
BUSK: Barn og 

unges stemmer 

– kunst og kultur



Mål

Overordnet målsetting

• Å løfte frem barn og unges stemmer og synspunkter på kunst 
og kultur.

Delmål

• Å utarbeide og gjennomføre et opplegg for involvering av 
barn og unge rundt følgende temaer: 

1. Kunst- og kulturformidling til barn og unge: status, 
kvalitet og relevans

2. Digitale kunst- og kulturuttrykk: muligheter og 
utfordringer

3. Kunst og kultur som ytringer: dannelse, deltakelse og 
medborgerskap

4. Like muligheter for barn og unge: inkludering og sosial 
mobilitet

Målgruppe

• Yngre barn (3-11 år) og ungdom (12-19 år), samt deltakere 
med ulik erfaring fra deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter



22 skoler

3 barnehager

7 festivaler

7 organisasjoner

14 Kulturskoler

Innspillsarenaer

Øvrige



Splotting

Brev til kulturministeren

Padlet

Den store kulturmeldingen

Metodiske verktøy



Splotting

Brev til kulturministeren

Padlet

Den store kulturmeldingen

Metodiske verktøy



Hva er kunst og kultur?

«Jeg fikk lim på meg! Det er sånn kunstnere 

gjør. Da er de virkelige kunstnere!»

Jente, 5 år

«Et sted du kan være som ingen andre, eller 

som alle andre.» 

Gutt, 18 år

«Jeg synes dere burde være mer opptatt av 

klimaet!» 

Jente, 14



«Gjennom kultur får du være sammen med andre 

som liker det samme som du liker. Du blir del av 

et felleskap.» 

-Jente, 16 år

«Kunst og kultur for meg betyr å danse mest 

mulig. Jeg går på dans tre ganger i uken. Nesten 

alle mine venninner går på dans.»

-Jente, 12 år

Kunst og kultur handler om 

sosiale fellesskap



«Alle foreldrene synes vi var veldig bra.»

-Gutt, 5 år

«Det er viktig for meg fordi jeg har sunget helt 

siden jeg ble født. Jeg får ganske bra selvtillit. 

Jeg klarer liksom å gjøre det.» 

-Gutt, 14 år

Kunst og kultur handler om 

mestring og annerkjennelse



«Gaming er kultur, og man møter folk fra hele 

verden online. Jeg har blitt venn med en fra 

England. Og da lærer jeg om dems kultur 

også.»

-Gutt, 16 år

«Før når jeg ikke hadde Snapchat syntes jeg 

det var kjipt, fordi alt skjedde på Snapchat.»

-Jente, 12 år

Kunst og kultur handler om 

å være digital



«I mitt liv betyr kunst og kultur at jeg har frihet 

til å være den jeg selv vil være.»

-Deltaker, UKM

«Fordi hjertet sier at det er gøy. Det dunker og 

har det gøy.»

-Gutt, 5 år

Kunst og kultur handler om 

å ytre seg



«Det hadde vært kult med samiske 

ungdomsserier, samisk Skam på en måte, at 

samisk kultur blir vist frem sånn helt normalt. 

Nå er det veldig sånn at de er utlendinger og 

liksom skal vises frem til de andre.»

-Jente, 14 år

«Største drømmen er: de som er annerledes 

kan stikke litt ut, vise seg litt frem, for eksempel 

om man har Downs syndrom eller epilepsi, det 

vil jeg si til henne da, at alle får en sjanse selv 

om man er annerledes.»

- Gutt 22 år

Kunst og kultur handler om 

inkludering og like muligheter



«Dere kan ikke bestemme over oss. Vi 

må være med å bestemme selv.»

-Barnehagebarn

«Beste opplevelse har vært å 

planlegge LAN her på klubben, få være 

sammen med folk og planlegge, og få 

lov å bestemme.»

-Gutt 16

Kunst og kultur handler om 
medvirkning



23 tiltak

1. Lage flere tilbud tilpasset ulike 

aldersgrupper på offentlige 

kunstinstitusjoner

2. Styrke samarbeidet mellom barn og unge 

og profesjonelle kunst- og kulturaktører

3. Ivareta og styrke UKM og andre 

nasjonale og regionale møteplasser for 

kulturinteressert ungdom

4. Styrke og etablere ordninger for 

talentutvikling og yrkesrettet undervisning 

innen kunst- og kulturfag for barn og unge

Kunst- og kulturformidling 
til barn og unge: status, 
kvalitet og relevans



5. Innføre universell utforming på alle kunst- og 
kulturarenaer
6. Styrke mulighetene for utøvelse av kunst og kultur 
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
7. Lage mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon 
om eksisterende kunst- og kulturtilbud
8. Styrke rabattordninger for billigere inngang for barn 
og unge på ulike kulturtilbud
9. Fjerne ventetiden på kulturskolene og senke prisen 
for deltagelse
10. Etablere offentlige støtteordninger for ungdom i 
distriktene slik at det blir enklere å ta del i større 
kulturarrangementer
11. Utvide og senke prisene på kollektivtilbudet slik at 
det blir enklere å reise til og fra ulike kulturaktiviteter
12. Styrke kunst- og kulturtilbudet i barnehager
13. Gjennomføre flere besøk av Den kulturelle 
skolesekken i skoletiden
14. Ansette flere faglærere i praktisk-estetiske fag

Like muligheter for barn 
og unge: inkludering og 
sosial mobilitet



15. Tilgjengeliggjøre flere fysiske møteplasser for 

gaming og LAN-arrangementer

16. Etablere flere arenaer for opplæring i, og 

erfarings- og kompetanseutveksling innenfor, 

digitale medier og kunstuttrykk

17. Løfte frem digitale medier og kunstuttrykk på 

lik linje med andre kulturformer

Digitale kunst- og 
kulturuttrykk: 
muligheter og 
utfordringer



18. Etablere flere arenaer for 

kulturutveksling

19. Ivareta gamle og etablere nye 

fritidsklubber og uformelle møteplasser

20. Ivareta og styrke bredden i lokale 

kulturtilbud

21. Styrke alle bibliotek med relevant barne-

og ungdomslitteratur og gratis 

utlånsordninger for utstyr for ulike typer 

kunstutøvelse og kreativ virksomhet

22. Styrke barn og unges medbestemmelse 

i utformingen av kulturtilbud

23. Legge til rette for selvorganiserte 

aktiviteter i takt med endringer i barne- og 

ungdomskulturen

Kunst og kultur som 

ytringer: dannelse, 

deltakelse og 

medborgerskap



Takk for 

samarbeidet!




