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Sammanfattning
Regeringen gav i mars 2019 Kulturrådet i uppdrag att genomföra en översyn av hur
statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, kan utvecklas i syfte att
nå fler och nya grupper av barn och unga. I översynen ingår att analysera orsakerna till
att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning som större
kommuner respektive kommunala skolor.
Översynen bekräftar att statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan uppskattas av de
som får del av projekten. Bidraget ger barn och elever möjlighet att möta konst och kultur
i olika former, prova olika konstformer under professionell ledning och utveckla sina
färdigheter på sätt som barn enligt läroplanen och andra styrdokument har rätt till.
Bidraget anses också vara viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv, då elever som inte brukar ta
del av kulturaktiviteter, får möjlighet genom Skapande skola.
Studien har dock uppmärksammat flera utmaningar med bidragets utformning, som
behöver lösas för att fler och nya grupper av barn och elever ska kunna ta del av
bidraget. De tre viktigaste utvecklingsbehoven, som presenteras nedan, gäller riktat stöd
till små fristående och kommunala huvudmän, den ökade målgruppen och att bidragets
syfte behöver förtydligas.
Mindre kommunala och fristående huvudmän söker mera sällan
Studien bekräftar att alla huvudmän inte söker bidrag eller känner till bidragets syfte.
Mindre huvudmän, både fristående och kommunala, upplever bidragets utformning som
bristfälligt anpassad för sina förutsättningar. Små huvudmän saknar generellt personell
kapacitet att söka statsbidrag, och vad gäller Skapande skola behövs även administrativa
resurser som kan koordinera kontakter med skolor och kulturaktörer. Ett förslag till
lösning är att Kulturrådet utvecklar riktat informationsmaterial till målgruppen, och att
huvudmän ges möjlighet att söka bidrag i samverkan. Då skulle mindre huvudmän kunna
få draghjälp utanför den egna kommunen.
Ökat söktryck riskerar att urvattna bidraget och höja tröskeln för små huvudmän att söka
Från och med 2020 kan förskolans huvudmän söka bidrag på samma villkor som
grundskolans huvudmän. Hela 2900 huvudmän får då rätt att söka bidrag och
konkurrensen om bidraget kommer sannolikt att öka kraftigt. Om den ekonomiska ramen
ligger fast, är en möjlig konsekvens att flera huvudmän låter bli att söka. Det gäller
framför allt om glappet mellan sökt och beviljat belopp ökar. Pengarna kommer att
behöva prioriteras hårdare, och risken är att det egna skapandet, som kan utgöra en
merkostnad, då tonas ner. Inkluderingen av förskolan kommer även öka belastningen på
huvudmän som ansvarar för både för- och grundskolor.
Förskolan har goda förutsättningar att arbeta i enlighet med bidragets syfte, då förskolans
läroplan har det egna skapandet som en grundpelare. Grundskolan möter praktiska
hinder för att genomföra skapande skola-projekt till följd av schemaläggningen och ökad
omfattning av lektioner ledda av ämneslärare. Bidragets begränsade resurser skulle
därför behöva sättas in där de behövs mest. Det skulle ge grundskolan mer pengar per
barn, och statsbidraget skulle dessutom bli enklare rent administrativt för både
huvudmännen som söker och för Kulturrådet som ansvarig myndighet.
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Uppdatera syftet med bidraget till nu gällande läroplan
Översynen visar att huvudmännen har haft svårt att tolka förordningens bestämmelse om
att långsiktigt integrera konstnärliga och kulturella uttryckssätt i skolans verksamhet.
Begreppen korresponderar heller inte med skolans nuvarande styrdokument.
Formuleringen behöver ses över och anpassas till skolans nu gällande styrdokument.
Förändringsarbetet behöver dock ha tydligt fokus på bidragets uttalade mål vid
tillkomsten, att det ska komplettera skolans uppdrag.
Mot denna bakgrund lägger Kulturrådet fram ett antal rekommendationer och förslag.
Regeringen rekommenderas att
1. vidareutveckla bidragets syfte
2. minska målgruppen
3. på sikt justera förordningen: tydliggöra bidragets syfte, ge huvudmän möjlighet att
söka i samverkan.
Kulturrådet föreslås att
1. utveckla riktade informationsinsatser till mindre huvudmän, kommunala och
fristående, i syfte att öka deras sökbenägenhet
2. utveckla tydliga tilldelningskriterier för prioritering och uppföljning av projekten.
3. se över och säkerställa att bidragets styrdokument (ansökans- och
redovisningsblanketter, prioriteringar, informationsinsatser) är enklast möjliga att
hantera, för huvudmän och myndighet.
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1. Inledning
Statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola har funnits sedan 2008
och de första två åren var det riktat till barn i årskurserna 7 - 9. Bidraget har successivt
byggts ut till att omfatta allt fler årskurser, och med start 2015 har också förskolans barn
gradvis fått möjlighet att ta del av bidraget. Sökanden är skolans och förskolans
huvudmän, både kommunala, statliga och fristående.
Bidraget har två huvudsakliga mål: att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga
uttryck i förskolan och skolans vardag och att öka barn och elevers tillgång till kulturens
alla uttrycksformer i syfte att öka möjligheten till eget skapande. Ett krav är att barnen och
eleverna möter professionell kultur. Det betyder att kulturaktörerna som anlitas har en
högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och
musikhögskolor, eller att deras yrkesverksamhet huvudsakligen varit inom konstområdet.1

1.1

Uppdragets frågor

Regeringen gav 21 mars 2019 Kulturrådet följande uppdrag:
”Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att genomföra en översyn av hur statsbidraget
till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, kan utvecklas i syfte att nå fler och nya
grupper av barn och unga. I översynen ingår att analysera orsakerna till att mindre
kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning som större kommuner
respektive kommunala skolor.”
Som skäl för beslutet anger regeringen att bidraget har funnits i över tio år och behöver
ses över för att bättre kunna möta samtida behov och nå nya grupper.

1.2

Uppdragets genomförande

Kulturrådet har i arbetet med uppdraget dels fokuserat på att belysa hur myndigheten har
informerat om och arbetat med bidraget och vilket resultat det gett, dels analyserat
utvecklingsbehovet. Underlag till analysen av utvecklingsbehov är interna och externa
underlag.
Med bakgrund från inkomna ansökningar och redovisningar har Kulturrådet undersökt hur
små kommuners och fristående huvudmäns sökmönster har sett ut över tid. Denna
delstudie har kompletterats av semistrukturerade intervjuer med huvudmän som upphört
att söka eller aldrig sökt Skapande skola, för att närmare ringa in vilka skälen är och hur
huvudmännen uppfattar bidraget. I urvalet för intervjustudien ingick 9 kommunala
huvudmän och 12 enskilda huvudmän. Sammantaget genomfördes 14 intervjuer varav 8
med kommunala huvudmän och 6 med enskilda huvudmän. Bortfallet var större hos de
fristående huvudmännen än hos de kommunala.
Parallellt med regeringsuppdraget har Kulturrådet anlitat en konsult för att genomföra en
fördjupad uppföljning av Skapande skola. Ett av syftena med konsultuppdraget var att
belysa hur huvudmännen arbetar med bidraget och öka Kulturrådets förståelse av
bidragets utvecklingsbehov. Konsultrapporten är således en del av underlaget för våra
förslag om hur bidraget kan utvecklas. I uppdraget ingick att undersöka vilka utmaningar
som finns i arbetet med bidraget ur huvudmännens perspektiv samt hur samverkan med
professionella kulturaktörer sker. Studien är genomfört som en intervjubaserad fallstudie

1

Se definitionen av Professionell aktör i ordlista med centrala begrepp inom Skapande skola, hämtad från
Kulturrådets webbplats https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ordlista/ Sidan
hämtad 2019-09-25.
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där fallen utgörs av 20 huvudmän av olika storlek och med olika sökmönster, och där
både kommunala och fristående huvudmän finns representerade. I hälften av fallen har
också rektorer, pedagoger och kulturaktörer intervjuats. Relevanta delar av
konsultrapporten presenteras under lämpliga rubriker i denna rapport.
Läsanvisning
I nästkommande kapitel ges en bakgrund om bidragets tillkomst och kontext med fokus
på hur förordningen och bidragets ekonomisk ram har utvecklats från bidraget var nytt
fram till idag.
I kapitel 2 beskrivs även skolans styrdokument och effekter av riktade statsbidrag ur
huvudmännens perspektiv.
Kapitel 3 beskriver hur Kulturrådet arbetat och arbetar med bidraget. Också erfarenheter
från två externa utvärderingar och en nyligen avslutad uppföljning av bidraget
presenteras i detta kapitel, innan vi i kapitel 4 analyserar varför mindre huvudmän söker
mera sällan än större huvudmän.
I kapitel 5 diskuteras bidragets utvecklingsbehov, slutsatser och förslag.
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2 Bidragets styrning och utveckling över tid
Skapande skola är ett riktat statsbidrag som skolans huvudmän kan ansöka om att det
del av. Det styrs av en förordning som har ändrats flera gånger sedan den tillkom. I detta
kapitel beskriver vi kortfattat hur bidraget styrs och även hur styrningen av skolan har
utvecklats över åren.
Skolans huvudmän är till stor del kommuner. Mängden statsbidrag, bidragens olika
utformning och tidsramar ger kommunerna ett stort arbete med att hantera de olika
bidragen. Flera studier har då också visat hur riktade statsbidrag påverkar mottagarna.2
Det kan vara relevant att få en bild av dessa studiers resultat inför analysen av
huvudmännens sökmönster vad gäller Skapande skola. Sist i kapitlet redovisas därför
några effekter av statsbidrag ur huvudmännens perspektiv.

2.1 Skapande skolas förordning
När bidraget var nytt, var ett argument för satsningen att den bidrar till att skolans
kunskapsmål och kulturpolitikens mål om barns och ungdomars rätt till professionell
kultur och till eget skapande sammanfaller.3 Detta bakomliggande syfte uttrycks i
Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan i 2 §. Där
fastställs ändamålet med statsbidraget som att
1. medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i
förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda
utbildningsformer, samt att
2. öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så
att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande
ökar.
Förordningen definierar kulturverksamhet, kulturlivets parter och vilka utbildningsformer
som omfattas av Skapande skola. Bidraget får användas till inköp av professionell
kulturverksamhet, insatser som främjar barnens och elevernas eget skapande som en del
i undervisningen, och till insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan kulturlivets
parter och samtliga skolformer (förskolan, förskoleklassen, grundskolan, vissa särskilda
utbildningsformer).
Villkoren för att beviljas bidrag är att huvudmannen har utformat en handlingsplan för
utvecklingsarbetet med kultur utifrån förskolans eller skolans behov. Planen ska beskriva
formerna för samverkan med kulturlivets parter.4 Huvudmannen ska också redogöra för
de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den befintliga kulturverksamheten.
(5 §). Skolans elever, och förskolans barn med hänsyn till barnens förutsättningar, ska
ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att planera, genomföra och följa upp
insatserna.

