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INLEDNING  

Nedan följer en övergripande sammanställning av återrapporteringarna från de skolhuvudmän 
som 2011 beviljades bidrag inom Skapade Skola. Under 2011 fördelades bidraget Skapande Skola 
i likhet med 2009 respektive 2010 efter ett ansökningstillfälle. Till skillnad från tidigare hade dock 
bidragets omfattning utökats ytterligare och innefattade även årskurserna 1-3. 2011 omfattades 
med andra ord år 1-9 i grundskolan av Skapande Skola.  
 
Våren 2011 beviljades totalt 366 skolhuvudmän bidrag. Bidraget avsåg verksamhet under läsåret 
2011/2012.  
 
Denna sammanställning omfattar återrapporteringarna från de 327 skolhuvudmän som lämnat in 
sin slutredovisning till Kulturrådet senast den 23 oktober 2012. Återrapporteringarna från 39 
skolhuvudmän saknas alltså vid detta sammanställningstillfälle. De 327 respondenterna utgörs av 
250 kommunala, 75 fristående och två statliga skolhuvudmän.  
 
Det ska också tilläggas att det i vissa av de 327 återrapporteringar som denna sammanställning 
bygger på, saknas svar eller information som Kulturrådet kan komma att begära in i efterhand. 
Bortfallet handlar dock sannolikt endast om enstaka korrigeringar och kan därmed anses ha en 
begränsad inverkan på resultatet som redovisas i denna rapport. 
 
Uppenbara fel i återrapporteringarna har korrigerats innan sammanställningen. Ibland har en 
nolla för mycket smugit sig in i skolhuvudmännens återrapporteringar vilket i vissa fall hade 
påverkat resultatet påtagligt. Gällande antalet redovisade skolor kan ibland skolorna missat och 
istället redovisat antal elever. Detta kan självklart skapa helt missvisande siffror i 
totalsammanställningen. Sådana uppenbara fel har alltså korrigerats om möjligt till den siffran 
som framgår avses. Om det inte gått att utläsa vilken siffra som avses har svaret tagits bort i 
totalsammanställningen.  
 
Slutligen kan det poängteras att strukturen i denna sammanställning skiljer sig något från 
föregående års sammanställningar. Anledningen är vissa förändringar både gällande struktur och 
innehåll i Kulturrådets återrapporteringsblankett. Följande sammanställning följer i stora drag 
frågeordningen i Skapande Skolas uppdaterade återrapporteringsblankett.  
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EKONOMISK REDOVISNING  

De 327 respondenterna uppger att de totalt beviljats bidrag på cirka 146 467 tkr. I Kulturrådets 
årsredovisning för 2011 uppges att 153 970 tkr fördelats inom Skapande Skola. Den totala siffran 
som återrapporterats känns därför rimlig givet bortfallet på knappt 40 skolhuvudmän.  
 
Varje skolhuvudman ska i sin återrapportering uppge till vilka kostnadsposter som bidraget 
använts. Fördelningen på de olika kostnadsposterna åskådliggörs i diagrammet nedan. 

 
Fördelningen är nästan helt identisk med föregående år. De vanligaste svaren inom kategorin 
”övrigt” i diagrammet ovan är kostnader för material, resor och hyror inom ramen för Skapande 
Skola.  
 
Skolhuvudmännen uppmuntras och också att uppge vilka eventuella egna resurser de skjutit till i 
arbetet. Från tidigare redovisningsår är erfarenheten att egna tillskjutna resurser i mycket 
varierande utsträckning rapporteras in från de som beviljats bidrag. Denna gång har drygt 200 
skolhuvudmän redovisat egna tillskjutna resurser på mellan 400-2 000 000 kronor var. Totalt 
uppges knappt 30 Mkr ha skjutits till, men den totala siffran kan sannolikt vara högre då frågan är 
frivillig och urskiljning av kostnader och kostnadsberäkningar av detta slag, exempelvis vad gäller 
lönekostnader, är svåra att göra. Vissa kostnader för personal, föreläsningar, resor, logi och 
lokaler är exempel på vad skolhuvudmännen stått för själva i Skapande Skola.  
 
