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INLEDNING  

I denna rapport har återrapporteringarna från de skolhuvudmän som under 2013 beviljades 
bidraget Skapande Skola sammanställts. Under 2013 utökades bidraget Skapande Skola till att 
även omfatta förskoleklass. Från läsåret 2013/2014 gäller därmed Skapande Skola för 
kulturinsatser från förskoleklass upp till år 9 i grundskolan.  
 
Av de totalt 379 skolhuvudmän som beviljades bidraget 2013, omfattar denna sammanställning 
återapporteringarna från de 372 skolhuvudmän som senast den 6 november 2014 kommit in med 
sina redovisningar till Kulturrådet. Till följd av helt outnyttjat bidrag eller konkurs har fem 
skolhuvudmän fråntagits kravet att redovisa sina svar till Kulturrådet. Endast svaren från två 
skolhuvudmän (379-372-5=2) saknas med andra ord i följande sammanställning. Bortfallet är 
med andra ord ytterst begränsat och bedöms inte påverka resultaten som presenteras nedan.  
 
I och med att redovisningsmallen är densamma som i fjol (utöver ett tillägg för antal elever i 
förskoleklass som omfattats av insatserna) följer även denna sammanställning i stort samma 
struktur som 2013.  Resultaten jämförs också så långt det går med föregående års resultat. En 
lista över de kulturaktörer som skolhuvudmännen engagerat i Skapande Skola görs som vanligt 
separat av Kulturrådet. 
 
Uppenbara fel i skolhuvudmännens återrapporteringar har korrigerats innan sammanställningen. 
Det har exempelvis handlat om hur skolhuvudmän som istället för att ange totala antalet skolor 
angett totala antalet elever.  En handfull uppenbart felaktiga svar har tagits bort i 
sammanställningen, vilket inte kan anses påverka resultaten nämnvärt.  
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ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM DELTAGANDE  

275 av skolhuvudmännen som omfattas av denna sammanställning är kommunala medan 97 
skolhuvudmän är fristående. Totalt uppges 3101 skolor ha deltagit i insatser som bekostats med 
stöd av Skapande Skola-bidraget läsåret 2013/2014. Av dessa 3101 skolor uppges 2926 ha varit 
kommunala, 173 fristående och 2 statliga1. I jämförelse med i fjol har andelen kommunala skolor 
ökat med tre procentenheter medan andelen fristående skolor minskat med en procentenhet. När 
det gäller statliga skolor görs ingen närmare jämförelse med tidigare då fjolårets uppgifter var 
uppenbart felaktiga.   
 
Antalet barn och elever som deltagit i Skapande Skola-insatser har ökat med cirka 110 000 sedan i 
fjol och uppgår nu till knappt 651 000. Av denna ökning står barn i förskoleklass för knappt 63 
000. I övrigt har ökningen legat på i genomsnitt 10 procent för årskurserna 1-7 medan ökningen i 
årskurserna 8 och 9 varit lägre – cirka tre procent. 651 000 deltagare innebär att knappt 63 
procent av det totala antalet barn och elever i förskoleklass till årskurs 9 läsåret 2013/2014 deltog 
i insatser inom Skapande Skola2.  
 
Omkring 60 procent av skolhuvudmännen har uppgett att de har förberedelseklasser, vilket är tio 
procent fler än i fjol. Även andelen elever i förberedelseklass som omfattats av Skapande Skolas 
insatser har ökat från drygt 50 i fjol till närmare 60 procent i år. Antalet elever i förberedelseklass 
som i år omfattats av Skapande Skola har totalt ökat med mer än 30 procent och omfattar idag 
cirka 6400 elever vilket är att jämföra med 4800 förra året.  
 
Drygt 70 procent av skolhuvudmännen har uppgett att de haft särskola och bland de som har 
haft särskola har närmare 80 procent av särskoleverksamheterna deltagit. Det är några 
procentenheter fler än i fjol. Antalet särskoleelever som omfattats av Skapande Skola-insatser 
skiljer sig marginellt från förra året och ligger fortsatt på omkring 5000.  
 
 
 

	  
	   
 	  

                                                        
1 I likhet med tidigare år har antalet statliga skolor behövt korrigeras så en handfull skolhuvudmän gett felaktig 
information om antalet statliga skolor. De två skolor som efter korrigering angetts som statliga skolor avser 
sameskolor.  
2 Uppgifterna om totala antalet barn och elever är hämtade från Skolverkets statistik över barn och elever i samtliga 
skolformer och fritidshem på riksnivå läsåret 2013/2014 (totalt antal 1 040 764 barn och elever)  
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EKONOMISK REDOVISNING  

De 372 skolhuvudmännen som denna sammanställning omfattar har redovisat bidrag på drygt 
175 000 tkr (175 miljoner kronor). Diagrammet nedan visar hur bidraget fördelat sig på de olika 
utgiftsposter som funnits i redovisningsmallen.  
 