2.2 Förordningen har oftast ändrats för att nå fler årskurser
Förordningen har ändrats vid sju tillfällen. De flesta ändringarna gäller vidgning av
bidraget till nya årskurser. Bland annat utökades målgruppen 2009 till att omfatta
2

Se till exempel Statskontoret 2011, Statskontoret 2019:2 ”Utvecklingen av den statliga styrningen av
kommuner och landsting. En analys” och Utveckling av den statliga styrningen kommuner och landsting 2018,
Statskontoret 2019.
3
Prop. 2009/10:1 Utgiftsområde 17, kap. 3.6
4
Kulturrådet begär in planen från nya sökanden. Huvudmän som ändrat i en tidigare inskickat plan behöver
bara upplysa om vad som ändrats.
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årskurserna 4 – 9. Hela grundskolan kom med 2011 genom att årskurserna 1 – 3 lades
till. 2012 inkluderades förskoleklassen och från och med 2015 tillkom även förskolan,
först som en pilot, därefter fick förskolor som uppfyllde vissa kriterier ansöka. Från 2020
är förskolan med på samma villkor som grundskolan.
Förordningen har även justerats i andra avseenden. 2010 preciserades ändamålet med
bidraget med en tydlig hänvisning till skolans kulturuppdrag (SKOLSF 2010:37).
Hänvisningen till skolans uppdrag togs bort 2016, genom förordning 2016:384, i samband
med att bidraget från och med detta år också kan sökas av förskolor.5 Regeringen
tydliggjorde 2012 kraven i förordningen om att eleverna ska medverka i arbetet med att
planera, genomföra och följa upp Skapande skola-insatserna. Fram till 2012 var också
kraven på handlingsplanernas innehåll mer detaljerade. Av planen skulle det framgå hur
egna arbetet med kultur i skolan och hur Skapande skola-projekten planerades för att
komplettera och utveckla kulturarbetet. I framtagandet av den planen skulle elever ges
möjlighet att medverka.
Motiven till förordningsändringarna är inte alltid tydligt framskrivna. Skälen till
målgruppsvidgningen går oftast att hitta i budgetpropositionerna. Regeringen motiverar
exempelvis inkluderingen av förskoleklassen och medelsförstärkningen 2012/13 såhär:
Den frivilliga förskoleklassen är en egen skolform, men är på de flesta skolor
integrerad med skolans lägre årskurser och det finns en önskan från skolorna att
inkludera även förskoleklassen. […] Regeringen anser att det positiva utfallet av
satsningen mycket väl motiverar den nu föreslagna utökningen av satsningen till att
även omfatta förskoleklass. Skapande skola har bidragit till ett ökat engagemang
och intresse för kultur hos såväl elever som lärare och uppfyller väl målen på både
det kulturpolitiska och utbildningspolitiska området. Att bygga ut Skapande skola till
förskoleklass bidrar särskilt till att nå målet om att stärka alla barns och ungas rätt
till kultur och till eget skapande.
I analyskapitlet diskuteras förskolans särskilda förutsättningar och behov närmare.

2.3 Skapande skolas ekonomiska ram
Det första året var det samlade bidragsbeloppet 55 miljoner kronor. År 2012, då
förskoleklassen lades till, ökade ramen till 151 miljoner kronor. I resultatredovisningen
2018 delade Kulturrådet ut 186,5 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i landets
grundskolor och förskolor. Då beräknades 848 000 grundskoleelever och 25 000
förskolebarn beröras av satsningen. 2019 har Kulturrådet haft 176 miljoner kronor att
fördela, eftersom förstärkningen till förskolan om 10 miljoner togs bort.
Både satsningens totalbelopp och antalet barn som tagit del av satsningen har
tredubblats sedan start. Det totala antalet barn i målgruppen är dock större än de som
deltar. I tabell 1 har vi sammanställt hur antalet deltagande barn, antal barn i målgruppen,
bidrag totalt och per barn för alla åren mellan 2008 och 2018.

5

Regeringen motiverar varför förskolan ska omfattas av bidraget i Prop. 2014/15:99, s 121: ”Regeringen anser
att det är viktigt att barn så tidigt som möjligt får uppleva olika kulturuttryck och ges en möjlighet att växa med
kulturskapande. Att ta del av kultur och att själv uttrycka sig genom eget skapande ska vara en del av varje
barns liv och vardag i förskolan. Regeringen anser därför att anslaget även bör få användas för verksamhet
riktad till förskolan.”
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Tabell 1 Antal barn och bidragsram 2008 - 20186
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beviljat belopp, Mkr

49

59

109

150

156

175

181

190

184

187

188

Uppskattat antal
deltagare i tusental

236

200

400

605

623

724

773

831

885

886

869

Antal barn i
målgruppen totalt,
exklusive förskola, i
tusental
Genomsnitt, kr per
deltagande barn

360

625

601

889

1 007

1 031

1 063

1 102

1 140

1 169

1 190

206

290

270

250

251

242

234

229

207

211

216

Genomsnitt, kr per
barn i målgruppen

135

95

181

169

155

170

170

172

161

160

160

2.4 Utvecklingen av skolans mål och verksamhet efter 2008
För att bättre förstå Skapande skolas mål och syfte behövs en kort återblick på
styrningen av skolan och utvecklingen av skolans verksamhet från 2008 fram till i dag.
I den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur diskuteras behovet för att stärka arbetet
med kultur i skolan. Där angav regeringen sina skäl för Skapande skolas tillkomst:
”Genom att satsa på kultur i skolan får alla barn oavsett bakgrund möjlighet att ta del av
kultur och att själva skapa. Att ge barn och unga möjlighet till eget skapande och att delta
i kulturella verksamheter i samverkan med det professionella kulturlivet inom ramen för
skolarbetet, bidrar till att utveckla deras kreativitet och till att nå skolans kunskapsmål.
[…] Alla barn har inte tillgång till kultur och eget skapande i den utsträckning som de har
rätt till.” Regeringen slog också fast att kulturen är ”en viktig resurs för förskolan och
skolan. Respektive läroplaner innehåller tydliga skrivningar om att de praktiska, sinnliga
och estetiska aspekterna ska uppmärksammas.”7
Forskning och flera utredningar hade konstaterat att svenska skolor inte tillräckligt hade
uppmärksammat vad grundskolans läroplans integrerade kulturuppdrag innebär. Bild-,
slöjd- och musikundervisning betraktas ofta som sidoverksamhet till skolans övriga
ämnen och kulturaktiviteter i form av teaterbesök uppfattas som ett avbrott i skolans
vardag. Det arbetssätt som läroplanen föreskrev; ”ett fullt utvecklat och integrerat
arbetssätt med utgångspunkt i läroplanens skrivningar om kultur som en del i lärandet.” –
hade inte förverkligats i alla skolor. Dock konstaterade regeringen att några skolor hade
kommit längre, och där även lyckats förstärka lärares kulturkompetens med expertstöd av
t.ex. författare, bildkonstnärer och kulturpedagoger samt ett varierat utbud av
professionell kultur.
På denna bakgrund inrättades Skapande skola, ett bidrag som skulle förstärka
utvecklingen av ett tydligt arbetssätt och där professionella kulturaktörer tillförde sina
konstnärliga perspektiv, metoder och resurser i skolans vardag.
Läroplanen som var gällande när Skapande skola tillkom (Lpo 94, 1994 års läroplan för
det obligatoriska skolväsendet), angav ett integrerat kulturuppdrag för skolans samlade
verksamhet. Den hade tydliga krav om att eleverna ska få använda olika estetiska
6

Tabellen baseras på siffror i Kulturrådets årsredovisningar och uppgifter om antal barn per årskull från
Skolverket.
Prop. 2009/10:3 s 69 ff

7

12/40

Översyn av Skapande skola

uttrycksformer, både för att söka kunskaper, kommunicera och gestalta lärdomar.
Skapande skolas syfte härstammar tydligt från läroplanens bestämmelser om att såväl
intellektuella och praktiska, sinnliga och estetiska aspekter ska uppmärksammas i
skolarbetet. Läroplanen anger att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper,
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans
verksamhet. (Lpo 94, s. 8).
Läroplanen kompletterades med kursplaner, och i de reviderade kursplanerna från 2000
preciseras skolans ansvar för att arbeta med kreativa uttrycksformer. Målet är att varje
elev efter genomgången grundskola ska ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande
och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud. Kursplanerna markerar
kulturaspekter utifrån olika perspektiv och skolan uppmanas att använda estetiska
lärprocesser i fler ämnen än de praktiskt estetiska. Exempelvis illustrerar kursplanen för
svenska hur arbetet kan bedrivas, genom att peka på arbetsformer som ”avlyssning,
drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå,
uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade
texter även bilder.” 8
Styrningen av skolan har utvecklats på flera sätt sedan bidraget infördes. Läroplanen
som nu gäller, Lgr11, ger också utrymme för estetiska perspektiv i undervisningen. Enligt
denna ska skolan ge eleverna möjlighet att uppleva ”olika uttryck för kunskaper, pröva
och utveckla olika uttrycksformer, känslor och stämningar”. Det sägs explicit att förmåga
till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig och skrivningar till stöd för
elevernas introduktion till, kunskaper om och drama, rytmik, dans musicerande och
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Samtidigt har
skolans betygssystem utvecklats, flera nationella prov införts och stora satsningar i syfte
att förbättra elevernas resultat genomfört. Både politikens, huvudmännens och
skolpersonalens fokus har legat på annat än arbetet med konst och kultur.

2.5 Statsbidrag påverkar mottagarna på många sätt
Skapande skola är ett av många riktade statsbidrag en kommun eller fristående
huvudman har möjlighet att ta del av. Statsbidragen till kommuner och landsting har ökat
betydligt de senare åren, från 129 miljarder 2010 till 213 miljarder kronor 2017, och 2018
fanns cirka 180 riktade statsbidrag för kommuner och landsting att ansöka om. Större
delen av bidragen är koncentrerade till vård-, omsorgs- och utbildningsområdet.9
Statsbidragens konsekvenser för mottagaren
Kommunerna har skilda behov och förutsättningar och statsbidragen påverkar deras
verksamhet ”på gott och ont”. Kommunerna har olika befolkningsstorlek och likaså olika
geografiska och socioekonomiska förhållanden. Kommuner med färre invånare kan ha
stora behov av statligt stöd, men också ha svårt att möta kraven som olika statsbidrag
ställer på sökanden. Riktade statsbidrag är således en bidragsform som kräver att
sökanden väger in både sina behov och sin kapacitet, innan organisationen
(huvudmannen för den aktuella verksamheten) fattar beslut om att söka bidraget.
Bidragen kan snedvrida prioriteringar och inkräktar på kommunernas självbestämmande
Statliga bidrag för verksamheter som ingår i det kommunala ansvaret påverkar
kommunernas möjlighet att göra egna prioriteringar utifrån sina behov. Om en kommun

8

Ibid
Det finns generella och riktade statsbidrag. Skapande skola är ett riktat statsbidrag och kapitel 2.5 fokuserar
därför styreffekterna av riktade statsbidrag.

9
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väljer att ansöka om medel behöver den uppfylla statligt satta villkor, arbeta med den av
staten prioriterade frågan och ibland bidra med egna resurser. Kommunens egna behov
underordnas således regeringens politiska mål.
Försvårar planering och skapar ryckig styrning
Riktade statsbidrag ges ofta i samband med tidsbegränsade satsningar, en vanlig
tidperiod är tre år. Kortare tidsperspektiv än så skapar svåra planeringsförutsättningar i
kommunerna, till exempel för att rekrytera personal och få på plats de administrativa
rutiner som krävs. Kommunernas planering kan också försvåras av att besluten om
bidrag inte passar tidsmässigt med kommunens egen planering. I de fall där bidragens
utformning under tiden justeras upplevs det som ryckig styrning, särskilt i de fall där
staten begär in helt nya uppgifter eller för in ytterligare målgrupper.
Ansökan och redovisning av bidrag är administrativt betungande
Kommunerna är ofta kluvna inför riktade statsbidrag som innebär ett administrativt arbete
för sökanden. Såväl enstaka kommuner som SKL brukar framföra att hanteringen av
statsbidrag, från ansökan till redovisning, kan belasta en pressad kommunförvaltning.
Detta är aspekter som måste beaktas och vägas in vid utformning av de riktade
statsbidrag, däribland Skapande skola. Det gäller exempelvis kraven på detaljeringsgrad
vid utformning av ansöknings- och redovisningsblanketter.
Sammanfattning
Skapande skolas förordning har justerats ett antal gånger med avseende på målgrupp.
Flera årskurser och skolformer har lagts till och den ekonomiska ramen har utökats i
ungefär samma takt. Styrningen av skolan har utvecklats genom ny läroplan, nya
kursplaner, nytt betygssystem och mer uppföljning av elevers resultat. Huvudmännen har
fått flera bidrag att söka.
Hur den praktiska hanteringen av bidraget Skapande skola går till och fungerar är tema
för nästa kapitel.
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3 Kulturrådets arbete med bidraget
Tema för detta kapitel är hur Kulturrådet arbetar och har arbetat för att informera om,
fördela och följa upp bidraget. Resultaten från två utvärderingar och en fördjupad
uppföljning redovisas också.

