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INLEDNING  

I följande rapport har återrapporteringarna från skolhuvudmän som 2014 beviljades bidraget 
Skapande Skola sammanställts. Bidragets utformning under 2014 var detsamma som under 2013 
och gäller för kulturinsatser från förskoleklass upp till årskurs 9.  
 
Av de totalt 375 skolhuvudmän som beviljades bidraget 2014, omfattar denna sammanställning 
totalt 373 redovisningar. Det innebär att endast två redovisningar saknas vid 
rapporteringstillfället. De saknade redovisningarna gäller skolhuvudmän som beviljats två relativt 
små bidragsbelopp vilket innebär att bortfallet har en ytterst marginell inverkan på resultatet i 
denna sammanställning.   
 
Redovisningsmallen har i stort varit utformad som tidigare år och därmed följer också 
sammanställningen tidigare års upplägg. En par mindre förändringar har gjorts. Det gäller 
exempelvis den ekonomiska redovisningen där Kulturrådet förfinat kostnadsposterna något. Det 
handlar också om att skolhuvudmännen denna gång inte behöver ange elever per årskurs utan 
istället får uppge det totala antalet elever som omfattats av insatserna.  
 
Resultaten jämförs så långt det går med föregående års resultat. Det gäller framför allt de 
kvantitativa uppgifterna. 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 utelämnade uppgifter om huvudmannaskap där de korrekta 
uppgifterna lätt kunnat läggas till. Det handlar också om antalet skolor där vissa huvudmän 
uppgett allt för många. Sådana enstaka felaktiga svar har tagits bort i sammanställningen men 
bedöms inte påverka storleksordningen i resultaten.   
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ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM DELTAGANDE  

Av de totalt 373 skolhuvudmän som denna sammanställning omfattar är 271 huvudmän 
kommunala. 101 av skolhuvudmännen är fristående och har en drivs av ett aktiebolag, ideell eller 
ekonomis förening eller stiftelse. En skolhuvudman uppges vara statlig. Resultatet är i princip 
identiskt med förra året.   
 
Totalt uppges drygt 3200 skolor ha deltagit i de insatser som skolhuvudmännen genomfört med 
stöd av Skapande Skola-bidraget. Av dessa uppges drygt 2900 kommunala, cirka 200 fristående 
och 16 uppges vara statliga1. Det är en liten uppgång på cirka 100 skolor i jämförelse med i fjol. 
Givet vissa korrigeringar i uppenbara felaktigheter i skolornas svar är dock resultatet förknippat 
med viss osäkerhet.  
   
Antalet barn och elever som deltagit i Skapande Skola-insatser uppgår nu till knappt 694 000 
vilket är en ökning med drygt 50 000 barn och elever i jämförelse med i fjol. Jämförelser 
årskursvis är inte möjliga då formuläret förenklats och skolhuvudmännen nu inte redovisar 
elevantal per årskurs. 694 000 deltagare innebär att drygt 65 procent av det totala antalet barn och 
elever i förskoleklass till årskurs 9 läsåret 2014/2015 deltog i insatser inom Skapande Skola2.  
 
I redovisningsmallen har skolhuvudmännen fått ange vilka årskurser som omfattas av insatserna. 
Av de 373 huvudmän som skickat in sin redovisning varierar antalet som kryssat för respektive 
årskurs från 281 till 332. Hos 281 av huvudmännen har årskurs nio deltagit medan årskurs 5 
exempelvis omfattats av insatserna hos 332 skolhuvudmän. Det är generellt sett något fler 
skolhuvudmän som uppgett att de lägre årskurserna (årskurs 1-6) omfattas av insatserna i 
jämförelse med de högre årskurserna (årskurs 7-9) och förskoleklass. Skillnaderna kan givetvis 
bero på att insatser varit mer vanliga i lägre årskurser men kan också bero på att högre årskurser 
saknas hos en del huvudmän.  
 
142 respektive 210 av skolhuvudmännen har uppgett att förberedelseklass respektive särskola 
deltagit i insatserna. Resultatet liknar fjolårets men med en liten ökning (cirka tio skolhuvudmän 
fler) gällande förberedelseklassers deltagande i Skapande Skola.   
 
