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INLEDNING

I följande rapport görs en övergripande sammanställning av återrapporteringarna från de
skolhuvudmän som under 2012 beviljades bidraget Skapande Skola. Av de totalt 428
skolhuvudmän som ansökte om bidrag beviljades 398 ansökningar. Det innebär 32 fler än året
innan. Läsåret 2012/2013 omfattade bidraget Skapande Skola, precis som läsåret 2011/2012, hela
grundskolan (år 1-9).
Följande sammanställning omfattar svaren från de 387 skolhuvudmän som senast den 14
november 2013 hade lämnat in sina redovisningar till Kulturrådet. Endast återrapporteringarna
från elva skolhuvudmän saknas med andra ord i denna sammanställning. Skolhuvudmännen vars
redovisningar saknas kommer från olika län och är överlag relativt små. Inga redovisningar från
landets 20 största kommuner saknas i sammanställningen.
I ett fåtal av de 387 återrapporteringar som sammanställs i denna rapport saknas svaret på en eller
ett par frågor. Bortfallet är dock mycket begränsat och bedöms inte i någon nämnvärd
omfattning påverka det sammantagna resultatet.
Uppenbara fel i skolhuvudmännens återrapporteringar har korrigerats innan sammanställningen.
Det har exempelvis handlat om hur många skolor de uppger att deras redovisning gäller.
Uppenbart felaktiga svar, exempelvis i form av ett orimligt högt antal redovisade skolor, har tagits
bort i sammanställningen.
Strukturen i följande sammanställning liknar i stort den från ifjol och följer huvudsakligen
frågeordningen i redovisningsmallen. Resultaten jämförs också så långt det går med föregående
års resultat. Kulturrådet har dock gjort vissa förändringar i redovisningsmallen från fjolårets
återrapportering. En fråga har lagts till för de skolhuvudmän som inte har utnyttjat hela sitt
bidrag. De ombeds ange orsaken till varför hela bidraget inte använts. I frågan gällande vilka
konst- och kulturformer som Skapande Skola omfattat hos skolhuvudmannen har kategorin
”Media” lagts till. I övrigt är listan identisk med året innan med undantag för mindre
formuleringsändringar. Sättet på vilket skolhuvudmännen redogör för vilka kulturaktörer som
medverkat i Skapande Skola, vad kulturaktörens engagemang bestått av och hur många timmar
varje kulturaktör engagerats har utvecklats sedan föregående år. I årets redovisningsblankett ska
varje kulturaktör kopplas ihop med ett konst- och kulturområde. I blanketten är denna gång
listan på konst- och kulturområden identisk med den där skolhuvudmännen fått kryssa för vilka
konst- och kulturområden arbetet med Skapande Skola omfattat (se sidan sju respektive nio
nedan). Skolhuvudmännen ska också själva ange hur många timmar kulturaktörerna engagerats. I
tidigare formulär har fyra givna tidsintervall funnits att välja mellan. I denna rapport sammanställs
i likhet med tidigare år de konstformer Skapande Skola omfattat, för vilka typer av insatser
externa kulturaktörer engagerats samt omfattningen på deras engagemang. En lista över de
kulturaktörer som skolhuvudmännen engagerat i Skapande Skola görs separat av Kulturrådet.
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EKONOMISK REDOVISNING

Totalt har de 387 skolhuvudmännen som denna sammanställning omfattar, redovisat bidrag på
närmare 156 000 tkr. Diagrammet nedan visar hur skolhuvudmännen använt bidraget.

Hur bidraget använts
Outnyttjat bidrag
6%
Övrigt
7%
Inköp
föreställningar,
studiebesök och
dylikt.
24%

