 10 år. 
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Nationell strategi för kulturskolan 

Utbildning med rätt dimensionering 

Kulturskolan ska vara en verksamhet med både bredd och djup. Dess särart v ilar på att 

erbjuda ett rikt utbud av ämneskurser som ger eleven fördjupning. Ett av  de v iktigaste 

inslagen i en nationell strategi måste därför vara att skapa rätt dimensionering och rätt 

förutsättningar för lärare inom kulturskolan att utbilda sig. Frågan måste vara en nationell 

angelägenhet för att man ska kunna ta ett helhetsgrepp om den och bygga sy stem som är 

hållbara över tid. 

Dimensioneringen ska utgå från regionala och lokala behov. Eftersom många lärare undervisar 

inom både kulturskolan och grund- och gymnasieskolan är det v iktigt att 

ämneslärarutbildningar med inriktning mot estetiska ämnen dimensioneras på ett adekvat 

sätt.1 1 Utbildningarna ska inte heller skapa inlåsningseffekter. 

Behörighetsgivande komplettering 

Lärarförbundet anser att arbetsgivaren har ett utbildningsansvar för personer som används 

för underv isning under en lång tid. Det ligger i arbetsgivarens intresse att fortbilda även de 

lärare som inte har legitimation eller som saknar behörighet i det ämne de bedriver 

underv isning i. 

Kompetensförsörjningsbehovet kräver att lärare inom kulturskolan erbjuds möjligheter att 

delta i det så kallade VAL-projektet som sy ftar till att v idareutbilda obehöriga lärare.  

Därför anser Lärarförbundet: 

 Ge lärare som är verksamma inom kulturskolan tillgång till  VAL-utbildningen. 

 Förläng VAL så länge behovet kvarstår. 

 Förändra VAL-förordningen så att samtliga lärarexamina omfattas fullt ut av  

VAL- utbildningen. 

 

Mer forskning  
Staten bör stimulera forskning som kan berika kulturskolans utveckling. Ambitionen måste 

vara att undervisningen v ilar på vetenskaplig grund, konstnärlig grund och beprövad 

erfarenhet. Att Kulturskolecentrum arbetar med att lyfta och sprida forskning är en bra resurs 

för kommunerna. Men man måste också kunna försäkra sig om att forskningen kommer 

verksamheten till del och ligger till grund för de kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser 

som kommunerna genomför. Forskningen och kompetensutveckling ska följas åt.  

Lärarlegitimation 

För närvarande omfattas inte kulturskolan av legitimationskrav. En tredjedel av våra 

medlemmar inom verksamheten ifråga har en lärarlegitimation, vilket v ittnar om att många 

även undervisar inom skolväsendet som musiklärare i grundskolan etc. Det är v iktigt att alla 

elever möts av välutbildade och legitimerade lärare. Kulturskolan utgör inget undantag i 

sammanhanget. Idag är det emellertid svårt att direkt överföra den så kallade 

legitimationsförordningen på kulturskolan. Kulturskolans verksamhet innefattar många smala 

                                                                 

1  Tr ettiotvå procent av respondenterna i Lärarförbundets medlemsenkät (mars 2016) har lärarlegitimation 
och  en tredjedel arbetar både inom kulturskolan och/eller grund- och gymnasieskolan. 
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ämnen och kurser som inte erbjuds inom ramen för den nuvarande lärarutbildningen. På 

längre sikt måste dock lärarna inom kulturskolan omfattas av legitimat ionskrav. En utredning 

bör tillsättas för att se över hur en lärarlegitimation skulle kunna införas.  

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att de olika utbildningarna för lärarna inom kulturskolan ska dimensioneras 
utifrån lokala och regionala behov. 

 Att de olika utbildningarna för lärarna inom kulturskolan inte ska 

skapa inlåsningseffekter. 

 Att VAL förlängs och öppnas upp för lärare inom kulturskolan. 

 Att praktiknära forskning inom kulturskolan ska stimuleras. 