 
 
 

	  
	   
 	  

                                                        
1 I likhet med tidigare år har antalet statliga skolor behövt korrigeras så en handfull skolhuvudmän gett felaktig 
information om antalet statliga skolor. De skolor som efter korrigering angetts som statliga skolor avser sameskolor 
och skolor under Statens Institutionsstyrelse.   
2 Uppgifterna om totala antalet barn och elever är hämtade från Skolverkets statistik över barn och elever i 
förskoleklass och grundskola på riksnivå läsåret 2014/2015 (totalt 1 062 494 barn och elever)  
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EKONOMISK REDOVISNING  

De 373 skolhuvudmännen har totalt redovisat bidrag omfattande närmare 181 miljoner kronor. 
Diagrammet nedan visar hur bidraget fördelat sig på de delvis nya utgiftsposter som funnits i 
redovisningsmallen.  
 
 

 
 
Då redovisningen ändrats något är jämförelser förknippade med viss osäkerhet Förr året fick 
huvudmännen samlat redovisa ”Löner och arvoden till professionella”. Den posten uppgick då 
till 60 procent av det totala bidragsbeloppet. I år har huvudmännen fått dela upp sin ersättning till 
professionella kulturaktörer på posterna ”Löner till professionella kulturaktörer” respektive 
”Anlitade professionella kulturaktörer med F-skatt”. Totalt omfattar de posterna 71 procent. Det 
skulle kunna innebära att en högre andel av bidragsmedlen i år sysselsatt professionella 
kulturaktörer. Kommande redovisning av kulturaktörers engagemang styrker dock inte en sådan 
eventuell ökning. I fjol fanns också kostnadsposten ”Inköp föreställningar, studiebesök och 
dylikt” som 25 procent av bidragen gått till. I årets redovisning finns en liknande kostnadspost 
som heter ”Professionella kulturaktiviteter utanför skolan” som uppgått till 14 procent vilket 
skulle kunna innebära en minskning i externa kulturaktiviteter. Samlat omfattar dock de poster 
som handlar om ersättning till professionella kulturaktörer och kulturaktiviteter 85 procent vilket 
är helt i enlighet med fjolårets resultat.  
 
Kostnadsposten ”Seminarier/konferenser mellan skolan och professionellt kulturliv” är 
andelsmässigt lika stor som motsvarande post i fjol och utgör fortsatt endast en procent av 
bidragen. Kategorin ”Övrigt” har minskat igen med en procentenhet men då finns i år även 
posten ”Resor för professionella kulturaktörer” som i viss utsträckning tidigare redovisats under 
kategorin övrigt. I årets övrigt-kategori ingår exempelvis lokalhyror, materialkostnader, logi. 
litteratur och resekostnader för externa kulturaktiviteter.   
 
140 av de 373 skolhuvudmännen har redovisat outnyttjat bidragsmedel vilket i princip är identiskt 
med förra året. Andelen outnyttjat bidrag har minskat med en procentenhet och omfattar i år 
drygt 9,2 miljoner kronor vilket är att jämföra med 10,5 miljoner kronor i fjol.  
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Outnyttjade bidragsmedel beror i likhet med tidigare år på att vissa planerade aktiviteter inte 
kunde genomföras, att vissa aktiviteter blivit billigare än förväntat eller att exakta 
kostnadsuppskattningar varit svåra att göra.  När det gäller aktiviteter som blivit billigare än 
förväntat handlar det exempelvis om resor, arvoden till kulturaktörer, eller besök på externa 
kulturinstitutioner. I några fall har skolpersonal som varit centrala för Skapande Skola-aktiviteter 
slutat eller varit sjukskrivna vilket påverkat insatsernas genomförande. Det förekommer också 
exempel på elevgrupper som erbjudits att delta men i slutändan inte gjort det. Några skolor har 
haft pågående ombyggnationer som gjort att det varit svårt att kunna fokusera på Skapande 
Skola.  
 