3.1 Skapande skola handläggs likadant som andra bidrag
Kulturrådets arbete med bidraget Skapande Skola har följt samma procedur som gäller
för andra statsbidrag på myndigheten. Bidragsprocesserna stöds av interna styrdokument
i form av en handbok med tydliga beslutspunkter samt interna riktlinjer. 10 Skapande
skola-bidraget bereds av Kulturrådets handläggare och beslut om tilldelning av medel
fattas av generaldirektören.
De huvudsakliga stegen som processen består av, är information, ansökan online
(huvudmännen ansöker), kontroll och handläggning av inkomna ansökningar, beredning,
beslut, utbetalning, redovisning (huvudmännen redovisar). För att ge samtliga potentiella
sökanden förutsättningar att ansöka och få bidrag, informerar Kulturrådet om bidraget,
gällande villkor och tilldelningskriterier i god tid för fristen, så att huvudmannen hinner att
utveckla projekt- och genomförandeförslag.
När ansökningarna kommit in, kontrollerar Kulturrådet att varje ansökan är komplett innan
handläggningen tar vid. Ansökningarna bedöms utifrån fastställda kriterier för bidraget.
Kriterierna beskrivs på informationssidan för bidraget.
Kulturrådets riktlinjer för bidraget innehåller förtydliganden och definitioner av termer och
begrepp, bland annat kulturverksamhet, professionell kulturverksamhet, eget skapande
som del i undervisningen, långsiktig samverkan, kulturlivets parter, administrativa
kostnader. Kraven på en handlingsplan har förenklats så att huvudmän som tidigare har
skickat in handlingsplan numera bara behöver upplysa om eventuella förändringar i
planen.11

3.2 Informationsinsatserna har varit omfattande
Kulturrådets informationsinsatser har varit omfattande, och både generell information och
information till sällansökande har spridits inför varje ansökansomgång. Kulturrådet har
även utvecklat en projektbank på sin webb.
Inför varje ansökningsomgång har information om bidragets syfte, tilldelningskriterier och
krav på ansökan spridits till huvudmännen på olika sätt. När bidraget var nytt fokuserade
Kulturrådet på att informera om Skapande skola och dess syften, och genomförde flera
olika informationsinsatser till huvudmän, regionala institutioner och den fria kultursektorns
centrumbildningar. Kulturrådet har medverkat på samordningskonferenser där
handläggare mötte sökanden och spridit information via mailutskick, webbaserad
information och även haft egna informationsinsatser riktat till huvudmän som sällan sökt.
Vissa år har Kulturrådet vigd särskild uppmärksamhet till sällansökande huvudmän. Det
har bland annat skett genom särskilda informationsutskick till små kommuner och via
telefonsamtal till huvudmän som bara sökt bidrag det första året eller inte alls. Kulturrådet
har också kontaktat de fristående skolornas sammanslutningar och uppvaktat kanslierna

10

Riktlinjer för statsbidraget Skapande skola 2017-09-26 samt HANDBOK FÖR BIDRAGSPROCESSEN 201906-20.
11
Från och med 2020 behöver huvudmännen endast intyga att en handlingsplan finns. Den behöver alltså inte
skickas in.
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för större skolhuvudmän (skolkoncernen). Informationen till de fristående huvudmännen
har betonat att bidraget kan sökas av alla skolhuvudmän.
Det första året genomfördes två ansökningsomgångar, och inför den andra kontaktade
Kulturrådet företrädare för ej sökande kommuner samt mejlade kommunala och
fristående huvudmän. Kulturrådet inledde då även samarbete med Skolverket i avsikt att
förstärka utvecklingsarbetet och sprida kunskap om kulturverksamhet i skolan.
Samarbetet var ett krav i regleringsbrevet och riktades till både Kulturrådet och
Skolverket. Under årens lopp har Kulturrådet sedan fortsatt att på olika sätt ta initiativ till
samverkan. Ibland har skrivningarna i regleringsbrev om samarbete rörande Skapande
skola bara riktats till Kulturrådet. Så var till exempel fallet 2016. Då ombads Kulturrådet
tillhandahålla Skolverket material men inte tvärtom. Från 2018 står det inget specifikt om
samverkan mellan Skolverket och Kulturrådet avseende Skapande skola i
regleringsbreven.

3.3 Kulturrådets prioriteringsgrunder för tilldelning
Kulturrådet har formulerat krav som stöd för huvudmännen att utveckla goda Skapande
skola-projekt samt för myndighetens interna arbete med bidraget. Det underlättar för
sökanden och för myndighetens arbete med bidrag om villkor tydligt följer bidragets
syften, och är så konkret utformade att de kan utgöra ett underlag för prioritering av
ansökningar.
Tilldelningskriterierna för Skapande skola-bidrag har utvecklats över tid. Ändringarna har
syftat till att tydliggöra hur huvudmännen med bidragets hjälp kan arbeta för att öka den
professionella kulturverksamheten för och med barn och öka deras tillgång till kulturens
alla uttrycksformer. Kulturrådet har inte i samma utsträckning tydliggjort bidragets första
syfte, att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryckssätt i skolan och
förskolan.
Kulturrådets kommunikation av bidraget: Tydligt att bidraget ska öka tillgången till kultur
Enligt den externt upphandlade fallstudien som Kulturrådet låtit genomföra säkerställer
huvudmän i hög grad att bidraget leder till ökad tillgång till professionell kultur för och
med barnen och eleverna. Ett av skälen till att huvudmännen har relativt goda
förutsättningar att säkerställa att denna del av bidraget uppfylls, är att det finns en tydlig
uppfattning om vad bidraget syftar till och vilka resultat som förväntas. Kulturrådet har här
tagit fram krav, definitioner och riktlinjer om exempelvis professionella kulturaktörer eller
treårsprincipen12, som styr mot resultat som ligger i linje med bidragets syfte. Det är
därmed relativt enkelt för huvudmännen att leva upp till den delen av bidragets syfte.
Huvudmännen behöver utforma en ansökan som svarar till Kulturrådets riktlinjer,
säkerställa att aktiviteterna genomförs enligt plan och slutligen följa upp dessa.
Färre kan förklara målet om långsiktig integration
Konsulterna kan inte med samma säkerhet säga att huvudmännen säkrar att bidraget
leder till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Kulturrådet
har på olika sätt försökt förtydliga och operationalisera vad som menas. Det har dock
visat sig vara mycket svårt uttrycka precist vad som menas med att långsiktig integrera
kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Vare sig begreppet integration eller lång sikt

12

Treårsregeln förklaras såhär på Kulturrådets webb: Meningen med Skapande skola-bidraget är att stärka
samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet. Alla elever ska få tillgång till så många olika konstoch kulturuttryck som möjligt. Med pengarna från Skapande skola ska skolan och det professionella kulturlivet
kunna samarbeta mer. För att skolan och kulturen ska hitta fler och nya sätt att samarbeta på gäller stödet för
tre år i taget.
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har definierats i informationsmaterial eller interna riktlinjer. Möjliga tolkningar av
integration är att bidraget ska stödja (användning av) bestämda arbetssätt, metoder eller
verktyg i undervisningen. Kulturrådet har haft svårt att omvandla begreppet till ett stöd
som hjälper huvudmän och pedagoger att ”integrera” uttryckssätten i skolans vardag.
Svårigheterna bekräftas och utvecklas i fallstudien. Huvudmännen ger olika tolkningar av
vad långsiktigt integrerande kan betyda. En tolkning är att pedagoger inspireras till att
arbeta på nya sätt. Några huvudmän har haft en plan för hur detta ska uppnås. En
huvudman har exempelvis ställt krav på att alla klasslärare ska involveras i de aktiviteter
som genomförs inom ramen för bidraget. Det kan vara ett bra upplägg för att öka
sannolikheten för eventuella avtryck i verksamheten. Samtidigt påpekar många
huvudmän och skolpersonal att en pedagogisk utveckling kräver lärare som är drivna och
intresserade att arbeta med nya arbetssätt. Det förekommer även att Skapande skolaaktiviteterna integreras i den ordinarie undervisningen. Det innebär att Skapande skola
tillämpas och genomförs i ordinarie undervisningsämnen som exempelvis svenska,
matematik eller historia. Man förmodar att ett upplägg där pedagoger får se hur kulturella
och konstnärliga uttrycks kan användas i deras ordinarie ämnen, ger ett långsiktigt
avtryck i verksamheten. Kulturrådet har haft svårt att formulera krav för att förtydliga
detta.
Översökning medför tuff prioritering mellan ansökningar
Skapande skola är ett populärt bidrag och antalet ansökningar har ökat från knappt 200
det första året till nära 400 år 2018. I handläggning och tilldelningsbeslut har Kulturrådet
tvingats göra hårda prioriteringar, avseende vilka sökande som kan komma i beaktande
att få bidrag och vilket belopp den enskilda huvudmannen kan tilldelas.
Som stöd för prioritering mellan kvalificerade ansökningar har Kulturrådet tagit fram
riktlinjer. Dessa särskilda prioriteringsgrunder har varierat något över åren och får tolkas
som olika sätt för myndigheten att identifiera sökanden med bästa ansökningarna sett till
objektiva behov, projektens genomförande och förordningens syfte. 2014 prioriterade
Kulturrådet att ge medel till de skolhuvudmän som ansökt om bidrag för samverkan
mellan kultur och skola, det vill säga till konferenser och seminarier där båda parter
medverkar. 2015 prioriterades kommuner med långa geografiska avstånd till professionell
kultur genom att glesbygdskommuner fick ett högre bidragsbelopp per elev. Också
skolhuvudmän med många nyanlända elever ”togs i beaktande i bidragsfördelningen”.
Samma år arbetade Kulturrådet för att lyfta frågan om elevinflytande och publicerade
flera exempel och handledningar som stöd för huvudmännens arbete med att öka
elevernas inflytande över Skapande skola.
2016 prioriterades kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och
samhället och 2017 var riktade insatser till elever ”exempelvis i områden där tillgången till
kultur är ojämlik” något som gavs genomslag i tilldelningen. Bakgrunden för inriktningen
beskrivs närmare i Kulturrådets sammanfattning av ansökningsomgången:
”Kulturrådet efterlyste prioriteringar från skolhuvudmännen i årets
ansökningsomgång. Vi ville se mer riktade insatser särskilt i kommuner som har
skolor där tillgången till kultur skiljer sig åt. Vi ville hellre se att bidraget räckte till
fler högkvalitativa, fördjupande kulturinsatser för ett färre antal elever än
”tomtebloss” för alla. Urvalet elever kunde till exempel utgå ifrån socioekonomiska
variabler, geografiskt avstånd eller stadier/årskurser där kulturinsatser kunde
förväntas ha särskild betydelse.”13

13

Kulturrådets sammanfattning av fördelningen Skapande skola, läsåret 2017/18, 2017-04-25, internt PM.
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2018 efterlystes ”mer riktade insatser, särskilt i områden där tillgången till kultur är
ojämlik. Syftet är att ha fördjupade kulturinsatser för ett lägre antal elever snarare än
enstaka insatser för samtliga”. Detta år lyfter KUR även rättighetsperspektiven (samt
insatser som problematiserar invanda normer och minoritetskultur) utan att det tydliggörs
i vilken omfattning ansökningar som hanterar dessa teman prioriterats.
Med förskolornas möjlighet att ansöka om bidrag från och med 2020 kommer det
samlade antalet berättigade sökanden att summera till ungefär 2900 kommunala och
fristående huvudmän14. Flera berättigade sökande torde leda till att flera huvudmän också
ansöker om bidrag. Då kommer konkurrensen mellan sökanden att kunna hårdna än
mera, i förskolans favör. Utvärderingen som Kulturrådet genomförde bland förskolorna
som ingick i pilotprojektet 2015 visar att förskolan har mycket goda förutsättningar att
arbeta i enlighet med bidragets syfte. Skapande och estetiska uttrycksformer är en del av
förskolans kärnuppdrag och frånvaro av timplaner och schemalagda kurser gör att
förskolan i flera hänseenden har bättre förutsättningar än skolan att ta in professionell
kultur i sin verksamhet.15 Ett möjligt utfall är att fler förskolor än skolor beviljas medel.