Gemensamma
konferenser/
seminarier skolaarbetsliv
1%

Löner och arvoden professionella
62%

Resultatet liknar i stort föregående års resultat. Tre procent mer av de fördelade medlen har gått
till löner och arvoden till professionella medan en något mindre andel – 24 procent i år i
jämförelse med 26 procent i fjol – gått till inköp av föreställningar, studiebesök och dylikt.
Andelen outnyttjat bidrag har ökat med två procent medan kategorin övrigt minskat med
detsamma. Slutligen används i likhet med tidigare år en mycket begränsad del av fördelade
bidragsmedel till kostnadsposten ”Gemensamma konferenser/seminarier skola-arbetsliv”.
I årets återrapporteringsblankett har, som tidigare nämnts, de skolhuvudmän som inte nyttjat hela
bidraget också fått uppge varför hela bidraget inte använts. Totalt kvarstår cirka 8,5 miljoner
kronor i outnyttjat bidrag. Omkring 150 skolhuvudmän har beskrivit varför delar av deras bidrag
kvarstår.
Det vanligaste svaret är att medel har blivit kvar på grund av att någon eller några av de planerade
aktiviteterna eller utgiftsposterna uteblivit. Omkring hälften av de skolhuvudmän som fått pengar
över uppger detta som skäl. Det handlar exempelvis om att en bokad kulturaktör fått förhinder
att medverka eller omvänt - att en skola eller elevgrupp som skulle ha deltagit i en viss insats ställt
in. Anledningen till att en skola fått hoppa av från en planerad aktivitet uppges ofta vara tidsbrist
eller att det passat dåligt in i skolans nuvarande planering. Exempelvis uppger någon att de
nationella proven tog mer tid än förväntat i anspråk. Ett par andra nämner också att större
omorganisationer på skolan eller hos huvudmannen lämnat begränsat med tid och kraft över till
andra insatser såsom Skapande Skola. Några menar att ambitionsnivån var satt lite för högt från
början och att vissa insatser fått ställas in eller begränsas för att kunna genomföras på ett
kvalitativt och genomtänkt sätt. Ett par andra menar att detaljplaneringen kommit igång för sent
och att de av den anledningen inte hunnit använda hela sin budget.
Den näst vanligast orsaken till kvarvarande medel är att vissa insatser blivit billigare än vad de
förväntat sig. Cirka ett 30-tal skolhuvudmän uppger att detta orsakat budgetöverskottet. De kan
handla om kulturaktörer som tagit mindre betalt än skolan trott eller utrustning eller resor som
kostat mindre än beräknat. Några uppger också att pengar skjutits till från att andra håll –
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exempelvis från skolhuvudmannen eller genom sponsring – och att aktiviteterna inom Skapande
Skola av den anledningen blivit billigare.
Det finns också ett par som upplever att det varit svårt att hitta lämpliga samarbetspartners
(kulturaktörer) som stämmer in på de krav som Kulturrådet specificerat. Slutligen finns också de
som i sin ekonomiska redovisning landat på en summa relativt nära sitt beviljade bidrag. De
poängterar att det är svårt att landa exakt på den slutsumma som man beviljats och menar att de i
stort upplevt att arbetet fortlöpt enligt plan. Ett par skolhuvudmän nämner också att rena
felberäkningar ligger bakom det kvarvarande beloppet. Ett par av dessa har exempelvis beräknat
kostnader inklusive moms och av den anledningen fått medel över. Ett par andra uppger att
felkonteringar ligger bakom det delvis outnyttjade bidraget. Inga skillnader mellan olika typer av
skolhuvudmän eller mellan olika regioner har gått att urskilja i svaren.
Skolhuvudmännen har utöver en redogörelse för hur bidraget använts också uppmanats att
uppge om, och i så fall hur mycket egna resurser de skjutit till i arbetet. 255 skolhuvudmän har
uppgett att de skjutit till egna medel till arbetet med Skapande Skola. De egna resurserna spänner
från 885 kr - 2 000 000 kr med ett snitt på drygt 120 000 kr per skolhuvudman. Totalt sett
redovisas tillskjutna medel på drygt 30,6 miljoner kronor. Det är något mindre än föregående år
då lite fler än 200 skolhuvudmän bidrog med knappt 30 miljoner kronor. Kostnader uppges
framför allt avse material, hyror för lokaler och utrustning, resor och samordningstjänster.
Uppgiften om egna tillskjutna medel är dock frivillig vilket innebär att egna resurser kan ha
tillförts utan att detta redovisats.
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ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM DELTAGANDE

Av de 387 skolhuvudmännen som denna sammanställning omfattar, är 269 kommunala, 177
fristående och en statlig. Totalt uppges 3119 skolor, varav 2851 kommunala skolor, 209
fristående och 59 statliga skolor1 ha deltagit i Skapande Skola läsåret 2012/20132.
I likhet med läsåret 2011/2012 har drygt en halv miljon elever (cirka 540 000 elever) deltagit i den
verksamhet som Skapande Skola bidragit till. Hos knappt hälften av skolhuvudmännen finns
förberedelseklasser och hos knappt 70 procent av huvudmännen finns särskola. Hos dessa
skolhuvudmän har drygt hälften av eleverna i förberedelseklasser och cirka 75 procent av
eleverna i särskolan deltagit i Skapande Skolas insatser. Det blir totalt knappt 5000 elever vardera
från särskola respektive förberedelseklass.