Skolhuvudmännen har också fått redovisa om de skjutit till egna resurser i arbetet med Skapande 
Skola. 261 skolhuvudmän har uppgett att de bidragit med egna medel och de tillskjutna beloppen 
sträcker sig från ett par hundra kronor upp till närmare en miljon kronor. Det totala beloppet 
som uppgetts ha skjutits till uppgår till närmare 35,5 miljoner kronor. Både antalet skolhuvudmän 
som skjutit till egna medel likväl som det totala tillförda beloppet är något högre än i fjol. Den 
genomsnittliga summan som tillförts bland de 261 skolhuvudmännen landat på närmare 136 000 
kronor vilken i genomsnitt är cirka 6000 kr mer än förra året. Extra resurser har gått till att täcka 
vissa kostnader som blivit högre än planerade. Det handlar också om utgifter för resor, mat, 
materialkostnader och projektledning/samordning. Som alltid bör det  slutligen nämnas att 
uppgifterna om egna resurser är frivillig och det varierar sannolikt i vilken utsträckning och med 
vilken detaljeringsgrad som skolhuvudmännen redovisar eventuella extra resurser.  
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GENOMFÖRDA INSATSER I  SKAPANDE SKOLA  

I redovisningsmallen får skolhuvudmännen, utifrån en given lista, fått kryssa för alla de konst- 
och kulturområden som Skapande Skola omfattat. Nästan alla har i likhet med tidigare arbetet 
med fler än ett konst- och kulturområde och i genomsnitt har varje skolhuvudman kryssat för 
åtta av de totalt 21 konst- och kulturområdena. Det genomsnittliga antalet områden per 
huvudman har varit stabilt sedan 2012.  

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 utan hur stor andel av 
skolhuvudmännen som haft Skapande Skola-insatser inom de olika områdena.  

 

Storleksordningen och rangordningen på de olika områdena liknar i hög utsträckning tidigare års 
resultat. Insatser med eleverna snarare än insatser som innebär att eleverna tar del av 
professionella föreställningar eller liknande är vanligare med undantag för området musikteater. 
Där har dock andelen huvudmän som skapat musikteater med eleverna ökat med åtta 
procentenheter sedan i fjol. Det är den största förändringen gällande vilka konst- och 
kulturområden som Skapande Skola omfattat hos huvudmännen. I jämförelse med förra året 
skiljer sig resultatet i övrigt endast åt med någon eller några procentenheter per några av 
områdena.  De åtta områden som hälften eller fler av huvudmännen arbetat med är desamma 
som både 2013 och 2014. Resultatet är också likvärdigt med fjolårets vad gäller de områden som 
omkring en tredjedel arbetat med – i diagrammet ovan handlar de om områdena 
”Slöjd/hantverk/design” till ”Film/Bio”.  Där ingår nu också ”Musikteater, med eleverna”. 
Något färre skolhuvudmän har arbetat med områdena ”Cirkus/Nycirkus”, ”Media” och ”Foto, 
med eleverna” men skillnaden är marginell. Områdena ”Arkitektur”, ”Foto, utställning 
(professionell) samt ”Serier” har fortsatt omkring var tionde huvudman arbetat med.  
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Skolhuvudmännen har också ombetts att kortfattat beskriva insatserna som har bekostats av 
Skapande skola-bidraget samt ange eventuella webbsidor som inkluderar exempel på Skapande 
Skola-insatser.  

I likhet med tidigare varierar svaren i omfattning och detaljgrad och det är svårt att i en 
sammanfattande text göra svaren rättvisa. Många listar de olika insatser som Skapande Skola 
inneburit och namnger aktörer de arbetat med, institutioner de besökt eller berättar om de olika 
utställningar, föreställningar eller liknande som de själva satt upp eller besökt. Där finns både 
längre och kortare beskrivningar av insatsernas genomförande och hur de tagits emot av eleverna. 
Vissa berättar också mer ingående om i vilken kontext Skapande Skola-insatserna genomförts 
och på vilket sätt de kopplat an till övriga ämnen eller projekt hos huvudmannen eller på en 
skola. Det finns exempel på teman som genomsyrat Skapande Skola-insatserna och löpt på som 
en röd tråd inom fler olika konst- och kulturområden. Några exempel på sådana teman är 
barnkonventionen, folktro, digitalisering/nätet och identitet. Hos större huvudmän är det vanligt 
att berätta vilka skolor eller årskurser som genomfört olika insatser.  

