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Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och
Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen
Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över
Kulturutredningens betänkande. Lärarnas Riksförbund väljer att enbart
lämna synpunkter på de delar som direkt berör skolan. Det gäller främst
kapitel 10.
Lärarnas Riksförbund vill lämna följande synpunkter
• Lärarna är i sin yrkesroll en del av det svenska samhällets
kulturarbetare.
Behöriga lärarna med djupa ämnes- och didaktiska kunskaper som i
sin undervisning ger eleverna kunskaper om kulturarvet, står för
bildningsperspektivet och bibringar eleverna de estetiska
uttrycksformerna.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att skolan har behov av
att det finns lärare som har disputerat i olika ämnen för eleverna och
skolan på detta sätt ges olika former av kulturella perspektiv..
•

Lärarnas Riksförbund anser det vara betydelsefullt i den kommande
lärarutbildningen att språk, läsning, skrivande, matematik och
estetiska uttrycksformer för all pedagogisk verksamhet och lärande
ryms inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

•

Skolbiblioteken har en viktig roll i undervisningen i alla ämnen.
Skolbiblioteket är ett av de redskap som står till buds för att uppnå
måluppfyllelse enligt skolans kursplaner och läroplaner. Det är
viktigt att varje skola, oavsett skolhuvudman har tillgång till
skolbibliotek bemannade med rätt utbildad personal. I skollagen bör
skrivas in att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek i varje
kommun. Det kan finnas skäl att på vissa håll låta ett skolbibliotek
vara en integrerad del inom folkbiblioteket. Det är då viktigt att de
bibliotekarier som finns där har en särskild utbildning för att kunna
ta hand om de behov en skola och elever kan ha.

•

Dagens elever är morgondagens kulturproducenter och
kulturkonsumenter. Skolan har ett uppdrag att dana dagens elever i
denna riktning. Därför måste skolan och lärarna få möjligheter och
resurser för att fullgöra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Skolan måste därför tillförsäkras medel så att eleverna får möjlighet
till professionell teater, dans, musik o dyl. Alla elever måste även
inom skolans och Kulturskolans ram få tillgång till undervisning i
olika kulturformer för eget skapande. Detta gäller inte minst de
elever som kommer att få sin gymnasieutbildning inom det Estetiska
programmet, som föreslås i Lagrådsremissen En ny gymnasieskola.
Dessa elever bör få en utbildning på högsta kvalitetsmässiga nivå
inom programmets olika estetiska inriktningar.
•

Regeringens satsning Skapande skola bör även fortsättningsvis
stödjas på samma sätt som tidigare.

Lärarnas Riksförbund avstyrker
• Lärarnas Riksförbund anser inte att Kulturrådet bör ges uppdrag att
utvärdera kulturområdets institutioners och myndigheters arbete med
kultur i skolan. Förbundet anser att det är Skolinspektionens uppdrag
att utvärdera skolans alla olika verksamheter.
Med vänlig hälsning
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND
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