1

Antalet angivna statliga skolor är missvisande högt då flera kommunala och fristående skolhuvudmän uppgett att de
redovisar även för statliga skolor. Enligt Skolverkets skolregister finns bara tio skolor (specialskolor) med statligt
huvudmannaskap, http://www3.skolverket.se/ki03/lista_skoladress.aspx?skolform=-&huvudmannatyp=3&lan=&kommun=-&arskursigrundskolan=-&programigymnasiet=-&skola_namn=&geoskolform=&fran_ki=J&include=J&ar=1314&geolan=-&sprak=%24SPRAK.	
  Statens Institutionsstyrelse, SiS har dock ett
uppdrag att erbjuda utbildning till barn- och ungdomar på sina institutioner och är den aktör som redovisat för flest
skolenheter, 21 stycken. I Skolverkets skolregister ingår inte SiS verksamhet.
2 Överlag har en del huvudmän uppgett att de redovisar för andra typer av skolor än sina egna. Kommunala
skolhuvudmän har exempelvis rapporterat att fristående skolor deltagit i deras aktiviteter och vice versa. I vissa fall kan
säkert elever från andra skolor än skolhuvudmannens egna deltagit i aktiviteterna men förekomsten är sannolikt något
mindre än redovisat. Hur detta redovisas kan därför behöva ses över till kommande återrapporteringar.
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GENOMFÖRDA INSATSER I SKAPANDE SKOLA

I redovisningen av vilka insatser som bidraget Skapande Skola helt eller delvis bekostat har
skolhuvudmännen inledningsvis fått kryssa för, i en given lista, alla de konst- och kulturområdet
som Skapande Skola omfattat.
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. Nästan alla 387
huvudmän har arbetat med flera konst- och kulturområden. I snitt har varje skolhuvudman
arbetat med knappt åtta av de totalt 21 angivna konst- och kulturområdena. Det är i princip
identiskt med förra årets resultat.

Andel av alla respondenter som arbetat med respektive
konst- och kulturområde
Litteratur/Berättande/Skrivande
Konst/Bild/Form, med eleverna
Teater/Drama, med eleverna
Dans, med eleverna
Musik/Konsert, med eleverna
Teater/Drama, föreställning (professionell)
Film, med eleverna
Museer/Kulturarv
Musik/Konsert (professionell)
Slöjd/Hantverk/design
Konst/Bild/Form, utställning (professionell)
Musikteater, föreställning (professionell)
Dans, föreställning (professionell)
Film/Bio
Foto, med eleverna
Musikteater, med eleverna
Media
Cirkus/Nycirkus
Arkitektur
Serier
Foto, utställning (professionell)

65%
64%
60%
57%
56%
55%
51%
48%
38%
37%
36%
35%
34%
29%
28%
27%
23%
19%
13%
13%
11%

Det kan åter igen poängteras att diagrammet ovan anger hur stor andel av alla skolhuvudmän
som kryssat för att de arbetat med de olika områdena. Det visar inte hur mycket tid varje
skolhuvudman lagt ner på de olika konst- och kulturområdena. Rangordningen av hur vanligt
förekommande de olika konst- och kulturområdena varit inom Skapande Skola är mycket lik
föregående år. De åtta konst- och kulturområden som omkring hälften eller fler av alla
skolhuvudmän arbetat med är precis desamma som i fjol. Generellt sett skiljer det endast någon
eller ett par procent per konst- och kulturområde mellan årets och förra årets resultat. Media som
är en ny kategori har knappt en fjärdedel av alla skolhuvudmän arbetat med.
Liksom tidigare är det i huvudsak vanligare med insatser där eleverna är med och skapar snarare
än tittar på eller tar del av en professionell föreställning, utställning eller liknande. Det gäller inom
de sex områdena konst/bild/form, teater/drama, dans, teater/drama, film respektive foto.
Musikteater är det enda område där fler skolhuvudmän tagit del av en professionell föreställning
än antal skolhuvudmän som skapat musikteater tillsammans med eleverna. Det ska åter igen
betonas att så gott som alla skolhuvudmän arbetat med flera områden och ofta kombinerat eget
skapande med att gå på en förställning, utställning eller liknande.
Utöver att skolhuvudmännen fått kryssa för alla de konst- och kulturområden som de arbetat
med inom Skapande Skola har de också i sina egna ord fått beskriva de insatser som bekostats av
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bidraget. Där tar många skolhuvudmän chansen att i närmare detalj beskriva de insatser de har
genomfört. Det kan exempelvis handla om vilken typ av, eller vilken specifik förställning,
utställning eller vilket projekt som de har genomfört. Många skolhuvudmän har också, utöver att
fylla i den obligatoriska aktörsförteckningen, namngett kulturaktörer och hur samarbetena med
dessa sett ut. Ofta har kulturaktörernas roll närmare beskrivits, exempelvis om de varit mer och
berättat, visat, gett feedback etc. Huvudmän som varit på externa besök nämner ofta dessa samt
på vilket sätt detta besök satts in i ett större sammanhang med förberedelser och efterarbete.
Kopplingar görs också mellan Skapande Skola och andra pågående temaarbeten, projekt eller
ämnen på skolan. Det finns exempel på där besök på hembygdsgårdar eller lokala museer
integrerats i ämnet historia eller där författarbesök eller workshops har kopplats ihop med viktiga
moment i svenskämnet såsom läsförståelse. Ett par skolhuvudmän har kopplat ihop satsningar på
dans med ämnet idrott och hälsa.
Många skolhuvudmän berättar också eventuella skillnader mellan olika årskursers aktiviteter samt
om vissa initiativ skett på övergripande nivå, exempelvis i hela kommunen, eller om de
genomförts på skolnivå.
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OMFATTNING OCH INNEHÅLL