Drygt 110 skolhuvudmän hänvisar till olika webbsidor där Skapande Skola-exempel ingår. Antalet 
huvudmän som hänvisar till webbsidor har ökat från dryga 70 i fjol. Det förekommer både mer 
övergripande adresser, exempelvis till skolor men också länkar direkt till filmer eller projekt som 
genomförts med Skapande Skola-bidraget. Det finns också länkar till artiklar, exempelvis i 
lokaltidningar, där Skapande Skola-aktiviteter uppmärksammats.  
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OMFATTNING OCH INNEHÅLL  

Totalt har skolhuvudmännen räknat upp närmare 5500 professionella kulturaktörer som de 
arbetat med inom ramen för Skapande Skola. Uppgiften får man genom att summera alla de 
aktörer som huvudmännen listat. De är något (cirka 300) fler än i fjol. I den siffran förekommer 
dock många kulturaktörer flera gånger. Det beror på att olika skolhuvudmän arbetat med samma 
aktörer eller institutioner. En del skolhuvudmän har också listat vissa aktörer mer än ån gång. 
Det har ibland gjorts där aktören anlitats återkommande gånger eller där flera olika skolor hos 
huvudmannen anlitat samma aktör. En nettolista över anlitade kulturaktörer skulle sannolikt 
innehålla betydligt färre än 5500 namn.   
 
I diagrammet nedan visas hur många av uppräknade kulturaktörer som tillhör olika konst- och 
kulturområden (blå stapel). Den gröna stapeln visar hur många timmar totalt som kulturaktörerna 
inom respektive kategori engagerats för arbete på skolan med eleverna. Den röda stapeln visar hur 
många timmar som totalt lagts ner för visning/föreställning/besök för eleverna.  
 

 
 
Rangordningen på de olika områdena liknar i stort fjolårets resultat. Områden har på sin höjd 
förflyttats ett steg upp eller ner. Även profilen vad gäller nedlagda timmar för och med eleverna 
liknar förra årets.  
 
Givet osäkerheten i redovisningen är det svårt att uttala sig om vissa mindre förändringar har att 
göra med ett högre antal dubbletter eller om det faktiskt skett förändring gällande antal aktörer 
som anlitats inom dessa. Antalet aktörer har andelsmässigt ökat mest inom områdena arkitektur 
och media men det är också relativt små områden och ger både mindre förändringar i antal likväl 
som eventuella fel ett större procentuellt genomslag. De områden där antalet aktörer minskat 
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något i jämförelse med i fjol är ”Foto”, ”Cirkus/Nycirkus”, ”Musikteater”, ”Dans”, 
”Konst/Bild/Formgivning” samt ”Musik”. Inom övriga områden har antalet aktörer ökat.   
 
Totalt uppges samtliga kulturaktörer ha engagerats cirka 157 000 timmar vilket är helt i linje med 
fjolårets resultat3. Museer/kulturarv är fortsatt den enda kategorin där externa besök för eleverna 
har upptagit mer tid än arbete på skolan med eleverna. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
3 Timmar som redovisats utan koppling till ett konst- eller kulturområde har tagits bort. Det rör sig om ett tiotal fall 
och påverkar inte storleksordningen på det sammantagna antalet timmar.  



 

 11 

ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA  

Som tidigare får alla skolhuvudmän med egna ord beskriva vilka eventuella resultat som de 
upplever att arbetet med Skapande Skola lett till. Det gäller både för elever och personal och 
frågorna är desamma som förra året. De skolhuvudmän som har haft samverkansmöten mellan 
skolan och kulturlivet får också berätta hur de sett ut och upplevts. Allra sist i 
återrapporteringsblanketten får skolhuvudmännen en chans att lämna övriga kommentarer. 
Nedan sammanfattas skolhuvudmännens svar på dessa fyra öppna frågor.  

