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Projektets identitet

Barn och unga ska kunna vara med och styra, tycka och 
tänka ut hur kulturlivet ska se ut i Dalarna

I projektet jobbar vi med att skapa nya strukturer för 
inflytande för barn och unga över kulturområdet i hela 
länet. Vi testar metoder för att hitta fungerande 
arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt 
kulturutbud och eget skapande. Vi vill samtidigt utveckla 
och stärka det arbete som redan pågår inom skola och 
lärarutbildning

Kultur Hjärta Skola är ett av Riksteaterns regionala 
utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med 
Landstinget i Dalarna och Riksteatern i Dalarna



Projektet syftar till att:
Utveckla metoder för att öka barn och ungas inflytande över och 
deltagande i kulturen i Dalarnas län

Stärka förutsättningarna för barn- och ungdomskulturen genom 
samordning av och kunskap om barn- och ungdomskultur i Dalarnas län

Stärka Landstinget Dalarnas och Riksteatern Dalarnas arbete med kultur 
för, av och med barn och unga

Utveckla metoder som kan stärka tillgängligheten av kultur för och av 
barn och unga i hela länet oavsett var man bor, kön, 
funktionsförutsättning, social och etnisk bakgrund

Tillvarata erfarenheter och sprida kunskap om barn och ungdomskultur 
och barn och ungas inflytande över kulturen lokalt, regionalt och 
nationellt



Projektet har dessa mål:

Ett ökat inflytande för barn och unga över kulturen

En ökad tillgänglighet av kultur för barn och unga

En ökad samordning av kultur och kunskap om kultur för 
barn och unga i Dalarna

En ökad spridning av kunskap om barn- och 
ungdomskultur och ungas inflytande över kulturen lokalt, 
regionalt och nationellt

Stärka föreningar som arbetar med barn och ungas 
fritidsverksamhet



Projektets övriga åtaganden:
Hålla styrgruppen uppdaterad

Arrangera tre konferenser inom området

Ge ett förslag på en högskoleutbildning för pedagoger och 
kulturaktörer inom området

Kartlägga kulturverksamheter som finns i länet och som riktar 
sig till barn/unga samt föreslå insatser för att öka 
tillgängligheten av kultur

Skapa en extern webbplats via Riksteatern där projektet kan 
följas

Utveckla befintliga metoder i länet och i Riksteaterns 
verksamhet för barn/ungas inflytande



Projektbudget



ElevKulturOmbud (EKO)
Att via elevråd eller liknande kommunala strukturer skapa 
ElevKulturOmbud så att elever ges ett reellt inflytande över kulturen 
lokalt (skola), kommunalt, regionallt och nationellt 

Genom att använda redan befintliga elevrådsstrukturer så blir arbetet 
för skolorna minimalt

Varje skola utser ett (eller två)  ombud som har träffar med kommunens 
kultursamordnare och i detta möte ges inflytande över kulturutbudet

Varje kommun utser sedan ett ombud som blir kommunens 
representant på regional nivå där inflytande över regionalt kulturutbud 
ges

Ombuden återkopplar sedan till sin skola och sin kommun 





Implementering av EKO

Framtagande av strukturförslag

Referensgruppsarbete

Delaktighetskonferens (21 nov 2013)

Identifiering av deltagande kommuner

Ny referensgrupp

Stödja kommunernas arbete

Kommunala och Regionala EKO-träffar



Delaktighetskonferensen

Går av stapeln den 21 november på Cozmoz i Borlänge

Syftar till att vara startskottet för arbetet med EKO och 
påbörja ”bygget av strukturen”

Ett gediget program som rör delaktighet, lgr11, 
elevkulturombud, goda exempel från Dalarna

Målgruppen är kommunernas tjänstemän, politiker, 
chefer och intresserade pedagoger

Program och digital anmälan via Kultur Hjärta Skola



Vad händer då i framtiden?
2014

Fokus på att skapa EKO - struktur i Dalarnas kommuner och få denna att 
fungera

Arbetet med att skapa en kurs på Högskolan Dalarna fortsätter

2015

Regionala EKO tar hand om Delaktighetskonferensen

Delaktighet inom Riksteatern / Föreningslivet utökas

Processledare från projektet leder processer angående barn- och ungas 
inflytande i regionen

Säkra fortsättningen av projektets framtagna strukturer
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