4288 kulturaktörer – så många har de 387 skolhuvudmännen som denna sammanställning
omfattar redovisat att de under läsåret 2012/2013 arbetet med inom Skapande Skola.
Kulturaktörer inkluderar både enskilda utövare, fria grupper och institutioner. Det innebär att
varje skolhuvudman i genomsnitt arbetat med 11 kulturaktörer vilket är en mer än i fjol.
Efter att Kulturrådet har granskat listorna över involverade kulturaktörer och tagit bort de
aktörer som förekommer flera gånger kan det konstateras att cirka 3300 olika kulturaktörer
(institutioner, fria grupper och individer) har medverkat inom Skapande skola läsåret 2012/2013.
Som tidigare nämnts har strukturen för hur skolhuvudmännen rapporterar vilka kulturaktörer de
arbetat med utvecklats. Tidigare skulle kulturaktörerna kategoriseras i fyra grupper av yrkestitlar. I
nuvarande redovisningsstruktur har skolhuvudmännen fått kategorisera kulturaktörerna utifrån
samma konst- och kulturområden som ovan. Antalet kulturaktörer per kategori framgår i
diagrammet nedan (blå stapel). I diagrammet åskådliggörs också hur många timmar totalt som
kulturaktörerna inom respektive kategori engagerats för;
1. arbete på skolan med eleverna (röd stapel) respektive
2. visning/föreställning/besök för eleverna (grön stapel)
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Antal deltagande kulturaktörer per konstform
och deras engagemang i timmar
Teater/Drama

801

Musik/Konsert

577

Litteratur/Berättande/Skrivande

545

Konst/Bild/Form

498

Museer/Kulturarv

497

Dans

453

Film

285

Musikteater

208

Slöjd/Hantverk/design

174

Cirkus/Nycirkus

88

Foto

63

Media

47

Serier

35

Arkitektur

17
0

2500

5000

Visning/föreställning/besök för eleverna

7500

10000

12500

Arbete på skolan med eleverna

15000

17500

20000

Antal deltagande kulturaktörer

Totalt uppges de 4288 kulturaktörerna engagerats närmare 133 000 timmar. Det motsvarar
knappt 74 årsverken (totalt antal arbetade timmar/1800 timmar motsvarande heltid).
Då redovisningsstrukturen förändrats är det svårt att i närmare detalj jämföra årets resultat med
föregående. Det som åter igen bekräftas är att tiden som kulturaktörerna engagerats för arbete på
skolan med eleverna är betydligt större än den där eleverna besökt en visning, föreställning eller
utställning hos kulturaktören. För alla konstområden utom ett stämmer denna bild. När det gäller
kategorin ”Museer/kulturarv” har externa besök för eleverna upptagit mer tid än arbete på skolan
vilket knappast är överraskande givet kulturaktörernas karaktär (många museer).
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ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA

Alla skolhuvudmän får också med sina egna ord beskriva hur de upplever de resultat och effekter
– både för elever och personal – som arbetet med Skapande Skola lett till. De skolhuvudmän
som har haft en organiserad samverkan med kulturlivet får också beskriva hur den sett ut och
upplevts. Allra sist i återrapporteringsblanketten får skolhuvudmännen också en chans att lämna
övriga kommentarer. Nedan sammanfattas skolhuvudmännens svar på dessa fyra öppna frågor.
Det kan vara värt att betona att svaren öppna frågor som dessa är svåra att på ett kvantitativt sätt,
jämföra över tid. Beskrivningarna av antalet eller andelen skolor som redovisat olika typer av
resultat ska ses som en ungefärlig indikation på storleksordningen på svaren men ska inte tas som
en exakt uppgift. Resultaten kategoriseras också olika från år till år och belyser på så sätt lite olika
perspektiv på arbetet med Skapande Skola. I stort bedöms samma typer av resultat och effekter
som tidigare beskrivas av skolhuvudmännen. Inga helt nya typer av redovisade resultat har
identifierats.
Generellt sett är fortsatt upplevelserna gällande Skapande Skola i princip genomgående positiva.
Alla skolhuvudmän har i stort goda erfarenheter av den verksamhet som kunnat bedrivas med
hjälp av bidraget. Det finns självklart enstaka aktiviteter som beskrivs som mer eller mindre
lyckade. Exempelvis nämner någon att ett seminarium har lagts vid vad som uppfattats som fel
tidpunkt vilket begränsat deltagarantalet. Det finns också enstaka exempel på där samarbetet
mellan skolan och en kulturaktör inte riktigt blivit som planerat. Men dessa mindre positiva
upplevelser hör alltså till undantagen.
I förra årets sammanställning noterades slutligen en viss kvalitetsutveckling i skolhuvudmännens
egna beskrivningar exempelvis vad gäller kopplingar mellan Skapande Skola och skolans
övergripande uppdrag. Kvaliteten upplevs fortsätta utvecklas i rätt riktning i årets redovisningar.
Än fler hänvisningar tycks exempelvis göras till formuleringar i läroplanen. Sannolikt beror det på
en allt större vana och etablerade rutiner från skolhuvudmännen att administrera och analysera
resultat och effekter av bidraget. Då en ny läroplan för grundskolan sjösattes 2011 kan också
implementeringsarbetet bidragit till att läroplansformuleringarna nyligen aktualiserats och
problematiserats hos många huvudmän. Det kan också ha bidragit till tydligare kopplingar mellan
resultatredovisningen och läroplanen.
RESULTAT OCH EFFEKTER – ELEVER

Sättet på vilket skolhuvudmännen kopplar ihop bidraget Skapande Skola med skolans allmänna
uppdrag och verksamhet respektive elevernas måluppfyllelse varierar.
Majoriteten av skolhuvudmännen beskriver i sina svar resultat som sannolikt förbättrar
förutsättningarna för lärande och stärkt måluppfyllelse hos eleverna. Ökad motivation, nyfikenhet
och kreativitet och stärkt självkänsla och självförtroende hos eleverna utgör sådana exempel som
tas upp av många huvudmän. En skolhuvudman menar att det varit svårt att säga hur Skapande
Skola påverkat studieresultateten men konstaterar att ”..elevernas engagemang och
inlevelseförmåga varit påfallande och naturligtvis varit en källa till att öka studiemotivationen.”
En annan beskriver resultatet och effekterna på följande sätt:
”Aktiviteterna ger eleverna en känsla av att "de kan" och "de vågar". Dessa självstärkande känslor ökar
både studiemotivation och resultat.”
Att våga stå på scen och våga prata inför sina kompisar, att visa upp sina alster för allmänheten
eller att ta ansvar för olika steg i en skapande process (exempelvis keramik eller foto) är exempel
på aktiviteter som uppges ha bidragit till att stärka elevernas självförtroende och självkänsla.
Upptäckten av nya förmågor hos sig själv beskrivs också som en viktig dimension i att stärka
självförtroendet hos eleverna. Ett par lyfter också att Skapande Skola särskilt bidragit med