 Att förutsättningarna för att införa lärarlegitimation bör utredas. 

 

 

Hög arbetsbelastning och tuffa förutsättningar 

Lärarna i kulturskolan har tuffa förutsättningar. På många orter förekommer ryckighet i 

verksamheten som periodvis ger begränsade resurser. Köerna är långa till v issa kurser. En 

majoritet av lärarna inom kulturskolan upplever att deras arbetsbelastning har  ökat som en 

konsekvens av mer administration och fler elever. Vardagen för den enskilde läraren inom 

kulturskolan präglas i regel av  resor mellan flera olika skolor. Man träffar många elever per 

vecka. Det är svårt att hitta ändamålsenliga lokaler och lokaler över huvud taget. Det är 

my cket ensamarbete och man producerar ofta sitt eget undervisningsmaterial. Få lärare inom 

kulturskolan får tekniskt och pedagogiskt stöd av t.ex. v aktmästare, IKT-pedagoger och 

kommunikatörer. Många lärare har också svårt att få heltidstjänster. Allt detta sammantaget 

skapar stress och svårigheter med att få ihop livspusslet.  

Främja god samverkan med grund- och gymnasieskolan 
Arbetstidens förläggning för lärarna utgör ett stort bekymmer i vardagen. Många av  våra 

medlemmar har delade arbetsdagar under en normal arbetsvecka (dvs. oavlönad tid mellan 

två arbetspass). Det är även vanligt att man har flera olika anställningar. Att undervisa under 

kvällstid riskerar att komplicera det nämnda livspusslet. 2 Ett gott samarbete med grund- och 

gy mnasieskolan och väl förankrade rutiner som gör att undervisning erbjuds i anslutning till 

skoldagen är ett sätt att minska kvällsarbetet i någon utsträckning. 

Det sy stematiska arbetsmiljöarbetet är centralt för att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet. Lärarna inom kulturskolan är en bred och diversifierad grupp. Att det finns stora 

skillnader i grundläggande krav på arbetsmiljö och arbetsrelaterad utrustning och läromedel 

är uppenbart. En lärare i drama har andra behov än en lärare i afrikansk marimba. En 

danslärare har andra behov än en lärare som undervisar i studioinspelning osv. Många lärare 

utformar innehållet i kurserna och skapar sitt eget undervisningsmaterial, v ilket kräver hårt 

arbete och stort engagemang. 

Underv isningen måste i högre utsträckning kunna läggas i anslutning till skoldagen. Det är 

v iktigt för både lärare och elever. En alltför snäv  tolkning av  skollagen riskerar att stänga ute 

kulturskolan från skoldagen. Omotiverade hinder för samverkan med skolväsendet måste 

undanröjas.  

                                                                 

2 Öv er 80 procent av respondenterna i medlemsenkäten undervisar kvällstid. 
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Arbetet måste också organiseras på ett sådant sätt att alla som v ill har möjlighet till en 

heltidstjänst. Att ha flera tjänster, arbeta deltid och ha my cket restid mellan olika skolor är 

inte rimligt om man ska få familjelivet att gå ihop.  Undervisningen i kulturskolan är komplex 

och mångfacetterad. Lärarna har ofta lång erfarenhet och en stor andel har samma utbildning 

som lärare i estetiska ämnen i grundskolan. Trots detta omfattas lärarna sällan av de 

satsningar som görs både lokalt och nationellt för att stimulera alltifrån digitalisering till 

karriär- och löneutveckling.  

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att samverkan mellan skolväsendet och kulturskolan ska eftersträvas och stärkas i 

hela landet. 

 Att man eftersträvar att lägga undervisningen i anslutning till skoldagen. 

 Att arbetet organiseras på ett sådant sätt att alla som v ill har möjlighet till 
heltidstjänst hos en och samma arbetsgivare. 

 Att kulturskolan måste omfattas av satsningar på digitalisering. 