3.4 Uppföljningar av Skapande skola
Genom Skapande skola-bidraget får barn och elever möjlighet till eget skapande under
professionell ledning och utökade möjligheter att möta flera konstformer och konstnärliga
uttryck. Samtidigt ingår arbete med kultur, konst och estetik i skolans övergripande
uppdrag och skolan har ett självständigt ansvar för att arbete med läroplanens mål om
estetisk verksamhet. En utmaning för såväl huvudmännen som för myndigheten är att
följa upp de bidragsfinansierade aktiviteterna och se till att bidraget kompletterar, inte
ersätter, skolans eget arbete. En sådan uppföljning är i praktiken mycket svår att få till
stånd.
Kulturrådet har följt upp hur bidragsomgången har fungerat (via enkät i omedelbar
anknytning till att ansökningarna har stängts) och sedan 2017 låtit en extern konsult
sammanställa redovisningar från deltagarna.
Kulturrådets regelbundna uppföljning av bidraget
I de årliga uppföljningarna av bidragsomgången, i interna promemorior samt i
årsredovisningarna har Kulturrådet återkommande sammanställt uppgifter om antal
sökande och antal barn som nåtts av bidraget, hur sökandekategorierna ser ut (antal
kommuner som sökt respektive ej sökt samt hur många av ansökningarna som härrör
från fristående huvudmän). Dokumentationen visar vilka slags projekt som har fått stöd
samt hur ansökningarna har speglat eller svarat mot respektive års särskilda
prioriteringsgrunder.
Utvärderingar från Myndigheten för kulturanalys
Två utvärderingar har genomförts av externa parter (Myndigheten för kulturanalys och
Lunds universitet). Myndigheten för kulturanalys genomförde en första utvärdering av
bidraget 2013 med tonvikt på måluppfyllelse. Utvärderingen problematiserade bland
annat målet om att långsiktig integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer i skolan,
och undersökte bland annat om det sker någon långsiktig integrering av kulturella och
konstnärliga uttryck i skolans arbete. Som underlag för att belysa detta formulerade

14

Sveriges officiella statistik: Samtliga skolformer och fritidshem – Barn/elever – Riksnivå, tabell 1: Förskole- och
skolenheter/fritidshem. Barn/elever läsåret 2018/19. www.skolverket.se
15
Kulturrådets kartläggning av kultur i förskolan 2016. Fallstudier tio av kommunerna från pilotprojektet
Skapande förskola.
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Kulturanalys tre delfrågor varav den andra baseras på ett eget antagande om att
satsningen också ska leda till förbättrade skolresultat.:
• Har Skapande skola påverkat och utvecklat skolans arbetssätt och metoder?
• Bidrar Skapande skola till att eleverna lyckas bättre i skolan i övrigt?
• Vilka är skolans och konstens behov av kompetensutveckling?
Kulturanalys slutsats var att det var svårt att fastslå huruvida det skett. Bidraget hade
dock lett till att nya metoder för undervisning hade utvecklats och elevers motivation för
skolarbete tilltagit. Myndigheten för kulturanalys såg ett behov av fördjupad kunskap om
hur Skapande skola-insatser kan sägas leda till att skolans mål uppfylls. Om antagandet
om satsningens effekt på elevernas skolresultat efterfrågar Kulturanalys tydligare krav i
såväl läroplaner som projektbeskrivningar: ”Ska kulturella och konstnärliga uttryck kunna
integreras i skolans verksamhet genom Skapande skola måste kopplingen till förbättrade
skolresultat framgå överordnat i läroplaner och kursplaner och specifikt i samband med
att Skapande skola-insatser planeras och genomförs.” Vidare pekade utvärderingen på
ett behov av ökad kontakt mellan utbildningsvärlden och kulturen, på alla nivåer: ”Ett
ömsesidigt lärande om varandras förutsättningar och kompetenser kan ge möjligheter till
ökad samverkan i planering och genomförande mellan skolor och kulturinstitutioner,
mellan rektorer, lärare och elever och kulturaktörer.”16
Den andra utvärderingen gjordes på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys av
forskare.17 Den var inriktat på att undersöka huruvida kommunerna minskat sina
åtaganden gällande kultur för barn och unga och kultur i skolan till följd av bidraget.
Forskarna undersökte också eventuella undanträngningseffekter av bidraget för fria
konstnärers möjlighet att arbeta i Skapande skola-projekt. Heller inte denna utvärdering
gjorde någon närmare undersökning av huvudmännens uppfattningar av bidraget.
Fördjupad uppföljning med fokus på huvudmännens arbete
Först med fallstudien som har genomförts på uppdrag av Kulturrådet 2019 studeras
bidraget ur skolhuvudmännens perspektiv. I den rapporten är ett av spåren att följa upp
hur kommunerna har uppfattat bidraget och Kulturrådets styrning av det, inkl. skiftande
prioriteringsgrunder, ansökans- och redovisningsblanketter samt uppföljningarna av
bidragets resultat. Huvudmännens förutsättningar att arbeta med bidraget är olika till följd
av geografi, storlek, intresse (på nämnd-/förvaltning- och individnivå), och de olika
förutsättningarna påverkar arbetet med Skapande skola i stor grad.
Konsulten har identifierat tre skilda organisationstyper för arbetet med Skapande skola i
sitt intervjuurval. Skillnaderna i huvudmännens organisatoriska upplägg handlar om
samlat eller decentraliserat ansvar för att söka bidrag samt graden av formaliserad
arbetssätt som involverar samtliga nivåer, från bidragsansvarig via rektor och pedagog
ned till elevnivån. Också sättet som huvudmännen organiserar sitt arbete påverkar
förutsättningarna att arbeta med Skapande skola, avseende regelbundna ansökningar,
graden av delaktighet från elever och personal samt hur strategiskt och långsiktigt
huvudmannen faktiskt jobbar med Skapande skola.
En iakttagelse är att arbetet med bidraget blir mera sårbar hos skolhuvudmän som inte
utsett någon bidragsansvarig. Också hur olika stora huvudmän har olika möjligheter att
ansöka är viktigt att uppmärksamma, enligt denna studie. För huvudmän med många
skolor kan ansökningsprocessen utgöra en stor utmaning. Också huvudmannens
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Myndigheten för kulturanalys: Skapande skola - En första utvärdering (2013:4)
Blomgren, R. och Linquist, K: Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola.
https://www.ism.lu.se/sites/ism.lu.se/files/skapandeskola_v7_liten.pdf
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möjlighet att stödja (pågående aktiviteter, arbetet i den enskilda skolan) och följa upp
arbetet kan bli krävande för en huvudman med ansvar för många skolor.
Rent storleksmässigt har huvudmännen olika förutsättningar att stötta arbetet och bygga
upp interna strukturer. En huvudman som ansvarar för flera skolor befinner sig sannolikt
mycket längre från verksamheten, än en huvudman med en skola. Huvudmän som utgör
stora skolorganisationer (större kommuner, friskolekoncern med fler än 100 skolor) är
därför beroende av att rektorer skapar förutsättningar för långsiktigt avtryck i
verksamheten. Samtliga huvudmän skulle dock kunna underlätta arbetet med Skapande
skola, exempelvis genom att peka ut riktningen för rektorer och stötta dem utifrån deras
behov. Huvudmännen skulle även kunna hjälpa sina rektorer genom att skapa en struktur
för arbetet med Skapande skola så att det inte blir beroende av enskilda eldsjälar i alla
steg, från ansökan, via genomförande till uppföljning.
På frågan om hur huvudmannen arbetat för att säkerställa att Skapande skola-projekten
bidrar till långsiktiga effekter, indikerar svaren att huvudmännen har olika inställning till
vilken roll de har i att säkerställa långsiktighet för bidraget. I vissa fall lämnar huvudmän
över ansvaret för måluppfyllelsen på andra aktörer, exempelvis skolledare eller
pedagoger. Andra huvudmän vidtar åtgärder och har en plan för arbetet och tar således
ett större ansvar för att uppfylla alla bidragets mål.
Studien visar ett behov av att förordningens första syfte förtydligas
Majoriteten av de som intervjuats känner sig osäkra på vad som menas med att
långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Tre tolkningar av vad
långsiktig integrera kan betyda återkommer hos intervjupersonerna:
1. Nya perspektiv och inspiration för lärare som de så kan använda för att integrera
kulturella uttrycksformer i sin egen undervisning, och inte bara i estetiska ämnen
2. Långsiktig samverkan med kulturaktörer, exempelvis att huvudmannen kan
anställa en kulturaktör, finansierad av andra medel än bidraget.
3. Regelbundet erbjuda elever olika typer av kulturverksamhet, - gärna efter en plan
för vilka kulturuttryck som varje årskurs ska få ta del av, varje termin.
Det råder osäkerhet kring hur syftet ska tolkas. De mer omfattande krav och riktlinjer som
Kulturrådet utvecklat för syftet att öka den professionella kulturverksamheten för och med
barn och elever, bidrar, menar konsulterna, till att styra huvudmännen tydligare mot detta
syfte, som dessutom är lättare att kvantifiera och därmed mer uppföljningsbart. Enkelt
uttryckt ställs det krav om långsiktig integrering, men det finns få exempel på lyckade
riktlinjer eller arbetssätt för att styra huvudmännen mot att uppnå dessa krav.
Sammanfattning
Kulturrådet har de senare åren prioriterat kommunikation om bidraget, både dess syften,
processen och myndighetens prioriteringsgrunder. Både egna och andras uppföljningar
av Skapande skola indikerar att det finns risk att huvudmännen tolkar och använder
bidraget som en generell kulturpeng. I det fortsatta arbetet med att utveckla bidraget
behöver såväl syfte som mål förtydligas och hänsynen till en effektiv hantering av
bidraget, för alla parter, vägas in.
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4

Skillnader i huvudmännens sökmönster och
möjliga skäl därtill

I detta kapitel beskriver vi och analyserar vi vilka skillnader som finns mellan kommunala
och fristående grundskolors intresse att söka Skapande skola-bidrag under åren 2008–
2019. Skillnader mellan större och mindre kommuner studeras också. Analysen
kompletteras med en intervjustudie där ej sökande huvudmän får komma till tals. De
samlade resultaten av undersökningen presenteras i text och tabeller i bilaga 1.
Små kommuner definieras som kommuner med färre än 10 000 invånare. 218 av
kommunerna räknas som stora kommuner och 72 räknas som små, i denna analys.

4.1 Samtliga kommuner har sökt bidrag
Samtliga kommuner har någon gång ansökt om medel till grundskolan från Skapande
skola under de 12 år som bidraget har funnits. Bidraget har varit tillgängligt och en stor
majoritet av kommunerna har ansökt varje år, men antalet har varierat mellan som lägst
197 ansökningar (2009) och 268 (2015). Det visar sig dock finnas skillnader i
kommunernas sökbenägenhet efter invånartal, och en betydligt mindre andel av de små
kommunerna har sökt bidraget lika ofta som stora kommuner. Samtliga kommuners
sökfrekvens över tid framgår av tabell 1 i bilagan, mindre kommuners sökfrekvens över
tid visas i tabell 2.

4.2 Kommuner som ej sökt bidrag
Antalet kommuner som inte har sökt bidraget ett visst år har varierat mellan 17 och 97.
Flest ej sökande var det när bidraget var nytt. Antal och andel ej sökande har över tid
minskat noterbart, men sökbenägenheten hos mindre kommuner har hela tiden varit
lägre än hos större kommuner.
I tabellen medan presenteras hur många kommuner som ej sökt Skapande skolabidraget till grundskolan. Tabellen visar år för år totalt antal kommuner som ej sökt, större
kommuner (antal och procent), mindre kommuner (antal och procent).
Tabell 3: Kommuner som avstått från att söka bidraget, alla år, antal och andel
År
Antal ej
sökande,
totalt
Stora
kommuner,
antal
Stora
kommuner
(218
kommuner)
Mindre
kommuner,
antal
Små
kommuner
(72
kommuner)

2008
67

2009
97

2010
41

2011
40

2012
27

2013
31

2014
31

2015
22

2016
23

2017
24

2018
30

2019
26

39

60

25

23

14

17

16

11

10

12

13

12

18%

28%

11%

11%

6%

8%

7%

5%

5%

6%

6%

6%

28

37

16

17

13

14

15

11

13

12

17

14

39%

51%

22%

24%

18%

21%

21%

15%

18%

17%

24%

19%
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Mindre kommuner har oftare avstått från att söka bidraget än större kommuner. Det visar
också figuren nedan, som visar andelen kommuner som ej sökt bidrag uppdelat på
mindre respektive större kommuner. Det år flest kommuner avstod från att söka bidrag,
2009, var det mer än 50 procent av alla mindre kommuner som avstod från att söka
jämfört med 28 procent av de större kommunerna. Benägenheten att ej söka minskar
över tid, men mindre kommuner avstår hela tiden i högre grad från att ansöka.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stora kommuner