 

 
 
Sedan ekonomin började följas upp enligt nuvarande redovisningsmall har skillnaderna mellan de 
olika kostnadsposterna endast varierat med några enstaka procentenheter från år till år. Bilden 
avseende hur bidraget använts är med andra ord stabil. I jämförelse med i fjol har andelen medel 
som använts till löner och arvoden gått ner två procentenheter medan andelen som lagts på 
kategorierna ”Inköp av föreställningar, studiebesök och dylikt” respektive ”Övrigt” ökat med en 
procentenhet vardera. Inom kategorin övrigt redovisas huvudsakligen resekostnader och 
materialinköp. Där förekommer även exempel på hyreskostnader för teknik eller lokaler och mat 
eller fika under olika kulturaktiviteter.  
 
I likhet med i fjol har skolhuvudmännen som inte nyttjat hela sitt bidrag fått uppge varför inte 
hela bidraget använts. Knappt 10,5 miljoner redovisas som outnyttjat bidrag och det är totalt 
cirka 140 skolhuvudmän som uppgett att de fått medel över. Antalet skolhuvudmän med 
outnyttjade medel har minskat något medan den summan som redovisats som outnyttjad ökat 
med drygt 2 miljoner kronor sedan i fjol.  
 
Anledningarna till att bidragsmedel blivit över hos en dryg tredjedel av skolhuvudmännen är i 
stort desamma som förra året. Oftast har bidrag blivit över till följd av uteblivna aktiviteter, det 
vill säga att planerade aktiviteter inte kunde genomföras enligt plan. Här finns det både exempel 
på när skolar inte mäktat med att sjösätta planerade aktiviteter och på situationer där externa 
kulturaktörer av olika anledningar fått förhinder. Det är dock vanligare att skolan, på grund av 
personalomsättning eller olika organisatoriska förändringar, fått sänka ambitionsnivån gällande 
genomförandet och därför fått medel över.  
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Skolhuvudmännen svarar också ofta att det varit svårt att exakt beräkna vad olika insatser skulle 
kosta och att de i vissa fall blivit billigare än budgeterat. Det kan exempelvis handla om resor till 
olika föreställningar där man behövt en buss mindre än beräknat eller att de fått ”paketpris” på 
en viss insats. Det finns också exempel på insatser som subventionerats av någon annan part, 
exempelvis ett regionförbund, och därmed blivit billigare. Det ska också betonas att det finns 
exempel på det omvända – det vill säga där planerade aktiviteter blivit dyrare och där skolorna 
själva eller skolhuvudmannen fått skjuta till egna medel utöver bidraget från Kulturrådet. Det 
finns liksom förra året exempel på skolhuvudmän som mycket detaljerat redovisat för sina 
uppgifter och inte på kronan hamnar på det bidragsbelopp som beviljats. Här är skillnaderna ofta 
små mellan faktiskt bidragsbelopp och utgifter.  
 
Utöver att skolhuvudmännen redogjort för hur bidraget använts uppmanas de också att redovisa 
om och i sådana fall hur mycket egna resurser som skjutits till i arbetet med Skapande Skola. 248 
av de totalt 372 skolhuvudmännen har uppgett att de tillfört ytterligare resurser till Skapande 
Skola-insatserna. Antalet är jämförbart med tidigare år. De angivna summorna som varierar från 
500 kr - 1 500 000 kr med ett snitt på närmare 130 000 kr bland de som skjutit till extra resurser. 
Det är cirka 10 000 kr mer än i fjol. Totalt uppges ytterligare drygt 32 miljoner kronor skjutits till 
de bidrag de beviljats från Kulturrådet. De egna resurserna uppges huvudsakligen ha bekostat 
samordnings- eller projektledartjänster, resor, hyror och materialkostnader – det vill säga liknande 
kostnadsposter som tidigare. Det bör liksom tidigare poängteras att uppgifter om egna tillskjutna 
medel är frivilliga vilket innebär att egna resurser kan ha tillförts utan att detta redovisats. Vilka 
extra kostnader som tas upp varierar säkerligen också skolhuvudmän emellan.  
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GENOMFÖRDA INSATSER I  SKAPANDE SKOLA  

I redovisningsmallen får skolhuvudmännen kryssa för vilka insatser som bidraget Skapande Skola 
helt eller delvis bekostat. Utifrån en given lista har de ombetts lista alla de konst- och 
kulturområden som Skapande Skola omfattat. I diagrammet nedan visas hur stor andel av alla 
respondenter som uppgett att de arbetat med vart och ett av de angivna konst- och kulturområdena. 
Det visar alltså inte hur mycket tid varje skolhuvudman lagt ner på de olika konst- och 
kulturområdena. 