11

alternativa uttrycksformer – utöver de språkliga – som också varit positiva för elever med ett
annat modersmål än svenska, exempelvis nyanlända elever.
Upp emot en tredjedel av skolhuvudmännen gör direkta kopplingar till Lgr 11, exempelvis
genom att citera formuleringar i Lgr 11 och para ihop det med arbetet med Skapande Skola.
Betydligt fler än så – för att inte säga en merpart av skolhuvudmännen använder sig av uttryck
och mål från läroplanen. Den vanligaste direkta kopplingen handlar om att Skapande Skola gett
eleverna möjligheter att använda och ta del av många olika uttrycksformer och utveckla sin
förmåga till eget skapande. Det framhålls i det inledande och övergripande delen till läroplanen
som en del av skolans uppdrag. Vissa framhåller att Skapande Skolas aktiviteter i sig erbjudit
eleverna möjlighet att uttrycka sig på nya sätt och på sätt som skiljer sig från hur de är vana att
arbete. Andra menar att Skapande Skola haft mer långtgående effekter än så och påverkat
elevernas och lärarnas (läs vidare i kommande avsnitt) repertoar av redovisnings- och
undervisningsmetoder. Någon menar exempelvis att mer traditionella redovisningsformer –
exempelvis skriftliga och muntliga – genom Skapande Skola fått större konkurrens av exempelvis
dans, bild och foto. En lärare hos en huvudman uttrycker sig på följande sätt:
"Eleverna har visat ännu större förmåga till kreativitet och skaparglädje i alla ämnen. De använder många
olika typer av uttrycksformer vid redovisningar och arbeten, tänker "ur boxen", kreativa tankar där alla
sinnen får vara med.”
I Lgr 11 står det också att eleverna ska få utveckla sin kännedom om samhällets kulturutbud. I
redovisningarna finns det exempel på skolhuvudmän som tar upp denna direkta koppling mellan
Lgr 11 och Skapande Skola. Ett par skolhuvudmän ser detta som en central del av skolans
demokratiuppdrag:
”Våra elever ges också möjlighet att besöka kulturinstitutioner som de annars inte skulle ha möjlighet att
besöka, vilket förstås är en viktig del i ett demokratiarbete”
Totalt gör omkring ett 30-tal skolhuvudmän direkta kopplingar mellan Skapande Skola och
skolans demokratiska uppdrag, exempelvis i form av stärkt elevinflytande. Vissa av dessa menar
att eleverna genom Skapande Skola fått vara med och bestämma hur bidraget använts. En
skolhuvudman beskriver det så här:
”Eleverna har varit med i arbetsgrupper där de har varit med i planeringen av arbetet. Det har bidragit till
att utveckla deras personliga ansvar och deras förmåga att utöva inflytande”
Överlag görs, i likhet med tidigare år, många kopplingar mellan Skapande Skola och skolans
värdegrundsuppdrag. Åtminstone ett 50-tal skolor menar att aktiviteterna inom Skapande Skola
skapat en bra plattform för att åskådliggöra och problematisera normer och värderingar i
samhället. En skolhuvudman skriver exempelvis att dansen bidragit med en bra utgångspunkt för
värdediskussioner.
Cirka var fjärde skolhuvudman menar att Skapande Skola bidragit till att stärka måluppfyllelsen
på skolan. Vissa skolhuvudmän nämner endast kortfattat att bidraget förbättrat skolans
måluppfyllelse utan att närmare specificera på vilket sätt. Andra menar att den positiva effekt
Skapande Skola haft på elevernas självförtroende, självkänsla och motivation ”spillt över” på flera
ämnen i skolan och förbättrat måluppfyllelsen. Det finns också skolhuvudmän som skriver att det
är svårt att uttala sig om huruvida Skapande Skola stärkt elevernas måluppfyllelse. Ett par menar
att insatserna varit för begränsade för att kunna dra sådana långtgående slutsatser. Andra menar
att det är svårt att veta exakt vad som förbättrat måluppfyllelsen inom ett eller fler ämnen.
Omkring en fjärdedel av skolhuvudmännen menar också att Skapande Skola bidragit till en
annorlunda och oftast gynnsam organisering av undervisningen. Att Skapande Skolas aktiviteter
många gånger varit ämnesövergripande och utgått ifrån ett gemensamt tema på skolan uppges
huvudsakligen ha bidragit till en större samordning lärarna emellan och en större förståelse av
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sammanhang för eleverna. Många skolhuvudmän vittnar också om hur Skapande Skolas insatser
– beroende på deras innehåll – förbättrat undervisningen inom ett visst ämne. Kopplingarna till
skolans estetiska ämnen ligger självklart nära till hands men många skolor menar också att
aktiviteterna inom Skapande Skola bidragit till att konkretisera innehållet även i andra ämnen
såsom historia, samhällskunskap, naturkunskap och matematik.
Slutligen finns de skolhuvudmän som kort och gott konstaterar att Skapande Skola i stort varit en
positiv upplevelse och att de hoppas få ta del av framtida medel.
RESULTAT OCH EFFEKTER – SKOLPERSONAL