Små kommuner

4.3 Fristående skolors sökmönster 2014-2019
De fristående skolhuvudmännens sökmönster har också undersökts. 2019 fanns det
totalt 5837 huvudmän för fristående grundskolor i Sverige. (Som jämförelse fanns det 577
år 2014.) Fristående skolhuvudmän kan ha sina skolor spridda över hela landet, i en
skola ha elever skrivna i många olika kommuner och ansvara för olika många skolor.
Totalt ansvarade de 583 huvudmännen för 835 skolor år 2019.
Analysen av fristående skolor visar att 136 fristående huvudmän ansökte om bidrag till
Skapande skola år 2019, dvs. 25 procent av alla fristående huvudmän sökte medel. Cirka
194 grundskolor omfattades av ansökningarna, vilket motsvarar cirka 23 procent av alla
fristående skolor. I bilagan visas hur många fristående huvudmän som ansökt om bidrag
till Skapande skola år 2014–2019.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna ansvarar för upp till 45 skolor var. De
flesta huvudmännen, 519 stycken, ansvarar dock endast för en skola. Huvudmännen kan
inkludera en, flera eller alla av sina skolor i ansökan. 47 procent av alla huvudmän till
fristående grundskolor som var verksamma 2019 har ansökt om bidrag till Skapande
skola minst en gång under perioden 2014–2019. Huvudmän med ansvar för flera skolor
har ansökt i högre utsträckning: 40 procent av alla huvudmän som endast ansvarar för en
grundskola har sökt bidraget någon gång mellan 2014 och 2019 jämfört med 60 procent
av huvudmännen som ansvarar för 2–5 skolor. Fyra huvudmän har ansvar för mer än 20
skolor var och alla dessa har sökt bidraget.
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Tabell 4: Friskolor som ansökt18
År
Antal huvudmän till
fristående skolor
som sökte bidrag
Antal skolor som
omfattades av
ansökningarna
Antalet fristående
skolor som ingick i
ansökningar från
kommuner
Totalt antal
fristående skolor
som omfattades av
ansökningarna

2014
118

2015
131

2016
123

2017
119

2018
120

2019
136

186

211

210

197

188

194

51

46

52

67

56

73

237

257

262

264

244

267

Visst samarbete sker mellan fristående och kommunala huvudmän
Det finns även möjlighet för kommunerna att inkludera fristående skolor i sina
ansökningar. År 2019 ansökte 29 kommuner om bidrag även för fristående skolor. Totalt
omfattades 73 fristående skolor i landet i ansökningar som gjordes av kommunala
huvudmän. Till exempel ingick 267 friskolor i kommunala huvudmäns ansökningar till
Skapande skola 2019, vilket motsvarar 32 procent av alla fristående skolor. Motsvarande
andel av de kommunala skolorna som ingick i huvudmännens ansökningar till Skapande
skola år 2019 var dock 86 procent.
Fristående huvudmän med många skolor söker mest frekvent
De fyra fristående huvudmän som ansvarar för mer än 20 grundskolor var har ansökt om
bidrag till Skapande skola alla åren 2014–2019.
Av de huvudmän som ansökte minst en gång under perioden 2014–2019 sökte
huvudmän som ansvarar för endast en skola i genomsnitt 2,9 gånger, huvudmän med
ansvar för 2 - 5 skolor 3,1 gånger och huvudmän med mer än 5 skolor 4,7 gånger.

Sammanfattning av den kvantitativa studien
Små kommuner med en befolkning på under 10 000 invånare har sökt Skapande skolabidrag i lägre utsträckning än större kommuner under perioden 2008–2019. Små
kommuner har i genomsnitt sökt bidraget något färre gånger än stora kommuner.
Andelen små kommuner som inte har sökt bidraget har sedan 2010 varierat mellan 18
och 24 procent medan motsvarande andel för större kommuner är mellan fem och elva
procent.
Andelen fristående skolor som har ingått i ansökningarna om Skapande skola-bidrag har
varit lägre än för kommunala skolor, för 2019 var andelen cirka 32 jämfört med cirka 86
procent. Av alla huvudmän för fristående skolor sökte cirka 25 procent bidraget jämfört
med cirka 90 procent av alla kommunala huvudmän. Av de friskolor som ingår i
ansökningarna 2014–2019 ingick 70–80 procent i ansökningar som gjorts av fristående
huvudman och resten i ansökningar som gjorts av kommunala huvudmän. Fristående
skolor söker således i lägre grad än kommunala. De huvudmän som ansvarar för ett

18

Uppgifterna om antal skolor som ingår i ansökningarna är hämtade från de uppgifter huvudmännen anger i
sina ansökningar
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större antal fristående skolor har större benägenhet att söka bidraget än huvudmän med
endast en eller ett fåtal skolor.

4.4 Synpunkter på bidraget från huvudmän som sällan sökt bidraget
Vad är de huvudsakliga förklaringarna till bilden ovan? Detta har vi undersökt i en
intervjustudie där företrädare för fristående och mindre kommunala huvudmän
medverkat. Samma frågor ställdes till samtliga huvudmän.19 Huvudmännens svar
varierade en del men det finns vissa gemensamma nämnare som går att urskilja. Värt att
notera är att de kommunala huvudmännen har en tydligare bild över historiken till varför
bidraget inte sökts vid tidigare tillfällen. Flera enskilda huvudmän kunde inte svara fullt ut
på frågan om varför de inte sökt bidraget. Däremot har de enskilda huvudmännen en
uppfattning om orsaken som svarar mot de svar kommunala huvudmän redogjort för.
Många statsbidrag erbjuds – bidrag som främjar måluppfyllelse prioriteras
En starkt bidragande orsak till att Skapande skola bidraget inte söks är att
skolhuvudmännen har många statsbidrag att hålla reda på och prioritet ligger på att söka
de bidrag som främjar skolans eget arbete för att nå en högre måluppfyllelse. Flera av
huvudmännen nämner ordet ”bidragströtta” och påtalar att arbetet med administrationen
av statsbidragen tar mycket tid i anspråk. Rektorer upplever att de försakar sitt
huvudsakliga uppdrag med pedagogiskt ledarskap för att hinna med administrationen av
alla statsbidrag de har att förhålla sig till. Då det är svårt att se nyttan med Skapande
skola-bidraget får det lägre prioritet, eller ingen prioritet alls, när det gäller att avsätta tid
och personella resurser för att ansöka, genomföra och följa upp dessa projekt. Flera
huvudmän betonar att det är av stor vikt att de statsbidrag som söks också ska användas
till det de är avsedda för och att det krävs ett bra förarbete med planering för en ansökan
och att den tiden inte finns för ytterligare ett statsbidrag. Några huvudmän framför
synpunkten att det skulle förenkla betydligt om det var möjligt att enbart rekvirera en
summa bidragsmedel som är öronmärkt för kultur i skolan. Likaså vore det önskvärt om
redovisningen av bidraget förenklades och mer hade karaktären av en kort redogörelse
över vad medlen har använts till.
Huvudmännens kännedom om bidraget varierar
Huvudmännen har fortfarande inte fullgod kännedom om bidraget och vilka projekt det
går att få stöd till. Av de kommunala huvudmännen kände samtliga till bidraget men
saknar djupare kunskap om bidragets syften och villkor och hur bidraget kan användas.
Av de enskilda huvudmännen finns det ett par stycken som inte har kännedom alls om
möjligheten att söka Skapande skola bidrag och hur det kan komma den egna
verksamheten till del. Mer information och inspirerande exempel efterfrågas i syfte att få
syn på hur projekt kan formuleras för att överensstämma mellan bidragets syfte och den
egna verksamheten. Förankringen i forskning inom området som kan visa på nyttan av
konst och kultur kan också göra bidraget mer intressant och attraktivt för huvudmän.
Många menar att de redan har kultur som en del i undervisningen och då är det främst de
egna pedagogerna som låter kultur genomsyra kunskapsarbetet och det är den
kostnadsdelen som gärna skulle förstärkas men som hindras av att Skapande skola är ett
projektbidrag och inte ett återkommande verksamhetsbidrag.
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Intervjupersoner med inriktning skola (personer i utbildningsförvaltningen) uttrycker större
osäkerhet om bidragets syfte och mål jämfört med kulturchefer/kulturskolechefer och
andra som jobbar med kultur till vardags. Värdet av konst och kultur är inte förankrat i
skolans organisation i någon större utsträckning och då är inte Skapande skola
intressant.
Bidragsadministrationen kräver organisatoriska resurser hos huvudmannen
Fristående huvudmän betonar administrationen av bidraget. Arbetet med ansökning och
redovisning uppfattas som merarbete som bara har värde om man kan tilldelas bidrag av
viss storlek. Flera fristående huvudmän anser att beloppet de kan få, är så pass litet att
det inte är mödan värt att ansöka.
Organisationen anges som en stor och avgörande orsak av de flesta huvudmän då det
inte finns tillräckligt med administrativt stöd i form av fysiska personer. Ett stort hinder är
att räcka till för alla uppgifter som behöver göras och avsaknad av tillräckligt med
personal är definitivt avgörande för att inte söka bidraget. Tidsaspekten spelar också roll
och därför kan det som inte är obligatoriskt bortprioriteras.
Huvudmän önskar medel för fortbildning och resor
Bidraget får inte användas till att täcka administrationskostnader. Resekostnader och logi
för den professionella aktören kan man få stöd för, men inte resekostnader för eleverna.
Vissa huvudmän uppfattar därför bidraget som mindre relevant då deras behov bland
annat består av finansiering av kringkostnader för att ta del av konst och kultur i skolan. I
huvudsak är det resor som belastar huvudmannens budget. Resor behövs för att kunna
ta del av utbudet av scenkonst och andra konstupplevelser med barn och elever. Många
mindre kommuner och även friskolor har långt att åka och ofta sker utbudet av konst och
kultur i annan kommun än den egna. Det kräver både tid och pengar för dessa resor och
även om det finns regionala subventioner för resor så kan det vara omöjligt att genomföra
resan inom angiven tid.
Huvudmännen i undersökningen efterfrågar även möjligheten att söka medel för
fortbildning av lärare. Motiveringen är att huvudmän ser stora behoven av att fylla
existerande kunskapsluckor när det gäller konst och kultur i skolan.
Tiden för ansökan passar inte alla huvudmän
Intervjuade huvudmän har lyft att Skapande skolas tidplan inte alltid är förenlig med deras
reguljära planeringsprocesser. Bidraget ska sökas på vårterminen innan kommande
läsår; det läsår när projekten ska genomföras. Men mindre huvudmän tenderar att basera
sin övergripande planering på inspel från lärare och pedagoger som planerar för en
termin i taget. Det ger dessa huvudmän kort tid mellan planering och genomförande av
Skapande skola-projekten. För dessa huvudmän ligger ansökningsperioden fel i tid då de
ännu inte vet vad de ska göra nästa läsår och vad de behöver och vill ha för insatser. De
låter då bli att söka. För dem skulle det vara bättre att de kunde söka närmare i tid för
genomförande av projektet.
Några huvudmän önskar sig också en förenklad process utan att behöva ansöka. Det
skulle underlätta deras arbete om de kan få pengarna från Kulturrådet direkt och kunna
använda medlen så som det passar skolan just där de är i tid och planering. Här finns
skäl att påpeka att detta önskemål bryter mot bidragets syften.
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Samarbetet med lokala kulturaktörer prioriteras ibland högre än Skapande skola-aktivitet
De huvudmän som ligger på landsbygden menar att det finns fler värden att ta hänsyn till
och att förutsättningarna är annorlunda än för större huvudmän när det gäller arbetet med
kultur i skolan. Viljan att ta ansvar för att stärka det lokala är stor och det leder till en
stolthet för bygden som ökar vi-känslan. Det ger ett mervärde att ha ett samarbete med
lokala kulturaktörer som på sikt kan få barnen och eleverna mer engagerade i kulturlivet
och att delta i konstnärliga processer. Dessa huvudmän tänker i en större helhet och
resonerar på ett sätt som gör att skolans roll för bygden är ett slags ”ansvar”. En levande
landsbygd innebär att det krävs samverkan mellan skolan och olika näringsverksamheter.
Alla små kommuner är inte landsbygdskommuner i betydelsen ”har långa geografiska
avstånd”. De förefaller ha en starkare koppling mellan skola och övriga verksamheter.
Bidraget Skapande skola passar inte riktigt in i mallen för huvudmannens mer långsiktiga
arbete med andra lokala värden.