I likhet med tidigare har i princip alla huvudmän arbetet med fler än ett konst- och kulturområde. 
I snitt har varje skolhuvudman kryssat för åtta av de totalt 21 konst- och kulturområden som 
funnits i redovisningsmallen. Det är lika många områden per huvudman som både 2013 och 
2012.   

 

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 och året 
dessförinnan. I övrigt varierar endast andelen skolhuvudmän som arbetat med de olika områdena 
med några enstaka procentenheter i jämförelse med förra året. Det område där störst 
förändringar skett är ”Cirkus/Nycirkus” som ökat med åtta procentenheter (cirka 30 
skolhuvudmän fler) än ifjol.   

Precis som tidigare är det vanligare med insatser med snarare än för eleverna. Musikteater är det 
enda området som avviker från det mönstret. Det är dock fortsatt vanligt att Skapande Skola 
exempelvis inom området konst/bild/form inneburit att eleverna både fått skapa tillsammans 
med en kulturaktör och även besökt en professionell utställning.  

Utöver att kryssa för alla de konst- och kulturområden som de arbetat med inom Skapande Skola 
har skolhuvudmännen med egna ord fått beskriva de insatser som bekostats av bidraget. Det är 
svårt att i en sammanfattande text göra svaren rättvisa. Många ger ambitiösa beskrivningar av de 
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insatser som genomförts, vilka de omfattat och vilka som medverkat. Många olika föreställningar, 
antingen sådana de satt upp själva eller som de tagit del av utanför skolan namnges likväl som 
projekt som bedrivits eller olika museer eller andra konst- och kulturinstitutioner som skolorna 
har besökt. Det är också vanligt med beskrivningar av vilka årskurser eller skolor som genomfört 
olika typer av insatser. Ett 70-tal skolhuvudmän hänvisar till olika webbsidor där det antingen går 
att läsa mer om de specifika insatser som Skapande Skola omfattat hos skolhuvudmannen eller 
om de kulturaktörer de samarbetat med.  

I likhet med tidigare beskriver många skolhuvudmän i vilket sammanhang Skapande Skola-
insatserna satts in. Här finns både kopplingar till olika ämnen i skolan som idrott, historia, 
svenska, engelska och även givetvis estetiska ämnen. Det kan också handla om arbete kring ett 
särskilt tema såsom återbruk/hållbarhet, närproducerat, skriva text eller cirkus.  
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OMFATTNING OCH INNEHÅLL  

Totalt listar skolhuvudmännen 5202 professionella kulturaktörer som de arbetar med inom 
ramen för Skapande Skola.  I den siffran ingår givetvis många kulturaktörer som förekommer 
flera gånger. Flera olika skolhuvudmän kan exempelvis ha besökt samma museer eller anlitat 
samma danspedagog. 5202 är alltså den bruttosumma som man får fram genom att lägga ihop 
antalet kulturaktörer som varje skolhuvudman listat. Kulturrådet kommer att ta fram en 
förteckning över anlitade kulturaktörer inom Skapande Skola 2013/2014. Där kommer 
dubbletter att tas bort.  
 
Antalet engagerade kulturaktörer per skola fortsätter att öka även i år. I fjol anlitade varje 
skolhuvudman i genomsnitt 11 kulturaktörer för arbete inom Skapande Skola. I år är 
motsvarande siffra 14 vilket alltså är tre kulturaktörer fler per huvudman än 2013. Sannolikt beror 
ökningen delvis på en förbättring från skolhuvudmännens sida gällande själva redovisningen av 
kulturaktörer som var ny från i fjol.  I jämförelse med förra året har också fler bilagor, där 
skolhuvudmännen separat redovisat de kulturaktörer de arbetat med, inkluderats i årets 
sammanställning. Ökningen kan med andra ord eventuellt handla om en mer fullständig 
redovisning snarare än en faktisk förändring avseende antalet engagerade kulturaktörer per 
skolhuvudman.  
 