 Att statliga satsningar på karriärvägar, lön etc. även ska komma kulturskolan till  del. 

 Arbetsgivaren ska stå för läromedel och utrustning som lärare inom kulturskolan 

behöver i sin undervisning. 

 Att undervisningen alltid ska bedrivas i välutrustade och ändamålsenliga  lokaler. 

 Att delade arbetspass bör undvikas. 

 

Satsa på det pedagogiska ledarskapet 
Det pedagogiska ledarskapet är av  stor v ikt för kulturskolan, liksom för övrig 

utbildningsverksamhet. Begreppet pedagogiskt ledarskap innehåller en ty dlig dimension av 

utvecklingsarbete. Den pedagogiska ledaren har ansvar för att den pedagogiska 

verksamheten utvecklas kontinuerligt. Pedagogiskt ledarskap innefattar även ett stort 

ansvarstagande för den dagliga verksamheten. Inom kulturskolan finns dessutom en 

påtagligt konstnärlig dimension i utvecklingsarbetet.  

För att få utry mme för detta ledarskap behöver skolledare inom kulturskolan ges goda 

organisatoriska förutsättningar. En sådan förutsättning är att chefen har ett rimligt antal 

medarbetare. Detta för att skolledaren ska hinna med personalansvaret samtidigt som hen ska 

ha möjlighet att leda verksamheten i övrigt samt ta ansvar för det pedagogiska ledarskapet. 

Antalet medarbetare per chef behöver därför kartläggas i huvudmännens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Om antalet bedöms vara för högt krävs åtgärder. 

En annan organisatorisk förutsättning handlar om skolledarnas arbetssituation i övrigt. Det är 

exempelvis vanligt att skolledare tyngs av administration. Därför är det också v iktigt att 

regelbundet rensa bland skolledarnas uppgifter så att de ges möjlighet att fokusera på 

kärnuppdraget. Huvudmännen ska ta ansvar för en dialog med skolledarna kring 

förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet och i dialog se till att det har erforderligt 

utry mme för detta ledarskap. 

Att ge chefer och arbetsledande personal möjlighet att tillgodogöra sig god kännedom om 

lagar, förordningar och föreskrifter som rör arbetsmiljö är av  stor v ikt för att uppnå ett gott 

resultat. Riskbedömning, åtgärder och uppföljning ska hänga samman och kräv er ofta 

kompetensutvecklande insatser. Även här har chefernas chefer ett ansvar v ilket uttrycks i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).  
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Rektorsutbildningen v id Karlstads universitet anordnar utbildning för skolledare inom 

kulturskolan. Det är en tvåårig så kallad befattningsutbildning som vänder sig till 

verksamma skolledare inom kulturskolan (så som rektorer, biträdande rektorer, 

avdelningschefer etc.). Att kulturskolans chefer erbjuds utbildning för sitt v iktiga uppdrag 

bidrar till höjd kvalitet och ett gott pedagogiskt ledarskap. 

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att skolledare inom kulturskolan ges goda organisatoriska förutsättningar. 

Antalet medarbetare per chef måste exempelvis regelmässigt behandlas i 

huvudmännens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 Att kulturskolchefen på varje arbetsplats får verktyg och resurser att bedriva ett 

aktiv t arbetsmiljöarbete. Det kan exempelvis handla om kompetensutvecklande  

insatser. 

 Att det kontinuerligt måste rensas bland skolledarnas uppgifter så att man 

ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget dvs. det pedagogiska  

ledarskapet. 

 Att alla skolledare inom kulturskolan ska erbjudas skolledarutbildning. 

 

Jämlikt och inkluderande deltagande 

Lärarförbundet anser att kulturskolan i högre utsträckning ska nå ut till grupper som idag är 

underrepresenterade inom verksamheten. Att nå ut till alla grupper av  barn och unga med 

aktiv iteter ska utgöra kulturskolans kärnuppdrag. Deltagandet måste därför ständigt 

bevakas i sy fte att hitta ny a former för att stärka ett jämlikt deltagande.  