4.5 Kulturrådets slutsatser om skillnader i huvudmännens
sökmönster
Av intervjustudien framgår att den lokala organisationen spelar roll och det handlar till stor
del om avsaknad av en stabil administration för möjligheterna att söka bidraget. Behovet
av en annan struktur där det finns utrymme i organisationen för att söka bidraget är inte
möjligt att tillgodose med de förutsättningar som finns idag. Det är dessutom frågor som
skolhuvudmännen fullt ut ansvarar för. Samtidigt kan och bör Kulturrådet försöka att
underlätta huvudmännens arbete så långt som möjligt.
Stora likheter mellan små kommunala och mindre fristående huvudmän
Det finns också skäl att fundera på likheterna i sökmönster mellan små kommuner och
mindre fristående huvudmän, de med ett litet antal skolor. Det är hos dessa huvudmän
behovet av stöd, mera kunskap och inspiration förefaller vara störst.
Kultur är en del av skolans arbete men behoven att söka riktade projektbidrag för det är
inte så stora. Undersökningen indikerar att mindre fristående huvudmän kan ha större
svårigheter att spåna fram goda projekt. De skulle kunna få draghjälp om kommunala
huvudmän uppmuntras att inkludera alla barn och unga i dennes ansökan oberoende av
skolform (fristående så väl som kommunal). Men samtidigt skulle det påverka
arbetsbördan för huvudmän som redan har många bidrag att administrera.
Fortfarande liten kännedom om bidraget
Intervjuerna visar ett behov av att öka kunskapen om bidraget och vad det kan användas
till, för alla huvudmän, både små kommunala och fristående. Det har också visat sig
finnas efterfrågan på inspiration i form av goda exempel på olika Skapande skola projekt.
Ett område att utveckla är således stimulans inför ansökan för både kommunala och
fristående huvudmän. Det kan handla mycket om vilken kunskap och inställning som
finns hos personalen och vilken syn de har på kulturen. Det kan också vara fråga om
någon form av inspirationsinsatser för att få till en attitydförändring hos lärare.
Vissa problem ägs av huvudmännen själva
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Tid är en återkommande aspekt som nämns som hinder och utmaningar av
huvudmännen. Det är också viktigt att det finns tid för lärare och personal att sitta ned
och planera inför en projektansökan så det förankras och kan infogas naturligt i den
vardagliga verkligheten så det stärker det kulturella arbetet i skolan. Detta är
huvudsakligen en organisatorisk fråga som Kulturrådet inte har möjlighet att påverka.
Huvudmännen efterfrågar också möjligheten till fortbildning för lärare för bidragsmedel.
Arbetet med Skapande skola tar mycket tid från skolans obligatoriska aktiviteter. De
frivilliga Skapande skola-aktiviteterna riskerar då att väljas bort av pedagogerna.
Kulturrådet delar uppfattningen att intresset hos pedagogerna kan behöva öka, men
anser att lösningen inte handlar om att hämta medel till fortbildning inom konst och kultur
från Skapande skola-bidraget. Kunskap om estetiska lärprocesser borde få tyngd redan i
lärarutbildningen och fortbildningsmedel hellre tillföras från utbildningssidan.
Mer stöd och enklare bidrag efterfrågas
Huvudmännens önskemål kan summeras som ”mer inspiration och mindre byråkrati.”
Eftersom ansökningsprocesserna är så krävande så önskas en förenkling av dem, det
underlättar att söka bidraget. Kulturrådet behöver undersöka om det är görligt att
tillgodose efterfrågan på enklare ansökningsförfarande och vad det kan få för
konsekvenser för bidragsuppföljningen. Enklare formulär att fylla i kan vara ett led i det
arbetet. Kulturrådet och regeringen behöver därutöver analysera hur bidragets mål kan
uppnås. Det är framför allt uppfattningen att ansökningsförfarandet är för resurskrävande
i förhållande till vad det ger som framför allt behöver analyseras närmare.
Dock är det en svårighet att huvudmännens förutsättningar är så olika. Bidraget får sökas
av huvudmän, för olika skolorganisationer, med tillgång till olika stora förvaltningar och
med ansvar olika många skolor och förskolor, mycket varierande barn- och elevtal, stor
variation vad gäller årskurser, antal anställda, avstånd till kulturinstitutionerna,
infrastruktur med mera. Samtidigt ställs huvudmännen inför samma krav och
förväntningar vad gäller arbetet med ansökan, genomförande och redovisning av
utvecklingsprojekt finansierade genom statliga bidrag.
Generella problem med riktade statsbidrag går ej att lösa
Slutligen konstaterar Kulturrådet att en del av skälen till att små kommuners och
fristående huvudmäns inte har sökt bidrag lika ofta och i samma grad som kommunala
huvudmän återkommer på andra politikområden. Det rör således hinder på en mer
övergripande nivå än det som går att lösa inom ramen för bidraget. Det gäller faktorer
som bristen på administrativ kapacitet på förvaltningsnivå att hantera ansökan och
redovisning, som speglar kommunens eller organisationens storlek och ofta samspelar
med geografiskt läge. Bristen på intern kapacitet att utveckla strukturer och projektidéer
och förankra dem hos personal och elever kopplar till huvudmännens självständiga roll
med frihet att själv inrätta sin organisation. Också bristen på överensstämmelse mellan
den kommunala och den statliga budgetprocessen är strukturfrågor som behöver
adresseras nationellt.
Riktade statsbidrag innebär dessutom alltid mer administration för sökanden. Skapande
skolas syfte och mål kräver därtill kunskaper hos huvudmännen om hur man kan arbeta
med det egna skapandet i flera ämnen än de estetiska, tid att utveckla goda projekt,
fungerande strukturer för samverkan mellan skolan, kulturaktörer och huvudmannen och
helst upparbetade processer för elevinflytande. Dessa krav kan innebära att huvudmän
avstår från att söka, vilket är respektive huvudmans eget beslut.
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5 Slutsatser och förslag om bidragets
utvecklingsbehov
Denna översyn bekräftar att statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan uppskattas av
de som får del av projekten. Bidraget ger barn och elever möjlighet att möta konst och
kultur i olika former, prova olika konstformer under professionell ledning och utveckla sina
färdigheter på sätt som barn enligt läroplanen och andra styrdokument har rätt till.
Bidraget anses också vara viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv, då elever som inte brukar ta
del av kulturaktiviteter, får möjlighet genom Skapande skola.
Samtidigt visar översynen att bidraget kan behöva utvecklas i flera avseenden. I detta
kapitel kommer vi resonera om de viktigaste utmaningarna med bidraget och hur de i
möjligaste mån kan lösas. Utgångspunkten för diskussionen är regeringens målbild att
alla sorters huvudmän ska kunna söka bidraget och att det är i skolan man har bästa
förutsättningar att nå alla barn och elever. Avslutningsvis presenteras våra förslag.

5.1 Mindre kommuner och fristående huvudmän söker mer sällan
Studien av huvudmännens sökmönster bekräftar att alla huvudmän inte söker bidrag eller
känner till bidragets syfte. Huvudmännen har också olika skäl till att inte ansöka om
Skapande skola-bidrag. Tre vanliga skäl är att de saknar kapacitet att antingen informera
sig eller också utveckla sin ansökan, att de gör andra prioriteringar, eller anser att
bidraget de kan få, är för litet. Mindre huvudmän, både fristående och kommunala, saknar
oftast personer som kan koordinera kontakterna med skolor och kulturaktörer och hålla i
ansökan och redovisning. De upplever bidragets utformning som bristfälligt anpassad för
sina förutsättningar och vissa av kraven som mycket högt ställda. Treårsregeln och
kraven om att möta en professionell konstnär lyfts fram som svårare att uppfylla för en
huvudman i glesbygd.
Också hinder för att nå ut med information har uppmärksammats i översynen. Kännedom
om Skapande skola är avgörande för att huvudmännen ska söka, och det har visat sig
särskilt svårt att nå de fristående huvudmännen. Gruppen fristående skolägare har också
i varierande grad gemensamma samlade ingångar till verksamheten, i form av
huvudkontor eller annat. Bristen på sådana knutpunkter gör det generellt svårare för stat
och region att komma i kontakt med dem, för information om bidrag och handfasta
erbjudanden om till exempel gemensamma utbildningar för personalen. Fristående
huvudmän är dessutom i varierande grad uppmärksammade av kommunerna och
regionerna där de är verksamma.
En annan faktor att ha i åtanke när vi diskuterar lösningsförslag för de sällansökande
huvudmännen är hur heterogena de är. De fristående huvudmännen har sinsemellan
mycket olika förutsättningar att ta del av statliga medel. Det är mycket stor variation
mellan fristående huvudmän vad gäller storlek och organisationstillhörighet.
Storleksmässigt varierar de från huvudmän med en skolenhet, exempelvis en
föräldradriven skola på en mindre ort, till stora koncern med många skolenheter i flera
regioner. Bara en mindre andel fristående skolhuvudmän ingår i koncerner som kan
utgöra nav för arbetet med bidraget. Ser man på förskolan finns där drygt 2000 fristående
huvudmän, av vilka 95 procent driver endast en eller två förskoleenheter. Enheterna är
ofta små – åtta av tio huvudmän har i genomsnitt 50 barn eller färre inskrivna i sina
förskolor.
Enligt undersökningen betonar små kommunala och små fristående huvudmän samma
ovan beskrivna utmaningar för att ta del av bidraget. De större huvudmännen söker oftare
och förefaller i större utsträckning ”medvetet” välja bort bidraget de gånger de valt att inte
söka.
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Förslag till bidragande lösning
De minst sökbenägna huvudmännen har några gemensamma drag: De är ofta
lokaliserade på landsbygd eller glesbefolkade områden inom en kommun, och är små.
De saknar personella resurser att upparbeta kontakter med kulturlivet och anger kraven
om variation och professionalitet som skäl att inte söka bidrag. Deras kännedom om
bidraget är därtill ofta begränsat.
Kulturrådet bedömer att informationsbristen skulle kunna förbättras genom riktade
insatser, till målgruppen och med ett nyutvecklat exempelmaterial som är skräddarsytt till
just huvudmän i glesbygd.
Bristen på personella resurser skulle delvis kunna avhjälpas om man satte i system att
huvudmän får söka i samverkan. Mindre kommuner skulle då få draghjälp av varandra
eller en större grannkommun att identifiera projekt och anlita professionella aktörer. Om
kommunala huvudmän därtill uppmanas att i sina ansökningar inkluderade barn och
elever i fristående skolor skulle det sänka tröskeln för fristående huvudmän att ta del av
bidraget.