 

ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM DELTAGANDE  

Hos de 327 skolhuvudmännen har Skapande Skola omfattat 2871 skolor varav 218 fristående, 
2606 kommunala och 45 statliga skolor. Under läsåret 2011/2012 har totalt sett cirka 83 procent 
av respondenternas totala antal skolor omfattats av bidraget.  
 
Drygt en halv miljon elever har deltagit i den verksamhet som kunnat bedrivas tack vare 
Skapande Skola. Fördelat per årskull rör sig totalt om drygt 50 000 elever. Hos en dryg fjärdedel 
av skolhuvudmännen har förberedelseklasser deltagit i Skapande Skolas insatser och hos närmare 
60 procent av respondenterna har särskolan deltagit. Totalt har drygt 3500 elever i 
förberedelseklass och cirka 5000 särskoleelever deltagit i Skolande Skola. 

Löner och 
arvoden - 

professionella 
59% 

Inköp 
föreställningar, 

studiebesök 
och dylikt.   

26% 

Övrigt 
9% 

Outnyttjat bidrag 
4% 

Gemensamma 
konferenser/

seminarier skola-
arbetsliv 

2% 

Hur bidraget använts 
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GENOMFÖRDA INSATSER I  SKAPANDE SKOLA  

I återrapporteringen fick skolhuvudmännen på olika sätt beskriva vilka insatser som genomförts 
inom ramen för Skapande Skola. Dels fick de enligt fasta svarsalternativ kryssa för vilket eller 
vilka konst- och kulturområden som de arbetat med och dels fick respondenterna med sina egna 
ord beskriva insatserna som har bekostats av Skapande Skola-bidraget från Kulturrådet år 
2011/2012.  

I diagrammet nedan visas hur stor andel av alla respondenter som arbetat med vart och ett av de 
konst- och kulturområden som fanns att välja på i återrapporteringsblanketten. Observera att i 
stort sett varje huvudman arbetat med flera konst- och kulturområden. I snitt har varje 
skolhuvudman arbetat med drygt åtta av de totalt 20 angivna konst- och kulturområdena. Trots 
att antalet svarsalternativ utökats något är alltså antalet förkryssade svarsalternativ per 
skolhuvudman detsamma som förra året.  

 Diagrammet visar att omkring två tredjedelar av alla skolhuvudmän arbetat med områdena 
”Konst/Bild/Form”, ”Teater/Drama”, ”Dans” respektive ”Litteratur/Berättande/Skrivande”. 
De första tre kategorierna handlar om insatser som utövats tillsammans med eleverna och inte 
skett i form av besök eller utställningar hos professionella kulturaktörer. Mellan 50-60 procent av 
respondenterna uppger att de arbetat med ”Musik/Konsert, med eleverna”, ”Museer/Kulturarv”, 
”Film, med eleverna” respektive ”Teater/Drama, föreställning (professionell)”. Den senaste 
kategorin innebär alltså besök på en utställning eller föreställning med professionella aktörer. 
Omkring 4 av 10 skolhuvudmän har arbetat med något av områdena ”Musik/Konster 
(professionell)”, ”Konst/Bild/Form, utställning (professionell)” och ”Slöjd/Hantverk/Design”. 
Ungefär lika stor andel har åtminstone delvis använt de medel de fått inom Skapande Skola för 
att gå på dans- eller musikteaterföreställningar med sina elever. ”Film/Bio”, ”Foto” och 
”Musikteater” (de två sistnämnda i form av elevers eget skapande) har ungefär en tredjedel av alla 
respondenter uppgett att de arbetat med. ”Cirkus/nycirkus”, ”Arkitektur”, ”Foto, utställning 
(professionell) samt ”Serier” har cirka en eller två av tio skolhuvudmän kryssat för att de arbetat 
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med inom ramen för Skapande Skola. Även fast svarskategorierna omarbetats sedan förra årets 
redovisning kan man se att resultatet i stora drag följer samma mönster som tidigare år. Tidigare 
år ha man kunnat konstatera att insatser där man arbetat tillsammans med eleverna på skolan 
varit vanligare än insatser, exempelvis besök på utställningar och föreställningar, utanför skolan. 
Detta resultat stärks sannolikt åtminstone i viss mån i årets sammanställning där de visar sig att 
insatser där eleverna är med och skapar konst och kultur varit vanligare än insatser där eleverna 
bevittnar en föreställning eller utställning. Då i stort sett alla skolhuvudmän arbetat med flera 
konst- och kulturområden ska man komma ihåg att många kombinerar eget skapande med andra 
upplevelser av konst och kultur.  
 