RESULTAT OCH EFFEKTER – ELEVER 

Den första frågan i fritextdelen av redovisningsmallen handlar om hur insatserna inom Skapande 
Skola eventuellt bidragit till att eleverna uppnått skolans måluppfyllelse enligt gällande Lgr 11 (till 
exempel vad gäller inlärning, studiemotivation, studieresultat).  

De teman som skolhuvudmännens svar berör är desamma som tidigare år och fokuset och 
konkretionen i deras svar är också fortsatt varierat. Det är vanligt med någon slags kort 
beskrivning av insatserna och med en efterföljande reflektion gällande vad de gett. Denna 
reflektion är ibland relativt allmänt hållen och summerar i övergripande ordalag vad eleverna 
tyckt om insatserna. Där kan det exempelvis handla om att eleverna varit engagerade i insatserna, 
tyckt det har varit roligt, utmanande eller intresseväckande. Många går dock längre och beskriver 
hur de upplever att Skapande Skola stärkt förutsättningarna för inlärning eller direkt bidragit till 
att utveckla elevernas kunskap i relation till konkreta läroplansmål.  

När det gäller stärkta förutsättningar är resultat i form av ökad lust, inspiration och motivation, 
som tidigare, väldigt vanliga. Många skolhuvudmän beskriver insatserna som en ögonöppnare där 
elevernas intresse för just det aktuella konst- och kulturområdet eller temat ökat. Det kan handla 
om dans, teater, film eller berättande. De flesta beskriver också någon slags ”spill-over-effekt” 
där insatserna inom Skapande Skola inspirerat och utvecklat förmågor som är till nytta för 
lärandet i stort. Det handlar exempelvis och stärkt självförtroende och självkänsla men också 
andra mer konkreta kompetenser. En skolhuvudman skriver så här:  

"Svårt att säga om detta bidragit till ökad måluppfyllelse i ämnena (svenska, NO, SO) men eleverna har 
tränats i att samarbeta, planera, genomföra, slutföra, kommunicera, problemlösning, ta ansvar för sitt arbete 
o.s.v. Detta är förmågor som är jätteviktiga i elevernas lärande." 

En dimension av stärkta förutsättningar för bättre skolresultat handlar också om den ökade 
mängd inlärningssätt och uttrycksformer som Skapande Skola i flera fall uppges ha bidragit till.  

”Vi ser att insatserna har gett eleverna nya vägar till inlärning, under kreativa former och att det har främjat 
deras lust att lära sig mer i viktiga skolämnen.”  

En annan berättar att ”..pedagogerna ser ett större intresse från elevernas sida och upplever att de har lättare för 
att minnas vad de lärt sig när de fått använda sig utav flera sinnen.”. 

Det framkommer fler exempel på skolhuvudmän som upplever att eleverna efter Skapande Skola 
blivit mer kreativa just i sina redovisningar och presentationer i olika ämnen. Två huvudmän 
uttrycker sig så här:  

”För elever tror vi att de genom estetiska uttrycksformer och lärprocesser, lärt sig att använda skapande 
verktyg som kan användas som redskap i redovisningar inom alla skolans ämnen.” 

”Många elever har också utvecklat sin förmåga att redovisa inför andra och i större sammanhang. Eleverna 
har också utvecklat sin förmåga att använda olika redovisningsformer med inslag av bild, drama, dans och 
musik.” 
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Utöver stärkta förutsättningar för lärande förekommer också många exempel på sätt genom vilka 
Skapande Skola bidragit till elevernas utveckling mot olika kunskapskrav i Lgr 11.  Det finns 
bland annat exempel på hur insatser kopplade till berättande, skrivande och litteratur väl knutit an 
till läroplansmål i svenskämnet. En skolhuvudman skriver så här om ett författarbesök:  

”Med stöd av inspirationen och strategier från författaren har de byggt upp berättelser med klar början, 
innehåll och avslut. Berättelserna liksom filmerna har haft en klar "röd tråd" vilket är en stor utveckling hos 
några av eleverna”.  