5.2 Svårt att säkerställa eget skapande med ökat söktryck
Den senaste ändringen av förordningen för bidraget, som innebär att förskolan inkluderas
på lika villkor som skolan, skapar en helt ny situation för berörda huvudmän, för
verksamheterna och för Kulturrådet. Vi ser tre risker med ändringen som alla kan komma
att påverka bidragets möjlighet att nå sina mål: risk för urvattning av bidragets kärna,
hårdare konkurrens om medel samt ökade krav på huvudmän med ansvar för såväl
förskola som grundskola. Med förskola, förskoleklass och hela grundskolan som
målgrupp lär dessutom Kulturrådet stå inför en kraftigt ökad ärendemängd.
Urvattningen av bidragets kärna
Två huvudprinciper för tilldelning av medel när konkurrensen är hård, är ”lite till alla” eller
förhållandevis ”mera till ett begränsat antal huvudmän”. Om Kulturrådet skulle gå på den
första principen och prioritera att flest möjligt ska nås kan det leda till att kraven enligt
förordningen tonas ner. Då riskerar Skapande skola-bidragets kärna (eget skapande,
fördjupade projekt och variation i antal kulturuttryck) att tappa fokus.
Å andra sidan kommer fler få tillgång till kultur och konst. Pengarna kommer att behöva
prioriteras snävt utifrån två av de tre målen som anges i förordningens andra syfte – att
öka tillgången till professionell kultur och erbjuda en variation av konstuttryck. Det egna
skapandet riskerar att prioriteras ned då det kan utgöra en merkostnad. Ett stort antal
barn och elever kommer då kunna besöka utställningar, lyssna till levande musik eller se
en teaterpjäs på skoltid och på så vis ges möjlighet att upptäcka konst i flera former. Barn
och elever möter kanske ”mer konst” men i mindre omfattning (färre timmar, mer sällan)
och sannolikt med mindre utrymme för förberedelse och efterföljande reflektion, och alltså
också mindre fokus på eget skapande. Aktiviteterna som erbjuds riskerar att ha
karaktären ”konstnärliga smakprov” och vara av kortsiktig karaktär.
När målgruppen utökas och söktrycket ökar riskerar det egna skapandet under
professionell ledning att få svårt att realiseras och bidraget bli mer av en extra kulturpeng
för skolan och förskolan. Ökat söktryck kan även öka risken för att barn och elever
erbjuds mindre varierade projekt och mindre variation av kulturuttryck då myndighetens
resurser inte räcker till att stödja sökanden och granska ansökningarna i samma
omfattning som hittills. Professionalitet och variationen av uttryck också kan bli lidande
om huvudmännen upprepar beprövade koncept och använder medlen till samma typ av
projekt år efter år.
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Risk för mindre pengar per huvudman ger högre tröskel för mindre huvudmän att söka
När målgruppen vidgas riskerar huvudmännens incitament att ansöka om bidrag att
minska. En vidgad målgrupp betyder ökad konkurrens om medel, vilket framför allt
riskerar att påverka de huvudmän som redan söker i mindre grad. Det baseras på
följande:
Bidragets samlade ram 2018 var 190 miljoner kronor som fördelades till projekt för cirka
869 000 barn och elever. Totalt antal barn i målgruppen var 1 190 000 barn. (De ca
500 000 barn i förskoleålder ingår ej här). Som visat i kapitel 2 var genomsnittsbeloppet
per deltagare 219 kronor år 2018. Om samtliga huvudmän ansökte om och tilldelades
bidrag, skulle genomsnittligt bidrag per barn sjunka till 160 kronor. Med förskolans barn
inkluderade skulle beloppet per barn uppgå till 112 kronor.
Som visat i kapitel 4 anser vissa huvudmän att bidraget ”kostar mer än det smakar”. De
beskriver arbetet med ansökning och redovisning som betungande, och när de också
väger in vilka bidragssummor som sökinsatsen realistiskt sätt kommer att kunna ge väljer
de att inte ansöka alls.
Ökad belastning på huvudmän som ansvarar för hela målgruppen
Huvudmän med både för- och grundskolor i sin organisation behöver utforma Skapande
skola-projekt med tanke på barnens och elevernas behov. När nu bidraget riktar sig till
samtliga åldersgrupper från förskolan till och med högstadiets årskurs nio, ökar kraven på
åldersanpassade projekt. Kraven enligt förordningen är redan högt ställda och
utmaningarna med att identifiera goda projekt som svarar mot bidragets samlade syften
lär inte minska när en yngre åldersgrupp inkluderas i målgruppen. Belastningen på
huvudmännens administration riskerar att öka.
Konsekvenser för Kulturrådet
Kulturrådet har utvecklat arbetet med bidraget, både skärpt kraven och förenklat
ansökningsblanketten i syfte att underlätta de sökandes arbete utan att frångå bidragets
krav. Ett mål för regeringen är att samtliga 2900 huvudmän ska söka. För att i
handläggningen av bidraget kunna säkerställa att beviljade projekt svarar upp mot
bidragets syfte behöver myndigheten ytterligare växla upp sina informationsinsatser och
rusta sig för ett allt mer omfattande praktiskt omhändertagande av ansökningar och
redovisningar. En konsekvens av ett mycket stort antal sökande är att Kulturrådet måste
överväga att börja arbeta med ett mer förenklat ansökningsförfarande.

Förslag till lösning
Problemen till följd av ökat söktryck och en ekonomisk ram som med största sannolikhet
ligger fast, behöver lösas. Utan anpassning och koncentration av resurser riskerar
bidraget att urvattnas och fler huvudmän än de som idag söker mer sällan, kan komma
att välja bort bidraget om glappet mellan sökt och beviljat belopp ökar. Målbilden är
dessutom att flera ska söka. En variabel som går att ändra är målgruppen. Den behöver
minska, något som skulle kunna göras på olika sätt. Enligt Kulturrådets bedömning är
förskolan den grupp som skulle kunna lyftas ur målgruppen utan för stora negativa
konsekvenser för berörda barn.
Förskolan har i jämförelse med grundskolan goda förutsättningar att arbeta i enlighet med
bidragets syfte. Det utgör visserligen ett argument för att förskolan ska ingå i målgruppen.
Samtidigt kan vi inte blunda för att förskolans behov just därför är mindre än
grundskolans. Det är i grundskolan schemaläggning av lektioner och ämneslärare skapar
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praktiska hinder för att driva projekt. Ju fler ämnen, betygskrav och nationella prov som
eleverna möter, ju svårare blir det att hinna med introduktion till en mångfald av
kulturuttryck och ett eget skapande. Vidare visar forskning att pojkar läser mindre ju äldre
de blir, och att samtliga elevers aktiva skapande utanför skoltid tenderar att minska när
de närmar sig tonåren. Bidragets begränsade resurser skulle därför sättas in där de
behövs mest. I ett läge där prioritering av begränsade resurser måste till, behöver
förutsättningar och behov vägas samman. Kulturrådet betonar här behoven hos
grundskolans huvudmän.
Förskolans huvudmän kan dock ha behov av stöd för att tillföra barnen andra kulturella
upplevelser, till exempel möjlighet att se professionella föreställningar inom scenkonst,
musikal och dans.
Om förskolan exkluderas kan det ge mer pengar per barn och statsbidraget blir också
enklare rent administrativt för Kulturrådet som ansvarig myndighet. För de flesta av
förskolans huvudmän förmodas förändringen ha begränsad praktisk betydelse, då
förskolan nyss har lagts till. Majoriteten av förskolehuvudmännen är mycket små och har
sannolikt inte hunnit utveckla organisationen eller fått på plats nödvändiga rutiner för att
börja arbetet med bidraget.

5.3 Svårt att integrera konstnärliga och kulturella uttryck
Mest problematiskt för huvudmän och myndighet är förordningens bestämmelse om att
långsiktigt integrera konstnärliga och kulturella uttryckssätt i skolans verksamhet.
Huvudmännen har haft svårt att tolka denna del av förordningen. De ger uttryck för olika
uppfattningar av vad som menas och förordningens krav om en handlingsplan har inte
fungerat som avsett. Heller inte Kulturrådet har lyckats utveckla användbart stöd för
huvudmännen att lägga till grund för deras arbete för att uppfylla just den delen av syftet.
Skolans verksamhet regleras av skollagen, egna förordningar och läroplanen med
kursplaner per ämne. En förordning för ett (av flera) ekonomiska bidrag till konstnärlig
verksamhet har begränsad styrkraft i jämförelse. Att huvudmännen har svårt att följa upp
ett så pass vagt begrepp som långsiktig integration av ett arbetssätt i skolans vardag är
således inte konstigt.
Kulturrådet bedömer att nuläget är bekymmersamt. Då begreppen i förordningen är
svårtolkade och inte helt korresponderar med skolans nuvarande styrdokument, blir syftet
att långsiktigt integrera en bestämmelse utan styrkraft. Att ändra bidragets syfte och helt
sonika ta bort förordningens första del skulle dock kunna innebära förluster vad gäller
barns och elevers rätt konst och kultur i sin vardag. Nackdelen med att smalna av syftet
på detta vis är risken att det långsiktiga arbetet, hur än svårt det är att tydliggöra, stannar
av. Skapande skola är ett verktyg som stödjer och utvecklar skolans kreativa uppdrag till
barn och elevers bästa. Det är därmed olyckligt att tona ner ett arbete som redan är lågt
värderat och ofta prioriteras bort.
Ett annat problem kopplat till att syftet är svårtolkat som framkommit i översynen är att
huvudmännen ”abdikerat” och lämnat till rektorer och pedagoger att lägga upp arbetet i
skolorna. De får å sin sida inget stöd, och arbetet med att säkra och förverkliga läroplan
om konst och kultur ankommer på enskilda eldsjälar. Detta är inte hållbart och
huvudmannens ansvar behöver förtydligas.

Förslag till lösning
Kulturrådet konstaterar att syftesformuleringen behöver ses över. Om syftet ska finnas
kvar behöver det uttryckas på ett sätt som tydliggör för både huvudmän och myndighet
vilka resultat som avses och hur dessa ska följas upp. En starkare koppling till skolans
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aktuella styrdokument skulle därtill krävas. Flera tänkbara vägar lär finnas, till exempel att
ha strävansmål och inte krav om ett fullt ut integrerat arbetssätt. I linje med denna idé
skulle ett kriterium kunna formuleras som att öka genomslaget för estetiska lärprocesser
eller metoder i skolans ämnen. Kulturrådet ser behov av att arbeta vidare med att
utveckla bidragets syfte och för gärna en fortsatt dialog kring detta med
Regeringskansliet.
I det fortsatta utvecklingsarbetet är det dock viktigt att ha i åtanke hur ändringarna kan
påverka huvudmännen. De samlade effekterna för så väl staten som små och fristående
huvudmän bör analyseras innan förändringar beslutas.

Kulturrådets förslag
Kulturrådet ser behov av att ytterligare förtydliga Skapande skolas mål och förväntade
resultat på ett sätt som underlättar båda parters arbete med bidraget. Mindre
skolhuvudmän behöver stöd och stimulans för att öka sin sökfrekvens, och kommunala
huvudmän skulle kunna uppmanas att inkludera fristående skolor i sina ansökningar.
Vidare skulle huvudmän kunna få söka bidrag i samverkan.
Kulturrådet ser också behov av att minska bidragets målgrupp, något som bäst kan ske
genom att förskolan lyfts ut.
Vissa av de ändringar som har diskuterats i översynen förutsätter ändring av
förordningen. Det gäller målgrupp och syfte. Förordningen behöver också justeras för att
möjliggöra för kommuner att söka bidrag i samverkan.
Vad gäller översynen av syftet bedömer Kulturrådet att ytterligare utredning behövs.
Formuleringen om att långsiktigt integrera konst och kultur i skolans verksamhet behöver
ses över och anpassas till skolans nu gällande styrdokument. Men förändringsarbetet
behöver ha tydligt fokus på bidragets uttalade mål vid tillkomsten, att det ska komplettera
skolans uppdrag. Ett justerat syfte behöver självklart följas av riktlinjer som tydligt
operationaliserar kraven och informationsmaterial som understryker huvudmännens
ansvar att följa skolans läroplan och ge barn och unga redskap för problemlösning men
också sinnliga upplevelser.

Rekommendationer till regeringen
1. Vidareutveckla bidragets syfte
2. Minska målgruppen, i klartext lyfta ut förskolan
3. På sikt justera förordningen: tydliggöra bidragets syfte, ge huvudmän möjlighet
att söka i samverkan.

Förslag på åtgärder för Kulturrådet att ta fram
4. Riktade informationsinsatser till mindre huvudmän, kommunala och fristående, i
syfte att öka deras sökbenägenhet.
5. Tydliga tilldelningskriterier för prioritering och uppföljning av projekten.
6. Se över och säkerställa att bidragets styrdokument (ansökans- och
redovisningsblanketter, prioriteringar, informationsinsatser) är enklast möjliga att
hantera, för huvudmän och myndighet.
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Regeringen
2019-03-21
Ku2018/00887 /KO
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Kulturdepartementet

Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en översyn av
bidraget för Skapande skola

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att genomföra en översyn av hur
statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, kan utvecklas
i syfte att nå fler och nya grupper av barn och unga. I översynen ingår att
analysera orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel
i samma utsträckning som större kommuner respektive kommunala skolor.
En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulhirdepartementet med
kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2019.
Bakgrund

Förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
syftar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i
förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildnings
former samt till att öka den professionella kulturverksamheten för och med
barn och elever så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och
möjligheterna till eget skapande ökar. Bidraget för Skapande skola har
funnits sedan 2008 och har sedan dess successivt byggts ut till att omfatta
fler årskurser och samtidigt förstärkts ekonomiskt.
Den nationella kulturpolitikens mål anger bl.a. att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet (prop.2009 /10:3, bet.2009 /10: KrUS, rskr. 2009 /10:145).
Statens kulturråd fördelade under läsåret 2018/19 cirka 188 miljoner kronor
inom satsningen Skapande skola som uppskattas nå närmare 843 000 barn
och unga. Av de som söker bidraget för Skapande skola står kommuner för
cirka 90 procent och cirka 90 procent av alla kommuner söker bidraget.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen .se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

+-

Riksdagen har i kulturutskottets betänkande (bet. 2017 /18: KrU6, rskr
2017 /18:214) riktat ett tillkännagivande till regeringen om att vidareutveckla
Skapande skola, bl.a. i syfte att fler friskolor och mindre kommuner ska söka
bidraget så att reformen långsiktigt ska kunna nå ännu fler barn och
ungdomar.
Skälen för regeringens beslut

Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella
kulturlivet och på så sätt främja alla barns och ungdomars rätt till kultur och
eget skapande. Skapande skola som har funnits i över tio år behöver ses över
för att bättre kunna möta samtida behov och nå nya grupper.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Kopia till
Finansdepartementet/BA
U tbildningsdepartementet/ S
Konstnärsnämnden
samtliga landsting
Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
2 (2)
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BILAGA 2 Kommuner och huvudmäns sökmönster över tid
Perioden som analyseras skiljer sig åt i de två analyserna. När det gäller kommuner
studeras samtliga ansökningsomgångar, från 2008–2019. Fristående huvudmäns
sökmönster analyseras från 2014 och framåt, d.v.s. efter att förskoleklassen och samtliga
årskurser i grundskolan kom med och fick ta del av bidraget.