När skolhuvudmännen själva fick beskriva vilka insatser som bekostats av bidraget har det ofta 
handlat om en mer detaljerad beskrivning av de konst- och kulturinsatser som ”kryssats” för i 
föregående fråga. Många beskriver vilken tidsomfattning de olika insatserna haft. Det kan 
exempelvis beskrivas i termer av att ”vi fick ett besök av…”, ”vi hade en 1,5-dagsworkshop” eller 
”vi hade en temavecka om…”.  
 
Många beskriver också hur insatserna varierat mellan olika årskurser och enskilda skolenheter hos 
huvudmannen och vilka olika teman eller områden som olika enheter eller årskurser arbetat med. 
Flera som arbetat med särskola nämner huruvida särskilda insatser gjorts för just särskolan eller 
om de deltagit i samma insatser som övriga elever. För det mesta tycks särskolan ha deltagit i 
samma insatser som övriga elever.  
 
En majoritet av respondenterna beskriver också vilka typer av professionella aktörer (exempelvis 
författare, dansare etc.) eller pedagoger (exempelvis danspedagog, dramapedagog eller 
filmkonsulten) som varit med och genomfört insatserna. En del beskriver mer ingående huruvida 
personer anställts eller återkommande anlitats för olika typer av insatser. Relativt ofta nämns 
personer eller organisationer vid namn. I många fall där specifika föreställningar eller institutioner 
(exempelvis muséer) besökts nämns även dessa vid namn. Detsamma gäller särskilda 
föreställningar, böcker eller utställningar som de besökt eller tagit del av.  
 
En del beskriver mer ingående vad de arbetar med inom de respektive konst- och 
kulturområdena. Det kan exempelvis handla om temat eller inriktningen för en drama-, konst- 
eller dansföreställning, såsom klassiska sagor, ”nu och förr” eller street dance, flamenco eller 
breakdance.   
 
En del skolhuvudmän beskriver också hur de försökt integrera insatserna i Skapande Skola med 
andra ämnen eller läroplansmål. Som ett exempel nämner någon att det inom dansen arbetat med 
att skapa klockslag olika geometriska figurer med sina kroppar. Någon annan har efter besök på 
en musikal analyserat föreställningens innehåll utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Slutligen har ungefär en av fem respondenter uppgett adresser till webbplatser där man kan ta del 
av eller läsa mer om de insatser som Skapande Skola omfattat.  
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OMFATTNING OCH INNEHÅLL 1 

I redovisningsblanketten får alla skolhuvudmän uppge vilka typer av kulturaktörer som 
engagerats i arbetet med Skapande Skola samt namnet på de aktörer de samarbetat med2. De ska 
också ange om kulturaktörerna engagerats för arbete på skolan tillsammans med eleverna eller för 
visningar/föreställningar/besök utanför skolan. Slutligen ska skolhuvudmännen även redovisa i 
vilken omfattning varje kulturaktör medverkat i Skapande Skola.  
 