Kopplingar finns också till ämnen som historia där en skola bland annat arbetat med stenåldern i 
årskurs 3.  

”Att levandegöra historia där eleverna får agera praktiskt gör att motivation, förståelse, inlärning och resultat 
blir bästa möjliga”. 

Flertalet liknande exempel finns gällande sätt på vilka insatserna inom Skapande Skola integrerats 
i skolans olika ämnen, i många fall flera, och bidragit till annorlunda och lustfyllda former för 
lärande.  

”Utvärderingar hos våra elever visar tydligt att just tema och ämnesövergripande arbeten, med inslag av 
skapande, definitivt bidrar till att öka elevernas inflytande samt lust att lära. Känslan av en helhet i arbetet 
gör det dessutom lättare för alla elever att se samband och förstå hur tillvaron hänger ihop.” 

De medmänskliga och demokratiska värdena i Lgr 11 är också vanligt att skolhuvudmännen  
knyter an till i sina redovisningar. Många beskriver hur olika insatser exempelvis genom drama, 
dans eller teater fört eleverna närmare varandra och bidragit till ett mer respektfullt klimat. En 
formulering lyder så här:  

”Projektet har ökat sammanhållningen mellan våra elever, samt varit språkutvecklande framförallt på de 
skolor där vi har många elever med annat modersmål än svenska. Det har inspirerat till många samtal kring 
att vi är lika/olika.” 

Det förekommer också exempel på teman i Skapande Skola som just fokuserat på frågor gällande 
identitet, mänskliga rättigheter och värdegrunden i stort och på så sätt aktualiserat sådana frågor 
på skolorna.  

Slutligen finns det också enstaka huvudmän som ger ytterst övergripande svar, såsom att 
”insatserna har stärkt elevernas måluppfyllelse”  utan att närmare exemplifiera hur. Det pekar på 
utvecklingspotential vad gäller vissa huvudmäns analys av vilken funktion Skapande Skola-
insatserna fyllt i skolans verksamhet.    

RESULTAT OCH EFFEKTER – SKOLPERSONAL 

De resultat och effekter som beskrivs gällande skolpersonal handlar, precis som tidigare, i hög 
utsträckning om hur Skapande Skola stärkt pedagogers förutsättningar att stärka elevernas 
måluppfyllelse. Merparten av alla svar handlar om hur lärare som deltagit i Skapande Skola-
insatser fått underlag och inspiration – både vad gäller innehåll och metoder – att arbeta vidare 
med i klassrummet.  

Hos en huvudman där Skapande Skola-insatserna i huvudsak genomförts genom att externa 
kulturaktörer genomfört projekt och aktiviteter på skolan, beskriver skolledare det som en  
fortbildningseffekt. Den handlar om att lärarna kan arbeta vidare med de teman och vissa av de 
metoder som de externa kulturaktörerna satt igång. Mängder av sådana exempel finns. En 
huvudman skriver: ”De olika anlitade kulturaktörerna har fört med sig idéer och nya intryck som 
gett pedagogerna möjlighet att bredda och variera arbetssätt och metoder såväl som ämnesstoff.” 
En annan berättar att ”..flera lärare som arbetat i eller nära Skapande skola-projekt vittnar om att 
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de teman som tas upp i de specifika projekten ofta ger stort underlag för vidare arbete i 
klassrummet”.  

Vad gäller innehåll finns många exempel på hur insatserna inom Skapande Skola konkretiserat 
undervisningen och gjort den mer upplevelsebaserad. Exempel finns från många ämnen såsom 
svenska, slöjd, NO, historia, idrott- och hälsa, musik, bild och samhällskunskap. 

På temat en utökad verktygslåda för läraren ges också åtskilliga exempel. Två olika skolhuvudmän 
berättar:  

”Digitala verktyg har utvecklat undervisningen. Redovisningsformerna är mycket mer varierande än tidigare. 
Foto och film  t ex var förr sällsynt när eleverna redovisade arbeten, nu ser man allt oftare att det 
förekommer.” 