I diagrammet nedan visas hur många av de 5202 kulturaktörerna som tillhör olika konst- och 
kulturområden (blå stapel). Genom den röda stapeln åskådliggörs också hur många timmar totalt 
som kulturaktörerna inom respektive kategori engagerats för arbete på skolan med eleverna. Den 
gröna stapeln visar hur många timmar som totalt lagts ner för visning/föreställning/besök för 
eleverna.  
 

 
 
Totalt uppges de 5202 kulturaktörerna engagerats närmare 157 000 timmar vilket är en ökning 
med nästan 20 procent sedan ifjol.  
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Inom alla kategorier utom foto och serier har det i år engagerats fler kulturaktörer än i fjol. 
Cirkus/nycirkus är det område där den största procentuella ökningen av antalet anlitade 
kulturaktörer skett. När svaren rangordnats utifrån antal engagerade aktörer har vissa 
omkastningar skett från i fjol. Teater/drama är fortsatt den kategori där flest kulturaktörer 
engagerats. Ordningen mellan de fyra kategorier som kommer därefter har kastats om något. 
Litteratur/berättande och Muséer/kulturarv har klättrat i ranking medan Musik respektive 
Konst/bild/form halkat ned lite. Serier och Arkitektur har bytt plats sedan förra året.  I övrigt 
följer ordningen den från ifjol. Museer/kulturarv är avslutningsvis fortsatt den enda kategorin där 
externa besök för eleverna har upptagit mer tid än arbete på skolan med eleverna.  
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ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA  

Precis som tidigare får alla skolhuvudmän också med egna ord beskriva vilka eventuella resultat 
och effekter – både för elever och personal – som de upplever att arbetet med Skapande Skola 
lett till. De skolhuvudmän som har haft samverkansmöten mellan skolan och kulturlivet får också 
beskriva hur de 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.  

I tidigare återrapporteringar har svårigheterna lyfts med att på ett rättvisande och säkert sätt, över 
tid, jämföra skolhuvudmännens svar på dessa frågor. De enstaka beskrivningar 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 exakta uppgifter. Resultaten kategoriseras 
också något olika från år till år och belyser på så sätt lite olika perspektiv på arbetet med 
Skapande Skola. I stort bedöms liknande typer av resultat och effekter som tidigare beskrivas av 
skolhuvudmännen.  

I dessa årliga sammanställningar har successivt kvalitetsförbättringar kunnat skönjas i 
skolhuvudmännens redovisningar. Det har framför allt gällt beskrivningarna av elevers 
måluppfyllelse där det blivit vanligare med en tydligare koppling mellan insatserna i Skapande 
Skola och läroplansmål – både genom direkta hänvisningar men också indirekt genom 
beskrivningar av resultat som ligger väl i linje med mål i läroplanen. Möjligen kan dessa svar tyda 
på att det nu efter flera års arbete med Skapande Skola går att utläsa tydligare resultat vad gäller 
elevernas lärande och måluppfyllelse. Det är också fler skolhuvudmän som i frågan gällande 
resultat för elever just försöker problematisera och diskutera vad de upplever att sakerna lett till – 
inte bara hur insatsen upplevts av eleverna.  

Sammantaget är upplevelserna av vad bidraget Skapande Skola lett till, fortsatt positiva. En 
absolut merpart av alla skolhuvudmän har övervägande goda erfarenheter av den verksamhet 
som kunnat bedrivas med hjälp av bidraget. Redovisningarna vittnar i stort om att de upplever att 
barn och elever, till följd av uppdraget fått uppleva mer kultur, både i form av eget skapande men 
även genom olika typer av föreställningar och deltagande vid andra typer av kulturella aktiviteter. 
Det finns självklart enstaka aktiviteter som beskrivs som mer eller mindre lyckade eller 
dimensioner av själva bidraget eller redovisningen som upplevs krångliga eller hindrande. Sådana 
mindre positiva upplevelser hör alltså till undantagen i skolhuvudmännens redovisningar.  

RESULTAT OCH EFFEKTER – ELEVER 

Skolhuvudmännens hantering av frågan om kopplingar mellan elevernas måluppfyllelse och 
Skapande Skola varierar. Frågan är formulerad så här: ”Hur har insatserna inom Skapande skola 
bidragit till att eleverna uppnått skolans måluppfyllelse enligt gällande Lgr 11 (till exempel vad 
gäller inlärning, studiemotivation, studieresultat)? Ge gärna konkreta exempel.” 