Följande kategorier av kulturaktörer fanns att välja på:  
 

1. författare, bildkonstnär, konsthantverkare, skådespelare, fotograf, arkitekt, musikalartist 
m.fl. yrkesutövare (också besök i ateljéer, studios etc.)  

2. teater-, dans- och dramapedagoger m.fl. yrkesverksamma pedagoger 
3. fria teater-, dans- och musikgrupper-/ensembler, cirkusgrupper, organisationer inom 

konstområdena 
4. teater-, dans- och musikinstitutioner, konsthallar, muséer, bibliotek, kulturhus m.fl. 

lokala, regionala och statliga institutioner 

De 338 skolhuvudmännen som denna del av sammanställningen omfattar har totalt rapporterat 
in att de arbetat med 3357 kulturaktörer. De innebär att varje skolhuvudman i snitt arbetat med 
cirka tio kulturaktörer var. När skolhuvudmännen uppgett vilka kategorier som de kulturaktörer 
de arbetat med tillhör, ser fördelningen ut på följande sätt.  

 

                                                        
1 Detta avsnitt omfattar återrapporteringen från 338 skolhuvudmän, det vill säga elva fler än i de andra 
avsnitten i denna sammanställning. Det beror på att fler återrapporteringar kommit in till Kulturrådet den 
2 En lista över namnet på de kulturaktörer som engagerats i arbetet görs av Kulturrådet om omfattas inte 
av denna sammanställning.  

36% 

21% 

19% 

24% 

Andel kulturaktörer från respektive 
kategori som engagerats i Skapande Skola 

Författare, bildkonstnär, konsthantverkare, skådespelare, fotograf, arkitekt, musikalartist m.fl. 
yrkesutövare (också besök i ateljéer, studios etc.). Antal: 1222 

Teater-, dans- och dramapedagoger m.fl. yrkesverksamma pedagoger. Antal: 694 

Fria teater-, dans- och musikgrupper-/ensembler, cirkusgrupper, organisationer inom 
konstområdena. Antal: 622 

Teater-, dans- och musikinstitutioner, konsthallar, muséer, bibliotek, kulturhus m.fl. lokala, 
regionala och statliga institutioner. Antal: 819 
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Skillnaden kategorierna emellan är inte särskilt påtaglig. Alla kategorier av kulturaktörer är 
representerade. Det kan också tilläggas att de allra flesta skolhuvudmän arbetat med alla typer av 
kulturaktörer.   
 
På frågan i för vilken typ av insats som kulturaktörerna engagerats svarar skolhuvudmännen att 
1926 av kulturaktörerna anlitats för arbete på skolan med eleverna medan 1247 aktörer anlitats 
för visning/föreställning/besök utanför skolan. Cirka en tiondel av aktörerna (totalt 337 stycken) 
har alltså anlitats för både arbeta på skolan med eleverna och för visning/förställning/besök 
utanför skolan.  
 
Skolhuvudmännen har också uppmanats att för uppge i vilken omfattning respektive kulturaktör 
engagerats för arbetet med Skapande Skola. Fyra svarskategorier har funnits och resultatet 
åskådliggörs i diagrammen nedan. 

 
 
 
Som förväntat är omfattningen på de aktiviteter som skett utanför skolan mindre än 
omfattningen på sådant arbete som skett i skolan tillsammans med eleverna.  
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I diagrammet nedan visas fördelningen i omfattning för alla kulturaktörer – oavsett för vilken typ 
av insats de engagerats.  

 
 
Cirka hälften av alla kulturaktörer som engagerats i arbetet med Skapande Skola har alltså deltagit 
med en insats på 1-10 timmar. Ungefär en femtedel har deltagit 11-20 timmar respektive 41 
timmar eller mer medan en dryg tiondel engagerats för en insats som omfattat 21-30 timmar. 
Bilder är sammantaget i stort sett densamma som förra året.  
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ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA  

I slutet av återrapporteringsblanketten har skolhuvudmännen utifrån några frågeställningar, i 
fritext, ombetts beskriva sina erfarenheter av arbetet med Skapande Skola. Resultatet från den 
avslutande delen i skolhuvudmännens återrapportering sammanfattas nedan.   

