
Professionell scenkonst till barn och unga! 
 
Den här veckan är det premiär för bibu i Helsingborg, scenkonstbiennalen för barn och unga. 
För femte gången samlas bransch, lärare och publik för att manifestera scenkonstens 
betydelse för barn och unga.   
 
De nationella kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt att få 
uppleva kultur och scenkonst. Långt ifrån alla barn får den möjligheten - det finns barn i 
Sverige idag som kan gå igenom en hel skolgång utan att ha sett en enda teaterföreställning. 
Länsteatrarna i Sverige arbetar med konstruktiva lösningar för att scenkonst ska blir en 
självklarhet i alla barns uppväxt. Vi vill att alla barn i landet ska få minst två professionella 
scenkonstföreställningar per år och att skolor ges jämlika och rimliga förutsättningar för att ta 
emot scenkonst för barn och unga. 
 
För att detta ska bli verklighet krävs en nationell satsning, därför uppmanar Länsteatrarna i 
Sverige regeringen: 
 

- att skapar tydliga riktlinjer, uppdrag och medel som säkerställer och garanterar 
barns och ungas rätt att regelbundet ta del av professionell scenkonst oavsett var 
de bor i landet 

- att kultur- och utbildningsdepartementen samarbetar för att demokratisera 
fördelningen av scenkonst 

 
Sveriges nitton länsteatrar är de största regionala scenkonstproducenterna för barn och unga. 
Vi möter varje år närmare 300 000 barn och unga som publik och i pedagogiska projekt. Vi 
har en långt utvecklad relation med skolorna och vi är beredda att tillsammans med lokala 
aktörer säkerställa att alla grundskolebarn får ta del av scenkonst. Det blir dock allt svårare att 
nå skolorna. Vi möts av stor vilja, men lärarnas arbetsbörda har ökat, de har svårt att hinna 
med scenkonst när skolornas uppdrag är otydligt och det ofta saknas resurser. 
 
Länsteatrarnas uppdrag är att skapa scenkonst, men idag lägger vi ner stora resurser på att 
skapa förutsättningar för skolorna att ta del av scenkonsten. Vi skapar pedagogiska 
lärarresurser, för- och efterarbeten till föreställningar, fortbildning för lärare, erbjuder 
dramapedagoger, diskuterar spellokalernas tekniska utveckling, vissa teatrar bekostar tom 
lunch och bussresorna till och från teatern. Vi för dialog med politiker, upprättar avtal med 
kommunerna, samarbetar med kulturskolor och arrangörer för att utveckla och förbättra 
möjligheterna för barn att få se teater. Allt detta riskerar att ske på bekostnad av teatrarnas 
konstnärliga resurser. 
  
Tillgängligheten till scenkonst är beroende på var du bor. Eftersom kommuner och skolor 
många gånger saknar riktlinjer för om och hur eleverna ska uppleva scenkonst, händer det att 
vissa inte får något alls, om du råkar bo i fel kommun eller råkar ha fel rektor. I slutändan 
trillar ansvaret ner på den enskilda läraren, till de vi kallar eldsjälarna, de som ofta arbetar 
övertid och obetalt för att ge just sina elever scenkonst. Länsteatrarna i Sverige prioriterar 
barn och unga - det är hög tid att politikerna i regering och riksdag tar sitt ansvar på riktigt. 
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