Ett vanligt sätt att hantera frågan är att något närmare beskriva de insatser som gjorts och koppla 
ihop dem med upplevelser från eleverna. Det är relativt vanligt med citat eller sammanfattningar 
från elevutvärderingar. Dessa citat är dock ofta relativt övergripande och beskriver upplevelser av 
roliga och inspirerande aktiviteter snarare än konkreta resultat av insatserna. Eleverna beskrivs 
överlag ha upplevt Skapande Skola-insatserna som positiva och annorlunda från den ”vanliga 
skolan”. Vissa skolhuvudmän stannar här i sin redovisning men merparten går vidare och 
försöker sätta ord på vilken skillnad Skapande Skola lett till för eleverna.  

Sättet på vilket Skapande Skola väckt intresse, entusiasmerat, motiverat och visat på olika vägar 
att uttrycka och utveckla kunskaper är, i likhet med tidigare år, ett framträdande tema i 
skolhuvudmännens återrapporteringar. En skolhuvudman sammanfattar den bild som många 
huvudmän gett uttryck för på följande sätt:  
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”Det (Skapande Skola) stimulerar till elevens ökade kreativitet, nyfikenhet och att det stärker 
självförtroendet våga pröva nya saker och egna idéer. Det ökar elevernas samarbetsförmågor, att eleverna 
vågar ifrågasätta och att ha ett kritiskt granskande sätt. Detta gör och leder till bättre skolresultat och 
måluppfyllelse enligt Lgr 11. Eleverna har tyckt om att arbeta både praktiskt och teoretiskt lättare för 
många att förstå helheten och samband.” 

I likhet med tidigare år hänvisar upp emot en tredjedel av skolhuvudmännen direkt till 
läroplansmål i sina resultatbeskrivningar. Många beskriver också resultat exempelvis gällande 
olika uttryckssätt, helhet och sammanhang och samarbete som ligger väl i linje med mål i 
läroplanen. Kopplingar görs både direkt och indirekt till läroplansformuleringen ”Eleverna ska få 
uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet” (Lgr 11). Det förekommer också exempel på de som 
kopplar ihop insatser inom Skapande Skola med läroplanens centrala innehåll i ämnen som bild, 
historia, svenska, engelska, idrott och slöjd. Det framstår överlag som något vanligare än tidigare 
med tydliga kopplingar mellan aktiviteterna inom Skapande Skola och stärkt måluppfyllelse och 
inte bara till stärkta förutsättningar för förbättrade resultat.  
 
Det är också relativt vanligt med kopplingar till läroplanens mål gällande normer och värden. Det 
kan handla om att eleverna blivit bättre på att uttrycka känslor eller samarbeta. Det kan också 
handla om att eleverna genom insatser i Skapande Skola i praktiken fått känna på vad delaktighet 
och inflytande kan innebära, exempelvis i framtagande av en film eller berättelse. Här 
förekommer också exempel på andra dimensioner som Skapande Skola upplevts bidra till att 
stärka. Det handlar exempelvis om elevers självkänsla och självförtroende som kan ha utvecklats 
till följd av att ha stått på scen eller att få visa en annan sida av sin själv som skolan inte tidigare 
gett ett lika tydligt utrymme för.   

Ett återkommande tema i skolhuvudmännens redovisningar är också sättet på vilket Skapande 
Skola-aktiviteter bidragit till en ökad ämnesintegrering och en större känsla av helhet och 
sammanhang i undervisningen. Andelen skolhuvudmän som lyfter denna aspekt bedöms 
likvärdig med i fjol. Nedan följer två exempel på skolhuvudmän som ser ökad ämnesintegrering 
som en positiv följd av arbetet med Skapande Skola.   
 

”För att utveckla elevernas förmågor i enlighet med kunskapskraven i läroplanen måste olika ämnen 
integreras med varandra. I de aktiviteter vi haft genom Skapande skola har denna integration skett 
naturligt.” 

”Att arbeta med de estetiska läroprocesserna som en naturlig del av undervisningen ger fördjupade 
kunskaper. Genom att bearbeta samma arbetsområde i flera ämnen och på olika sätt förstärks inlärning och 
studieresultat. Vi upplever också att inslag av kultur och skapande stärker elevers studiemotivation 
avsevärt.”   

