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KLYS om promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett
estetiskt ämne i alla nationella program
Presentation
KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd - utgör en samlad röst för Sveriges
professionella kulturskapare och företräder genom sina fjorton medlemsorganisationer ca 30.000
konstnärligt yrkesverksamma i landet, varav många är verksamma som pedagoger inom grund- och
gymnasieskolan. De estetiska ämnenas plats i skolan är en mycket viktig fråga för KLYS och våra
yrkesgrupper.
Synpunkter på promemorians avsnitt 6
Det är en av KLYS målsättningar att barn och unga i större utsträckning ska få skapa, samt möta konst
och kultur, inte minst professionell sådan, såväl utanför som inom skolsystemet, från förskoleålder
t o m gymnasiet. Konst och kultur ska stå öppen för alla barn och unga och inte vara beroende av
föräldrars ekonomi eller bostadsort. Idag är dessutom snedrekryteringen till de konstnärliga
högskolorna tydlig. Enligt Konstnärsnämndens färska rapport om konstnärers villkor framgår att
konstnärligt yrkesverksamma i högre grad än på arbetsmarknaden i övrigt har föräldrar från
socioekonomiskt starka hem. Det är en yttrandefrihets- och demokratifråga att alla elever på
gymnasiet har tillgång till estetiskt ämne. De estetiska ämnenas plats och status inom grund- och
gymnasieskolan måste därför återupprättas.
Kulturens och estetikens betydelse för lärande och kreativitet kan inte nog understrykas och har
slagits fast i forskningsrapport efter forskningsrapport på senare år. Konstnärligt skapande och
estetiska uttryck är viktiga komponenter för barns och ungas utveckling och förståelse av sin
omvärld, samtidigt som det främjar yrkesskicklighet inför framtiden inom i princip alla yrken.
KLYS var mycket kritisk till att den förra regeringen avskaffade obligatoriet för estetiska ämnen i
gymnasiet. Vi har alltsedan dess drivit frågan om ett återinförande av obligatoriet. KLYS välkomnar
att den nuvarande regeringen har förstått betydelsen av estetiska ämnens plats på gymnasiet, och
tillstyrker med emfas promemorias förslag i avsnitt 6.
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