När det gäller fritextsvar är det i princip omöjligt att uttala sig om huruvida arbetet förändrats i 
någon specifik riktning eller inte. Det generella intrycket från skolhuvudmännens 
återrapporteringar är dock att de redovisade resultaten och effekterna – både för elever och 
skolpersonal (se nedan) samt gällande samverkan i hög utsträckning liknar tidigare år. Om någon 
förändring kan skönjas så handlar det huvudsakligen om att kvaliteten på återrapporteringarna 
successivt stärkts under årens lopp.  Anledning kan delvis vara att flera huvudmän sannolikt 
upparbetat allt bättre rutiner för sin återrapportering. Dessutom har vissa förändringar i 
formuleringarna av frågorna i återrapporteringsblanketten medfört att skolhuvudmännen svarar 
mer precist på de frågor som ställs.  

RESULTAT OCH EFFEKTER – ELEVER 

I den första frågan ombeds skolhuvudmännen beskriva hur insatserna inom Skapande Skola 
bidragit till att eleverna uppnått skolans måluppfyllelse enligt gällande Lgr 11 (till exempel vad 
gäller inlärning, studiemotivation, studieresultat). De uppmuntras också att ge konkreta exempel 
på upplevda resultat och effekter av arbetet.  I likhet med tidigare år återkommer ett antal olika 
teman i skolhuvudmännens svar.  

De vanligast förekommande svaren handlar om hur eleverna fått en lustfylld, positiv upplevelse 
av Skapande Skolas aktiviteter. Det uppges i sin tur ha lett till en ökad nyfikenhet och kreativitet 
som i vissa fall även har påverkat måluppfyllelsen positivt. Kreativitet, lustfyllt och lust att lära är 
beskrivningar som används av åtminstone en femtedel av skolhuvudmännen för att beskriva de 
resultat som märkts för eleverna. En del beskriver resultatet i termer av innovativt och 
entreprenöriellt tänkande men essensen tycks i de flesta fall vara den samma.  

Stärkt självkänsla och stärkt självförtroende är ett annat återkommande tema i 
skolhuvudmännens svar. I likhet med tidigare återrapporteringar är många, i detta fall åtminstone 
en fjärdedel, inne på att Skapande Skola stärkt elevernas tro på sig själva och därmed också vilja 
och motivation att prestera i skolan. Vissa kopplar samman det med att eleverna genom olika 
insatser i Skapande Skola fått ett större förråd av uttrycksformer att använda och våga använda 
sig av i skolarbetet. Förmåga att samarbeta och våga ta plats i en grupp är ett exempel på 
kompetenser som Skapande Skola upplevs ta bidragit till. Det är i sin tur kompetenser som 
eleven har nytta av, även bortanför projektet. Stärkt självförtroende eller självkänsla kopplas med 
andra ord ihop med stärkta förutsättningar för eleverna att klara sig bra i fler ämnen i skolan.  