Ett annat sätt att variera undervisning utöver att arbeta ämnesövergripande och tematiskt är att 
föra in nya metoder och verktyg i undervisningen. Det är ett annat framträdande tema i 
redovisningarna. Skapande Skola har i många fall bidragit till en mer nyanserad undervisning som 
i sin tur gett elever med olika behov och kompetenser fler möjlighet att lättare lära men också på 
ett mer individanpassat sätt visa på utvecklade kunskaper och förmågor. En skolhuvudman 
uttrycker sig så här:  

”Tillgång till nya metoder och verktyg: Att som elev få använda olika verktyg i undervisningen har bägge 
projekten bidragit mycket med. Berättande och muntlig framställan kopplat till egentligen alla ämnen har 
bl.a. fått en del elever att våga öppna upp sig och ta plats på ett sätt de kanske inte tidigare gjort. Foto och 
film har via de anlitade pedagogerna gett elever möjlighet att använda sig av modern teknik och på sätt 
kunna använda detta i fler lärsituationer i skolarbetet. T.ex. att redovisa ett arbete där man lär sig att 
använda modern teknik och på sätt skapar både ett eget lustfyllt lärande men där också arbete som ska 
bedömas och betygsättas breddas inte minst där en del elever har lättare att använda sig av alternativa verktyg 
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istället för mer traditionella.” 

Flera är inne på att Skapande Skola bidragit till att stärka barn som vanligtvis kan ha svårt att ta 
till sig och komma till sin rätt i skolans mer traditionella arbetssätt. En huvudman skriver att ”[..] 
barn som har svårare att använda skolans traditionella uttrycksätt i tal och skrift har genom arbete 
med andra uttryck blommat ut.” 
 
Slutligen finns det också resultatbeskrivningar som handlar om stärkta kunskaper eller förmågor 
inom det områden som Skapande Skola haft sitt fokus på olika skolor. Det kan handla om allt 
ifrån hållbarhet och återbruk till lokalhistoria och olika dansstilar.  
	  

RESULTAT OCH EFFEKTER – SKOLPERSONAL 

De två temana som i tidigare sammanställningar varit framträdande i redovisningen för resultat 
och effekter för skolpersonal fortsätter väga tyngst i årets återrapportering. Det handlar dels om 
hur Skapande Skola bidragit till en större verktygslåda för läraren i undervisningen och dels om 
hur samarbetet över ämnesgränser, årskurser och i vissa fall mellan olika skolor stärkts. Resultatet 
för skolpersonalen handlar med andra ord i stort om stärkta förutsättningar för att variera sin 
undervisning och skapa helhet och sammanhang för eleverna – två dimensioner som är viktiga 
för elevernas måluppfyllelse.  

På temat större verktygslåda vad gäller uttrycksformer ges många olika exempel. Det handlar 
både om konkreta sätt att låta eleverna skapa, lära och redovisa men också inspiration gällande 
hur lokala resurser såsom skolgården eller biblioteket kan användas i undervisningen. Två olika 
skolhuvudmän skriver så här:  

”Att samarbeta med en konstnär innebär mycket eget lärande. Dels de konkreta lektioner som genomförs, 
men också metoder som kan överföras till andra ämnen. Lärarna har fått fördjupad kunskap om vilken 
nytta olika konstarter kan användas som medel i undervisningen. Särskilt uppmärksammat är de 
samarbetsövningar om problemlösning som genomförts.” 

 ”Även pedagogerna känner sig otrygga när de ska uttrycka sig med kultur. Att sänka garden, att våga i 
någon mån "göra bort sig", gör att ett bättre klimat, bättre arbetskultur kan utvecklas. Förståelsen för 
kulturarbetare bland pedagoger har helt klart ökat liksom det omvända, kulturarbetare har fått en god bild 
vad det innebär att jobba som lärare, nyttiga erfarenheter. Avståndet har också minskat mellan skola, 
kulturliv och övrigt arbetsliv. Trösklar blir lägre, behovet av att kunna använda kultur för lärandet har helt 
klart utvecklats.” 

På temat ämnesövergripande arbetssätt förekommer flera exempel där lärare i olika ämnen och 
årskurser börjat samarbeta utifrån en förenande Skapande Skola-aktivitet. En skolhuvudman 
berättar hur en lärare i bild och teknik efter ett besök av en arkitekt låtit eleverna bygga egna 
ekologiska hus med fokus på förnyelsebar energi. En annan skriver att pedagogerna blivit bättre 
på att integrera och utvärdera Skapande skola-aktiviteterna inom ämnesundervisningen. De 
förekommer också skolhuvudmän som menar att Skapande Skola-aktiviteterna lett till en starkare 
vi-känsla på skolan och att klimatet både lärare emellan men även mellan lärare och elever blivit 
mer respektfullt. Så här sammanfattar en skolhuvudman upplevelsen av stärkt samverkan i 
lärarkollegiet:  

”Lärarna har tätare samarbete mellan klasserna, då de har ämnesövergripande teman blir samarbetet mer 
utvecklat. Undervisningen blir mer kreativ och man fortsätter med lyckade arbetssätt som provats i projekten. 
Man vågar bryta schemat och köra temaundervisning hela dagar.” 