Kulturskolan ska vara avgiftsfri 
Avgifterna för utbildningen inom kulturskolan får inte utgöra ett hinder för den enskilde. I 

nuläget ligger den genomsnittliga årsavgiften på 1  395 kr. Antalet kommuner med avgiftsfri 

kulturskola år 2018 uppgick till 14 stycken3 

I den lagstiftning som Lärarförbundet v ill se måste man fastställa att verksamheten ska vara 

avgiftsfri. Som förebild bör man - med v issa modifieringar - använda de skrivningar som 

finns i skollagen (2010:80) om avgifter. Utbildningen inom grund - och gy mnasieskolan ska 

vara avgiftsfri. Eleverna ska dessutom utan kostnad ha tillgång till böcker och lärverktyg (se 

15 kap 17§ och 18§). 

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att kulturskolan ska vara avgiftsfri. 

 Att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till instrument, utrustning, böcker etc. 

 

Ökad inkludering genom samverkan och nya undervisningsformer 

Underrepresentation handlar inte enbart om de socioekonomiska förutsättningarna för den 

enskilde. Problematiken är my cket mer komplex än så och kan ha förklaringar koppla de till 

kön, kulturell bakgrund, funktionsvariation etc. Kulturskolans närvaro i den obligatoriska 

skolan och gy mnasieskolan är en v iktig väg mot ökat deltagande. Att man har resurser att 

                                                                 

3 Reg eringen har infört ett kulturskolebidrag som sy ftar till att höja kvaliteten och sänka avgifterna 
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erbjuda ett rikt och kvalitativt utbud av kurser och ämnen är också betydelsefullt för att nå 

underrepresenterade grupper. 

Att identifiera och motverka sådant som hindrar ett stärkt utbyte och samverkan mellan 

kulturskolan är väsentligt i sammanhanget. Fyrkantiga uttolkningar av regelverk står 

ibland i vägen för innovativa samarbeten som skulle gy nna eleverna. Att lära av  de 

kommuner som arbetat framgångsrikt med att skapa samarbetsformer mellan kulturskolan 

och grund- och gy mnasieskolan är väsentligt. Lärarförbundet verkar i partssamverkan för 

att goda exempel sprids över landet. 

Det är v iktigt att hitta ny a och effektiva undervisnings- och samarbetsformer för att stimulera 

en ökad inkludering. Vissa kommuner har hittat goda samarbeten mellan grundskola och 

kulturskola genom att förlägga kulturskoleundervisning inom ramen för elevens val. I ett 

trettiotal kommuner finns ett exempel på en undervisningsform inom kulturskolan som kallas 

El Sistema. Den sy ftar till att nå ut med västerländsk konstmusik till barn och unga som tillhör 

socioekonomiskt svaga grupper. Alternativa undervisningsformer som bidrar till ökad 

inkludering är positiva. Lärarförbundet ska verka för att mer av  samverkan för inkludering i 

olika former kommer till stånd. Det är också v iktigt att dessa samarbeten ges g oda ekonomiska 

förutsättningar och incitament över tid, så att de kan förädlas och fördjupas i sy fte att 

engagera så många deltagare som möjligt. 

Därför anser Lärarförbundet: 

 Att kulturskolan ges resurser för att kunna erbjuda ett rikt och kvalitativt 

utbud av  kurser och ämnen i sy fte att nå underrepresenterade grupper. 

 Att kulturskolan ska samarbeta med skolväsendet för att nå ut till fler elever och 

öka inkluderingen. 

 Att kommunernas förvaltningar samverkar med varandra och med kulturskolan, så 

att barn och unga får möjligheter till utveckling och integration genom ny a 

underv isningsformer och samarbeten inom kulturskolan. 

 Att samarbeten ges goda ekonomiska förutsättningar och incitament över tid, så 

att de kan utvecklas och nå så många deltagare som möjligt.
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