Kommunernas sökmönster
Mindre kommuner definieras här enligt invånartal. Gränsen mellan mindre och större
kommuner har dragits vid 10 000 invånare, vilket ger 72 kommuner i gruppen mindre
kommuner. Mindre kommuner utgör 25 procent av kommunerna. De mindre
kommunernas sökmönster undersöks specifikt.

Samtliga kommuner har sökt bidrag
Samtliga kommuner har någon gång ansökt om medel till grundskolan från Skapande
skola under de 12 år som bidraget har funnits. Bidraget har varit tillgängligt och en stor
majoritet av kommunerna har ansökt varje år. Flest ansökningar från kommunala
huvudmän, 268 stycken, inkom 2015. Lägsta antalet ansökningar inkom 2009, då endast
197 kommuner ansökte om bidrag. Det visar sig dock finnas skillnader i kommunernas
sökbenägenhet efter invånartal.

Antal kommuner som sökt inom varje grupp
Mer än tre fjärdedelar av alla kommuner har sökt bidraget minst 10 gånger under de 12
år som bidraget funnits, men det skiljer sig mellan stora och små kommuner. En betydligt
mindre andel av de små kommunerna har sökt bidraget lika ofta som stora kommuner.
Medeltalet och medianen för sökande kommuner skiljer sig i liten grad. Medeltalet för hur
många gånger kommunerna har ansökt är för samtliga kommuner 10 gånger, för större
kommuner 11 gånger och för mindre kommuner 9 gånger. Medianen varierar
motsvarande; samtliga kommuner 11, större kommuner 12 och mindre kommuner 10. I
tabellen nedan visas medel och median per kommungrupp samt antal och procent inom
varje kommungrupp som ansökt årligen eller nästintill varje år om medel.
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Tabell1: Ansökningar per kommuntyp, frekventa sökanden

Samtliga
kommuner
Större
kommuner

Antal år ansökt

Kommuner som
ansökt 10, 11 och
12 år

Medel

Antal

Median

Procent

290

10

11

222

77 %

218

11

12

181

83 %

72

9

10

41

57 %

Mindre
kommuner

Mindre kommuner
I tabell 2 nedan är små kommuners sökmönster för samtliga år sammanställd. 31 av de
72 kommunerna som här definieras som mindre kommuner, har sökt färre än 10 gånger,
vilket vill säga medianen för den grupp av kommuner som här analyseras. Av dessa har
sju kommuner ansökt om bidrag 6 år eller mera sällan.
Tabell 2: Antal gånger mindre kommuner har sökt bidrag 2008–2019
År
ansökt
Antal
kommuner
Procent

12 år

11 år

10 år

9 år

8 år

7 år

6 år

5 år

4 år

11

14

16

9

9

6

33

24

15

15

19

22

13

13

8

4

3

1

3 år
0

Kommuner som ej sökt bidrag
Antalet kommuner som inte har sökt bidraget ett visst år har varierat mellan 17 och 97.
Flest ej sökande var det när bidraget var nytt. Antal och andel ej sökande har över tid
minskat noterbart, men sökbenägenheten hos mindre kommuner har hela tiden varit
lägre än hos större kommuner.
I tabell 3 presenteras för samtliga år hur många kommuner som ej sökt Skapande skolabidraget till grundskolan. Tabellen visar år för år totalt antal kommuner som ej sökt, större
kommuner (antal och procent), mindre kommuner (antal och procent).
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Tabell 3: Kommuner som avstått från att söka bidraget, alla år, antal och andel
År
Antal ej
sökande,
totalt
Stora
kommuner,
antal
Stora
kommuner
(218
kommuner)
Mindre
kommuner,
antal
Små
kommuner
(72
kommuner)

2008
67

2009
97

2010
41

2011
40

2012
27

2013
31

2014
31

2015
22

2016
23

2017
24

2018
30

2019
26

39

60

25

23

14

17

16

11

10

12

13

12

18%

28%

11%

11%

6%

8%

7%

5%

5%

6%

6%

6%

28

37

16

17

13

14

15

11

13

12

17

14

39%

51%

22%

24%

18%

21%

21%

15%

18%

17%

24%

19%

Sammanställningen visar att mindre kommuner oftare har avstått från att söka bidraget
än större kommuner. Det visar också figuren nedan, där andelen kommuner som ej sökt
bidrag uppdelat på mindre respektive större kommuner framgår. Det år flest kommuner
avstod från att söka bidrag, 2009, var det mer än hälften av alla mindre kommuner som
avstod från att söka jämfört med 28 % av de större kommunerna. Benägenheten att ej
söka minskar över tid, men mindre kommuner avstår hela tiden i högre grad från att
ansöka.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stora kommuner

Små kommuner

Fristående skolors sökmönster 2014-2019
Sökmönster för huvudmän för fristående grundskolor år 2014–2019 har undersökts för att
analysera skillnader i sökmönstren för ansökningar till Skapande skola mellan fristående
grundskolor och kommunala grundskolor. 2019 fanns det totalt 5837 huvudmän för
fristående grundskolor i Sverige. (Som jämförelse fanns det 577 år 2014.) Dessa
huvudmän ansvarade för totalt 835 skolor. År 2019 ansökte 136 fristående huvudmän om
bidrag till Skapande skola, dvs. 25 procent av alla huvudmän för fristående grundskolor,
och cirka 194 grundskolor omfattades av ansökningarna, dvs. cirka 23 procent av alla
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fristående skolor. Tabell 4 visar hur många huvudmän till fristående grundskolor som
ansökt om bidrag till Skapande skola år 2014–2019. I antalet ingår huvudmän som fått
avslag eller fått sin ansökan avvisad på grund av att de saknat handlingsplan eller har
skickat in ansökan för sent. I tabellen visas även hur många skolor som omfattades av
ansökningarna.20
Huvudmännen för de fristående grundskolorna ansvarar för upp till 45 skolor var. De
flesta huvudmännen, 519 stycken, ansvarar dock endast för en skola. Huvudmännen kan
inkludera en, flera eller alla av sina skolor i ansökan. 47 procent av alla huvudmän till
fristående grundskolor som var verksamma 2019 har ansökt om bidrag till Skapande
skola minst en gång under perioden 2014–2019. Huvudmän med ansvar för flera skolor
har ansökt i högre utsträckning: 40 procent av alla huvudmän som endast ansvarar för en
grundskola har sökt bidraget någon gång mellan 2014 och 2019 jämfört med 60 procent
av huvudmännen som ansvarar för 2–5 skolor. Fyra huvudmän har ansvar för mer än 20
skolor var och alla dessa har sökt bidraget.
Tabell 4: Friskolor som ansökt21
År
Antal huvudmän till
fristående skolor
som sökte bidrag
Antal skolor som
omfattades av
ansökningarna
Antalet fristående
skolor som ingick i
ansökningar från
kommuner
Totalt antal
fristående skolor
som omfattades av
ansökningarna

2014
118

2015
131

2016
123

2017
119

2018
120

2019
136

186

211

210

197

188

194

51

46

52

67

56

73

237

257

262

264

244

267

Fristående skolor som ingår i kommunala huvudmäns ansökningar
Det finns även möjlighet för kommunerna att inkludera fristående skolor i sina
ansökningar. År 2019 ansökte 29 kommuner om bidrag även för fristående skolor. Totalt
omfattades 73 fristående skolor i landet i ansökningar som gjordes av kommunala
huvudmän. I tabell 5 visas antalet fristående skolor som ingått i en kommunal huvudmans
ansökan under åren 2015–2019.

Antal grundskolor i huvudmännens ansökningar
Antalet friskolor som ingick i huvudmännens ansökningar till Skapande skola 2019 var
totalt 267. Det motsvarar 32 procent av alla fristående skolor. Motsvarande andel av de
kommunala skolorna som ingick i huvudmännens ansökningar till Skapande skola år
2019 var 86 procent. Observera att detta är den andel som anges i ansökningarna och
inte den faktiska andelen elever som sedan deltog i aktiviteterna.

20

Ansökningar avslogs 2014 för sökanden som saknade handlingsplaner.
Uppgifterna om antal skolor som ingår i ansökningarna är hämtade från de uppgifter huvudmännen anger i
sina ansökningar. De kan inte anses helt tillförlitliga då de inte alltid överensstämmer med Skolverkets uppgifter
om antal skolor i kommunen. I flera fall har antalet elever angetts i stället för antalet skolor som ingår i
kommunen eller koncernen. Siffrorna som helhet ger dock en god överblick av hur mönstren för ansökningarna
ser ut.

21
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Antal ansökningar per huvudman till fristående skolor
Av de fristående huvudmännen ansökte 30 alla sex åren 2014–2019 och 40 ansökte fem
gånger, dvs. 12 procent ansökte fem eller sex gånger. De fyra huvudmän som ansvarar
för mer än 20 grundskolor var har ansökt om bidrag till Skapande skola alla åren 2014–
2019.
Tabell 5: Fristående huvudmäns sökmönster
Antal gånger
huvudmän för
fristående
grundskolor sökt
bidrag 2014–
2019
Antal huvudmän
Andel

0

1

2

3

4

5

6

333

80

42

37

21

40

30

57 %

14 %

7%

6%

4%

7%

5%

Av de huvudmän som ansökte minst en gång under perioden 2014–2019 sökte
huvudmän som ansvarar för endast en skola i genomsnitt 2,9 gånger, huvudmän med
ansvar för 2-5 skolor 3,1 gånger och huvudmän med mer än 5 skolor 4,7 gånger.
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BILAGA 3 Frågor till sällansökanden
Mejl med information och frågor till mindre kommuner och fristående huvudmän
som sällan sökt bidraget
”Följande frågor kommer att ställas under samtalet:
•
•
•
•
•
•

Hur många grundskolor respektive förskolor finns i er kommun?
Var ligger ansvaret för kultur i skolan i er kommun?
Varför har ni ej sökt bidraget 2019 och en del tidigare år?
Vad saknas för att kommunen ska söka bidraget?
Vad kan underlätta sökandet av bidraget för kommunen?
Annat du vill förmedla?

Eventuella följdfrågor kan tillkomma utifrån de svar som ges.
Bidraget Skapande skola har funnits sedan 2008 och ska medverka till att kulturella och
konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i
vissa särskilda utbildningsformer. Bidraget ska också öka den professionella
kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla
uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.
Enligt nu gällande riktlinjer ska bidraget användas till:
•
•

konst- och kulturinsatser som främjar barns och elevers eget skapande som en
del i undervisningen, i fördjupande projekt med professionella kulturutövare.
konst- och kulturinsatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan,
förskoleklassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och
kulturlivets parter.

Du kan läsa mer om Skapande skola på vår hemsida: https://www.kulturradet.se/sokbidrag/vara-bidrag/skapande-skola/
Ta gärna del av vår korta film som berättar om vad Skapande skola är: https://kulturradetiv.azureedge.net/publishedmedia/ujjjyph2fevom9tdqrsf/190506_KR_Skapande_Skola_w
Thumbnail_SUBS.mp4#t0.1
Varmt välkommen att höra av dig om det uppstår några frågor.”
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