De effekter som beskrivits för eleverna har också varit av betydelse för lärarna. Genom mer 
varierade uttrycksformer har de inte bara själva fått inspiration och stärkt sin kompetens att 
variera undervisningen. De har också fått möjlighet att se sina elever i situationer de inte sett dem 
i tidigare. I vissa fall kan de ha lett till en upptäckt av styrkor och svagheter hos elever som de 
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inte själv fått syn på i den egna undervisningen. Det har i sin tur lett till förbättrade möjligheter 
att individanpassa undervisningen ytterligare genom att bygga vidare på nyupptäckta styrkor hos 
eleven. 

Det finns också skolhuvudmän som på mer eller mindre detaljerade sätt beskriver hur 
aktiviteterna inom Skapande Skola lagt en plattform – en kunskapsbas inom ett visst område – 
som läraren sedan har kunnat arbeta vidare med. Det handlar både om stärkt kompetens hos 
lärarna men även stärkt kunskap hos eleverna. Det kan exempelvis gälla moment inom idrotten 
(dans) eller bilden (foto, film). På detta sätt har Skapande Skola i vissa fall underlättat lärarnas 
möjligheter att nå djupare och längre inom ett ämne än vad ordinarie undervisning gett utrymme 
för. Ett besök på ett museum eller en föreställning kan utöver att ha stärkt kunskapen i ett visst 
ämne också ha stärkt elevernas motivation att lära sig mer – något som också gjort lärarens 
fortsatta undervisning lättare.  

Slutligen finns det skolhuvudmän som säger att det är svårt att uttala sig om effekter hos 
skolpersonalen. Några uppger liksom tidigare 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 

Skolhuvudmännen har också fått svara på följande fråga: ”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.” 
 
Ungefär var sjätte skolhuvudman (omkring 70 stycken) berättar att sådana gemensamma 
sammankomster ägt rum. Samtidigt som omfattning, upplägg och deltagare varierar tycks de 
flesta redovisade möten i grunden ha haft liknande syften. De handlar i stort om inspirations-, 
informations- och erfarenhetsutbytestillfällen där pedagoger, företrädare för kulturförvaltning 
eller motsvarande och professionella kulturutövare, kulturpedagoger eller liknande, träffats. 
Fokus har ofta legat på att presentera och exemplifiera kulturutbudet, på att diskutera hur 
estetiska lärprocesser kan ta sig uttryck i skolan och på att planera kommande aktiviteter ihop. I 
flera fall har mötena handlat om att förbereda och tidigt etablera ett samarbete mellan skolans 
pedagoger och externa kulturaktörer för att på så sätt stärka förutsättningarna för lärarna att sätta 
enskilda Skapande Skola-insatser i ett större sammanhang. Det handlar i vissa fall också om att 
stärka lärarnas kompetens att använda sig av olika estetiska lärprocesser i sin undervisning.  
 
En skolhuvudman som både haft olika Skapande Skola-insatser på olika skolor likväl som 
kommungemensamma initiativ ger följande exempel:  
 

”Inför flera av de centralt organiserade aktiviteterna har kultursamordnaren bjudit in till en pedagogträffar 
där pedagoger och kulturutövare möts. Syftet med träffarna är att pedagogerna får en förförståelse för vad 
aktiviteten kommer att innehålla, vilket möjliggör ett fördjupat arbete med eleverna både före och efter 
aktiviteten. På dessa träffar informerar kultursamordnaren om bakgrund och syfte med Skapande skola. 
Pedagogträffar har lyfts som en klar framgångsfaktor av både rektorer och pedagoger för att nå närmare 
förordningen och målsättningen av Skapande skola.” 

En annan berättar att de anordnat ett barnkulturseminarium:  
 

”Vi har genomfört ett barnkulturseminarium i syfte att skapa en mötesplats för kulturarbetare och pedagoger 
där barnkultur och pedagogiska frågor sattes i centrum. Tanken med seminariet var vidare att det skulle bli 
en språngbräda för det fortsatta arbetet med kultur och lärande.” 