I likhet med tidigare år finns det två framträdande teman i skolhuvudmännens svar på frågan
vilka resultat och effekter arbetet med Skapande Skola haft för skolpersonalen: Dels har det
utökat skolpersonalens repertoar av uttrycks-, redovisnings- och undervisningsformer som
Skapande Skola bidragit till och dels har det bidragit med ämnesövergripande, tematiska
arbetssätt. En skolhuvudman sammanfattar på ett bra sätt det resultat som många beskriver:
”Skapande skolas insatser för skolpersonalen har hjälpt dem att överskrida sin formella kompetens.
Kulturdagarna stimulerar till en stark sammanhållning där ett fint samarbete över ämneskompetenser
gynnas. Lärarna blir också inspirerade i mötet med kulturarbetarna till att prova nya grepp i sin
undervisning och gör dem tryggare i sin roll som lärare.”
När det gäller just den vidgade perspektivet på uttrycks- redovisnings- och undervisningsformer
lyfts många olika exempel fram. Dans, film och animation är exempel på uttrycksformer som
blivit vanligare förkommande hos många skolhuvudmän. Sång och teater utgör andra exempel:
”Pedagogerna har fått många tips hur man kan arbeta med elevernas språk både genom sång och genom att
uttrycka sig med kroppen samt hur vi kan på olika sätt arbeta med elevernas sociala förmågor som
samarbete, lyssnande, empati och uttrycksförmåga. Övningarna från workshopparna har även integrerats i
undervisningen och inte bara blivit ett enstaka inslag. Vi har även sett hur teater och föreställningar kan
vara en bra introduktion och inspiration till olika temaarbeten i både svenska, teknik och bild.”
Vissa skolhuvudmän beskriver också närmare vad de upplever att den ökade variationen i
undervisningen gett för resultat. Någon menar att både Skapande Skola-aktiviteterna och de egna
förnyade undervisningsformerna gjort att lärarna fått se sina elever i nya situationer och upptäcka
styrkor som de inte sett tidigare. De i sin tur har underlättat elevernas lärande och i sin tur också
lärarens uppdrag.
Ämnesövergripande, tematiska arbetsformer är också något som Skapande Skola bidragit med.
Det finns en mängd exempel på projekt som sträckt sig över flera ämnen. Oftast har teoretiska
ämnen (exempelvis svenska, matematik och historia) kombinerats med estetiska ämnen
(exempelvis musik, bild och slöjd). Vissa skolhuvudmän uppger att Skapande Skola konkretiserat
hur samarbete över ämnesgränserna kan se ut och hur olika mål i läroplanen kan integreras i ett
och samma projekt. Vissa menar att det både bidragit till en mer effektiv och kvalitativ
undervisning genom att ge eleverna överblick och sammanhang. Flera nämner också att de
schemabrytande Skapande Skola-insatserna bidragit till en större vi-känsla och gemenskap i
lärarkåren och en positiv grogrund för vidare samarbeten. Någon nämner också att det varit
inspirerande att få se sina kollegor undervisa och att det bidragit till en vidare och mer öppen syn
på sin egen och andras undervisning. En skolhuvudman beskriver vinsterna av
ämnesövergripande arbete på följande sammanfattande sätt:
”De (lärarna) ser också fördelar med att samarbeta mellan flera ämnen. En del arbetslag har under en
längre tid arbetat ämnesövergripande mellan teoretiska och estetiska ämnen. De har påmints om att man lär
med hela kroppen och att det finns många olika sätt till inlärning. Vi-känslan har stärkts i arbetslagen
genom gemensamma aktiviteter som inte ingår i ordinarie skolaktiviteter.”
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Skapande Skola uppges också ha bidragit med en ökad kunskap hos lärarkåren om det
kulturutbud som finns både lokalt och nationellt och hur det kan berika skolans arbete. En del
skolhuvudmän lyfter också fram att Skapande Skola bidragit till innehållslig kompetensutveckling
för lärare. Som exempel uppges en lärare ha fått en helt ny förståelse för bronsålder och arkeologi
medan en annan berättar att lärarna (precis som eleverna) fått lära sig mer om digital teknik.
Det finns också exempel på skolor som efter Skapande Skola valt att utveckla skolmiljön eller
använda den på ett annat sätt för att enklare kunna använda sig av olika uttrycksformer i
undervisningen. På en skola har man exempelvis valt att skapa ett mediarum där eleverna kan
kunna skapa film och musik. En annan skola vittnar om en engelsklärare som förflyttat delar av
sin undervisning till bildsalen för att lättare kunna användas dess resurser i sin undervisning.
Slutligen finns det precis som för eleverna de skolhuvudmän som menar att det är svårt att uttala
sig om effekter hos skolpersonalen. Några uppger att insatserna i sig varit för begränsade för att
dra sådana slutsatser medan några helt enkelt uppger att de inte kunnat se några konkreta effekter
för skolpersonalen.
SAMVERKAN SKOLA-KULTURLIV