Då frågan är något förändrad i förhållande till tidigare år kommenterar allt fler skolhuvudmän 
kopplingen mellan skolans måluppfyllelse (enligt Lgr 11) och insatserna inom Skapande Skola. 
En knapp tiondel av respondenterna beskriver bland annat att Skapande Skola, exempelvis 
genom dans och drama, hjälpt till att stärka elevernas koordination och kondition och bidragit till 
måluppfyllelse inom idrottsämnet. Närmare en femtedel av skolhuvudmännen upplever att 
Skapande Skolas insatser exempelvis inom berättande, film och scenkonst har bidragit till en 
måluppfyllelse inom svenska och ibland även engelska. Där uppges även lusten och nyfikenheten 
att läsa ha hjälpt till. Historia, NO och SO är ytterligare ämnen som av några skolhuvudmän 
upplevts ha fått en skjuts tack vare Skapande Skola. Besök i kulturarvsmiljöer, berättelser från 
”förr i tiden” och modellbyggande av kraftverk är exempel på aktiviteter som bidragit till 
elevernas måluppfyllelse inom dessa ämnen. Vissa estetiska ämnen såsom musik har mer 
självklart kunnat förknippas med Skapande Skola-insatser inom musikområdet. Det finns också 
skolhuvudmän som nämner den kunskapsutveckling som skett inom ramen för andra specifika 
konst- eller kulturområden som eleverna fokuserat på.  
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Flera kopplingar till mer övergripande läroplansmål finns också i skolhuvudmännens 
återrapporteringar. Ett tiotal skolhuvudmän menar att Skapande Skolas insatser hjälpt till att 
stärka skolans jämställdhetsarbete. Någon beskriver att samarbetet med en ungdomsförfattare 
stärkt elevernas förmåga att formulera och stå upp för sina åsikter. En skolhuvudman nämner 
också att ett filmprojekt gett eleverna en ny inblick i, och förståelse för varandras olika 
livssituationer och förbättrade jämställdhetsdiskussionerna på skolan. Någon annan 
skolhuvudman nämner att de tycker att ett musikprojekt som genomfördes inom Skapande Skola 
hjälpt eleverna att se de värden som finns i ett samhälle präglat av kulturell mångfald.  

Det finns också exempel på skolhuvudmän som överlag tycker att stämningen och den visade 
respekten eleverna emellan påverkats till det bättre genom Skapande Skola. På ett par skolor 
upplevs gemenskapen ha stärkts tack vare Skapande Skolas insatser vilket i sin tur kan förväntas 
minska risken för mobbing och annat kränkande beteende, elever emellan.  

Slutligen finns de skolhuvudmän som menar att insatserna varit för begränsade eller pågått för 
kort tid för att kunna uttala sig om resultat eller effekter på elevnivå.  

RESULTAT OCH EFFEKTER – SKOLPERSONAL 

Samma fråga som ovan fast riktat till hur skolpersonalens uppdrag påverkats av Skapande Skola 
ställs också till alla de som beviljats bidrag.  

De två mest tydliga inriktningarna i skolhuvudmännens svar handlar om hur de upplever att 
Skapande Skola bidragit till mer ämnesövergripande arbetssätt och (stärkta förutsättningar) 
förmer varierade undervisningsformer.  

Ämnesövergripande arbetssätt är något som många skolhuvudmän har prövat på inom ramen för 
Skapande Skola.  Det uppges i sin tur har lett till upptäckter av hur lärarkollegiet bättre kan dra 
nytta av varandra och skapa en större helhet i elevernas lärande. Exempelvis kan arbetssättet 
skapa möjligheter att fokusera på samma tema, exempelvis klockan, inom flera ämnen såsom 
matematik och idrott. Det ämnesövergripande arbetet uppges också ha gett lärare möjlighet att 
dels lära av varandras undervisningsmetoder men också observera hur mottagliga olika elever är 
för olika typer av undervisningsmiljöer och uppgifter. Det har i sin tur skapat stärkta 
förutsättningar för lärarna att förbättra och variera den egna undervisningen och anpassa den till 
enskilda elevers varierande behov och förutsättningar. En del skolhuvudmän nämner också att de 
genom och efter Skapande Skola schematekniskt skapat ett större utrymme för 
ämnesövergripande arbetssätt och temadagar.  