Ett tiotal skolhuvudmän beskriver sina seminarier som mer renodlade inspirations-, utbuds- eller 
kick-off dagar för Skapande Skola. Målet med sådana träffar är ofta att både visa på en bredd av 
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kulturella uttrycksformer men också påbörja ett mer detaljerat planeringsarbete inför själva 
insatserna. Ofta tycks dessa typer av träffar ha satts ihop centralt på förvaltningen som då gjort 
ett urval av kulturaktörer som sedan fått visa på sitt utbud. En skolhuvudman berättar följande:  
	  

”Vi startade läsåret med en kommunövergripande inspirationsdag för all pedagogisk personal i förskoleklass-
åk 9. Personalen fick diskutera med kulturaktörer kring möjligheterna inom Skapande Skola och andra 
projekt. Det gavs också tillfälle att aktivt prova på olika uttryck vid workshops. Erfarenheten av en sådan 
här dag är att förståelsen ökar, projekten löper betydligt smidigare och förväntningarna från båda parter 
infrias i högre grad.” 

I likhet med i fjol finns det fortsatt en handfull respondenter som specifikt berättar om 
återkommande möten mellan skolors kulturombud. Målet är ofta ett utbyta erfarenheter och på 
ett genomtänkt sätt integrera Skapande Skola i en helhetsstrategi för kultur i skolan. En beskriver 
det så här vilket också i stort sammanfattar väl den bild som skolhuvudmän med liknande 
exempel gett:   
 

”Flera kulturombudsträffar/seminarier har genomförts under året; ofta med någon aktör från kulturlivet 
inbjuden. 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.” 

 
Någon anger att de ansökte om bidrag för en uppstartsdag för Skapande Skola där deltagande 
lärare skulle få lyssna på olika professionella föreläsare men att denna del av ansökan avslogs. En 
annan respondent berättar att de anordnat en konferens riktad till pedagoger i förskoleklass då 
Skapande Skola från 2013 utökats till att även omfatta förskoleklass. Målet med dagen var att just 
uppmärksamma förskoleklasspedagogerna på att de nu ingår i Skapande Skola samt ge konkreta 
exempel och inspiration på vad Skapande Skola-insatser kan innebära och leda till.  
 

ÖVRIGA KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER 

I likhet med i fjol har drygt var tredje skolhuvudman i slutet av redovisningsblanketten valt att 
lämna övriga upplysningar eller kommentarer till sin redovisning. En absolut merpart av dessa 
svar handlar om ett förtydligande eller tillägg till tidigare lämnade svar. Det kan exempelvis 
handla om att siffran gällande elevantal inte är helt exakt eller ett förtydligande om vad en viss 
insats lett till. Vissa har valt att förtydliga eller kommentera sin ekonomiska redovisning. Ett par 
har beskrivit hur de tagit fram underlag för redovisningen. Där förekommer både exempel på 
enkäter, fokusgrupper och temadagar för just Skapande Skola.   
 
Många av respondenterna har valt att i övergripande termer beskriva den positiva betydelse som 
bidraget haft hos dem. Det kan handla om hur Skapande Skola successivt blivit en del av ett 
större helhetsgrepp kring kultur i skolan eller hur de upplever att de öppnat upp för mer kultur i 
skolan. En skolhuvudman skriver så här:  
 

”Kvaliteten i arbetet med skapande skola ökar för varje år. Från början var det mycket tillfälliga inhopp i 
skolans arbete. Idag är det mycket mer en målmedvetenhet och har ett klart syfte från skolans sida när man 
går in i arbetet. Arbetet ger effekter och det är mycket positivt från både skola och kulturarbetare.” 

Ett 10-tal svar innehåller något mer kritiska kommentarer eller reflektioner. En handfull 
respondenter framför exempelvis kritik mot redovisningsblanketten eller bidragsreglerna. Det 
kan handla om en upplevelse av att redovisningen av egna tillskjutna resurser är svår att göra och 
avgränsa eller svårigheterna i att ange exakt hur många elever som omfattats av insatserna. Någon 
önskar att bidraget skulle kunna användas till kompetensutveckling av befintliga pedagoger på 
skolan för att skapa större långsiktighet och hållbarhet i insatserna. Ett par skriver att de upplever 
att intresset för Skapande Skola-aktiviteter gått ner, framförallt på högstadiet medan en annan 
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skolhuvudman skriver att det successivt blivit svårare att få skolan att frigöra tid för Skapande 
Skola-insatser.  
 
Slutligen är det flera som i de avslutande kommentarerna tar chansen att tacka för Skapande 
Skola-bidraget. Vissa lägger till en förhoppning om att även framöver få ta del av bidraget.  
 