Frågan gällande samverkan skola - kulturliv är formulerad på följande sätt: ”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.” Omkring 80
skolhuvudmän har svarat ett det förekommit sådana seminarier eller konferenser.
Den största kategorin av svar handlar om inspirationsträffar som haft till syfte att stimulera
kontakt mellan skolan (pedagogisk personal och skolledare) och kulturaktörer. Vissa av dessa
skolhuvudmän har närmare beskrivit innehållet i dessa inspirationsmöten. Estetiska lärprocesser,
möjlighet att pröva på olika kulturella uttrycksformer och estetiska redovisningsformer är några
exempel på det fokus dessa möten haft. I en större kommun deltog exempelvis 400 pedagoger i
en obligatorisk fortbildning i början av läsåret syftande till att etablera kontakt med kulturaktörer
och få ”smaka” på det lokala kulturutbudet. Nedan följer ett annat exempel:
”… lärare (har) getts samma möjlighet som eleverna att prova på olika tekniker och material vilket gett en
ökad insikt i att väva samman flera ämnen för en ökad måluppfyllelse för eleverna. Bild är inte bara
bildframställning- det är historia, svenska, främmande språk, kommunikation, analys mm.mm.
Arrangerandet av elevernas konstutställningar på skolan och de professionella i såväl den egna som
grannkommunens konsthall har givit intressanta diskussioner kollegor emellan om konstens betydelse i vår
vardag. ”
I beskrivningen av dessa inspirations- och fortbildningsmöten redogör också många
skolhuvudmän för vilka kulturaktörer som medverkat eller ansvarat för olika pass. Flera exempel
finns på skolhuvudmän som passat på att engagera kulturaktörer både för arbete med eleverna
men också för fortbildning - workshops, seminarier eller föreläsningar – för skolpersonal. Någon
skriver att inspirationsträffarna syftat till att i början av läsåret utvärdera tidigare samarbeten och
på så sätt förbättra det kommande läsårets gemensamma initiativ.
En handfull skolhuvudmän beskriver hur kulturombud eller liknande funktioner fortlöpande ses
för att förbättra samverkan mellan skola och kulturliv. Syftet beskrivs hos en huvudman så här.
”Syftet med kulturombudsträffarna är att utbilda, informera och ge omvärldskoll på utbud och aktörer i
området. På det sättet kan skolorna bli mer aktiva i sina kulturstrategier. Kulturombudsträffarna innebär
också en förstärkning av nätverket som möjliggör att pedagoger kan ta kontakt med varandra för att utbyta
erfarenheter och idéer.”
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En skolhuvudman beskriver hur de gemensamma mötena mellan skolan och kulturen ökat
väsentligt till följd av en hopslagning av kultur- och utbildningsförvaltningen i kommunen.
Exempel på mer omfattande (regionala) möten mellan skola i kulturliv finns också. En handfull
skolhuvudmän nämner att de beviljats (andra) extra medel från Kulturrådet för sådana
arrangemang. En skolhuvudman beskriver syftet för den konferens de genomfört på följande
sätt:
”Konferensens mål och syfte var att lyfta fram goda exempel och att ta del av aktuell forskning och
internationella erfarenheter inom området. Framför allt ville vi påvisa för chefer, beslutsfattare och politiker
att vi når en högre måluppfyllelse genom att medvetet arbeta med kultur i skolan och hur kreativt tänkande
och innovativa lösningar kan ge både verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar.”
Slutligen finns det också ett par exempel på skolhuvudmän som valt att under denna rubrik
redovisa situationer där personal fått åka iväg på externa konferenser eller liknande för att i sin
tur inspireras till ett förbättrat arbete på hemmaplan.
ÖVRIGA KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER

En dryg tredjedel av skolhuvudmännen har i slutet av återrapporteringsblanketten tagit tillfället i
akt att lämna övriga kommentarer. Omkring hälften av dessa skolhuvudmän gör någon form av
förtydligande, exempelvis gällande den ekonomiska redovisningen eller tidsåtgången för olika
projekt. Några betonar också att det varit svårt att exakt uppskatta hur mycket egna resurser som
lagts ner. Andra beskriver i närmare detalj exempel på insatser som gjorts eller den kulturaktör
man arbetat med. Några noterar att en viss kulturaktör inte bara arbetat med ett konst- och
kulturområde utan med flera vilket inte kan redovisas i den rapporteringsstruktur som finns idag.
Ett 40-tal skolhuvudmän har passat på att uttrycka sin uppskattning över att Skapande Skola
finns eller betona vilka positiva upplevelser det varit för alla inblandade och ge ytterligare
exempel på positiva resultat och effekter av arbetet. De finns ett par som uttrycker oro över hur
kulturen i skolan skulle se ut om bidraget inte fanns. Ungefär tio skolhuvudmän framför någon
form av kritik exempelvis gällande redovisningsblanketten eller mot att bidraget inte får bekosta
samordningstjänster hos kommunen. Ett par skolhuvudmän som nu fått ta del av Skapande
Skola under några år skriver att arbetet verkligen börjar ge frukt och att de successivt blir allt
bättre på att planera, genomföra och följa upp arbetet. Några tackar slutligen för de möjligheter
som bidraget gett.
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