En större repertoar av undervisningsmetoder (redovisningsformer, grupparbeten etc.) uppges 
inte bara ha medförts av de ämnesövergripande arbetsformerna utan uppges också har utvecklats 
tack vare de konst- och kulturaktörer som deltagit i Skapande Skolas insatser. De har kunnat 
förmedla nya perspektiv på lärande och gett både konkreta och mer långsiktigt tankeväckande 
idéer om hur undervisningen kan utvecklas och anpassas till olika elevers förutsättningar och 
behov. Hos vissa skolhuvudmän har som tidigare nämnts, riktade kompetensutvecklingsinsatser 
inom ett visst konst- eller kulturområdet gjort för lärarkåren. Det kan exempelvis även ha handlat 
om vad estetiska lärprocesser kan innebära i praktiken och hur man kan använda modern teknik 
såsom surfplattor på ett kreativt sätt i undervisningen.  

Några skolhuvudmän menar också att Skapande Skola hjälpt skolpersonalen att upptäcka nya 
lärmiljöer utanför skolan. Det kan exempelvis handla om utomhusmiljöer eller om en bättre 
kännedom om kapaciteten hos det lokala konst- och kulturaktörerna. Tillsammans med en större 
repertoar av undervisningsmetoder har upptäckten av nya lärmiljöer ytterligare stärkt lärarnas 
förutsättningar att variera sin undervisning och nå fram till fler elever.  

Vissa skolhuvudmän beskriver också på samma sätt som för eleverna hur pedagogernas 
inspiration och motivation stärkts tack vare Skapande Skolas aktiviteter. De kan dels ha fått upp 
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ögonen för nya undervisningsformer och mer ämnesövergripande, tematiska arbetssätt. Vissa 
beskriver det både i termer av att fått mod och redskap att testa nya grepp i sin undervisning. Det 
finns också skolhuvudmän som i sina svar fokuserar på hur elevernas ökade självkänsla, 
motivation och lust att lära underlättat och stärkt förutsättningarna för lärarnas arbete.  

Det finns också exempel på skolhuvudmän som menar att Skapande Skola ”äntligen” börjar bli 
en etablerad företeelse i skolan och att insatserna inom Skapande Skola därmed får ett mer 
positivt bemötande från lärarkollegiet. Vissa skolhuvudmän som återkommande beviljats bidrag 
inom Skapande Skola menar med andra ord att acceptansen för kultur i skolan stärkts och att 
mottagligheten för det mervärde det kan medföra för alla lärare, ökat.   

En del skolhuvudmän ger mer svävande svar gällande Skapande Skolas effekter på 
skolpersonalen. Det kan då exempelvis beskrivas i termer av att kulturen fått en mer given plats 
på skolan eller att kulturen blivit en större angelägenhet för hela personalstyrkan. Det är något 
svårt att avgöra hur det konkret påverkat skolpersonalen i sitt arbete.  

Slutligen finns de skolhuvudmän som menar att de inte kunnat mäta några effekter hos 
skolpersonalen just kopplat till insatserna inom Skapande Skola.  

 
SAMVERKAN SKOLA-KULTURLIV 

Sista frågan i redovisningsblanketten lyder: ”Om skolhuvudmannen har arrangerat gemensamma 
seminarier eller konferenser mellan skola och kulturliv med Skapande Skola-medel under året - 
redogör kortfattat för genomförandet med avseende på syfte, mål, deltagande och eventuell 
utvärdering/rapport.”  

Frågan har besvarats av omkring 120 skolhuvudmän och innehållet är relativt blandat. Bland 
svaren finns både exempel på enskilda samarbeten som genomförts inom Skapande Skola likväl 
som mer långsiktigt etablerade (sam)arbetsformer.  

De sammankomster som nämns är av varierande karaktär. Vissa har varit idé- och 
inspirationsträffar och har då antingen hållits i början av projekttiden för att komma igång med 
arbetet eller i slutet för att sprida erfarenheterna och lärdomarna från insatserna. Främst den 
pedagogiska personalen men även i varierande grad externa kulturaktörer uppges ha deltagit på 
sådana sammankomster. Hos ett par skolhuvudmän har regionala och nationella kulturutövare 
bjudits in för att ge lärare och elever smakprov på föreställningar och workshops som de 
erbjuder.  

Minst en handfull exempel på en mer långsiktigt stärkt samverkan mellan skol- och 
kulturförvaltningen (eller motsvarande) inom kommuner ges i återrapporteringarna. Hos ett tiotal 
huvudmän nämns också utställningar, vernissage eller föreställningar som hållits i slutet av 
projektet för att visa upp resultaten från elevernas arbete.  

En del sammankomster har haft ett tydligt fokus på ett visst konst- eller kulturområde. De har då 
både haft som syfte att stärka deltagarnas kunskap inom området men också stärka det särskilda 
områdets ställning och användning i skolan. Det kan exempelvis handla om dans eller berättande. 
Det finns också exempel på kompetensutvecklingsinsatser där skolpersonal utbildats i exempelvis 
estetiska lärprocesser.  

Flera exempel på konferenser, seminarier eller workshops som tas upp har haft som syfte att sätta 
fokus på vad samarbetet mellan skola och kultur kan ge. En regional arrangerat heldagskonferens 
på temat skola och kultur beskrivs så här:  

”Dagen ägnades åt att diskutera skillnader och möjligheter i mötet mellan skola – kultur samt att synliggöra 
kontaktytor och redskap för mer effektiva samarbeten dem emellan. Betydande för dagen var också att 
uppmärksamma den forskning som bedrivs kring kulturens roll i skolan och hur viktigt det är med 
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kulturella inslag i skolan. Av de ca 240 deltagarna under konferensen fanns lärare, skolledare, tjänstemän, 
politiker, kulturarbetare och representanter från lärarutbildningen..” 

Flera respondenter beskriver gemensamma insatser som syftat till att ytterligare fördjupa 
diskussionerna om hur kulturen kan bidra till att uppnå skolans mål. En skolhuvudman beskriver 
syftet med en konferens som de arrangerat i termer av ”.. stärka samverkan och samsynen på 
möjligheterna till måluppfyllelse med kreativa arbetssätt och en långsiktig integrering”.  

Flera mer generella reflektioner om vinsterna eller upplevelserna av Skapande Skola finns också i 
respondenternas svar. En skolhuvudman uttrycker sig på följande sätt:  

”Skapandet i skolan utvecklas allt mer. De kulturella uttrycken börjar få fäste och tillför skolarbetet en ny 
dimension utifrån flera utgångspunkter. Den viktigaste är att Skapande Skola stimulerar lust och 
nyfikenhet= lusten att lära.” 

 
Ytterligare exempel finns på skolhuvudmän som uttrycker en förhoppning om att få fortsätta 
jobba med Skapande Skola.  
 
Slutligen finns det även ett 15-tal svar där skolhuvudmannen säger att inga gemensamma 
seminarier eller workshops anordnats. Då merparten av respondenterna över huvud inte taget 
svarat på frågan är det sannolikt att det hos de flesta skolhuvudmän inte anordnats sådana 
gemensamma konferenser eller sammankomster mellan skola och kulturliv.  
 

ÖVRIGA KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER 

Allra sist i återrapporteringsblanketten ges skolhuvudmännen en möjlighet att lämna övriga 
kommentarer och synpunkter. Flera respondenter har där tagit chansen att förtydliga tidigare svar 
de lämnat eller komplettera dem med någon ytterligare uppgift. De allra flesta svar som getts 
handlar dock om en återkoppling av den positiva upplevelse de haft av Skapande Skola. Där 
återkommer exempelvis några av resultaten som framförts gällande effekter för elever och lärare. 
Det handlar bland annat om hur de upplever att Skapande Skola tillåtit eleverna att visa upp nya 
förmågor och gett lärarna större möjligheter att anpassa sin undervisning till olika lärstilar. 
Slutligen framför flera skolhuvudmän ett tack för det utökade kulturutbud som de upplever att de 
tack vara Skapande Skola kunnat erbjuda eleverna.   

 
 