”Skapande skola har gett nya verktyg och ingångar för undervisningen. Personalen har fått kunskaper och 
tillgång till nya arbetsmetoder vilket förstärker möjligheterna att nå fram till varje elev. Undervisningen har 
blivit roligare och mer varierad med inslag som stimulerar olika sinnen”. 

I likhet med föregående år finns det också skolhuvudmän som upplever att Skapande Skola 
bidragit till stärkt ämnesövergripande samverkan på skolan – något som i sin tur kan ge eleverna 
en bättre förståelse och upplevelse av sammanhang i undervisning. En kommun sammanfattar 
alla dessa ovan nämnda dimensioner av stärkta förutsättningar för pedagogerna på följande sätt:   

”I sina Skapande skola-projekt har pedagoger fått interagera dels med konstnärer och dels med 
kulturinstitutioner i kommunen. Många har upplevt att detta kunnat levandegöra deras egen undervisning 
genom alternativa metoder och tekniker och på så sätt gett dem själva och eleverna ett mervärde. Detta sätt 
att arbeta menar också många pedagoger fått dem att se länkar mellan olika skolämnen, vilket blivit en 
möjlig väg att genomföra tematiska och ämnesövergripande arbete utan att de själva från början haft den 
avsikten.”  

Vissa skolhuvudmän beskriver även under denna rubrik vilken påverkan de upplever att 
insatserna haft för eleverna vilket i sin tur gjort lärarnas uppdrag något lättare. Det handlar 
exempelvis om stärkt självförtroende, ökat läsintresse, bättre redovisningar och en bättre 
gruppdynamik vilket underlättat undervisningen. Lärare kan också ha fått möjlighet att se sina 
elever i situationer de inte sett dem i tidigare. En skolhuvudman berättar att ”flera pedagoger har 
fått uppfattningen att enskilda elever kan mer än vad de tidigare trott” genom att så de eleverna i 
nya sammanhang.  Att upptäcka nya sidor hos sina elever kan också innebära förbättrade 
möjligheter att variera och individanpassa undervisningen – något som några skolhuvudmän 
lyfter fram.  

Skolhuvudmän vittnar också om ett ökat intresse för de konst- och kulturområden som Skapande 
Skola omfattat på skolorna och för fortsatt användning av estetiska och kulturella uttryckssätt i 
undervisningen. En huvudman berättar att fler lärare nu upplever att Skapande Skola stärker 
snarare än tar tid från undervisningen.  

”Pedagoger ser en mer aktiv samverkan mellan skola och kulturliv, att aktiviteterna inte tar tid från den 
ordinarie undervisningen utan berikar dem och öppnar upp för nya tankesätt.” 

Slutligen finns det skolhuvudmän som precis som tidigare säger att det är svårt att uttala sig om 
effekter hos skolpersonalen givet relativt begränsade insatser.  

SAMVERKAN SKOLA-KULTURLIV 

Gällande samverkan mellan skola och kulturliv har skolhuvudmännen 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.” 
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Antalet huvudmän som uppgett att gemensamma seminarier eller konferenser arrangerats rör sig 
om drygt 70 vilket är i linje med i fjol. Mötena som redovisas handlar i huvudsak om inspirations-
, informations- och erfarenhetsutbytestillfällen där skol- och kulturföreträdare träffas.  
 
I de fall där syftet varit att visa på det lokala kulturutbudet eller ge lärare en förhandstitt  av 
kommande kulturaktiviteter har mötet ofta inneburit att kulturaktörer presenterat sig och sina 
tjänster för skolpersonal. I vissa fall har sådana möten fungerat som ett avstamp för beslut om 
vilka insatser som ska genomföras. I andra fall har syftet varit att ge lärare ett smakprov eller en 
förhandstitt på redan bestämda kulturaktiviteter.  
 
Möten i syfte att följa upp, utvärdera och förbättra förekommer också. Det vittnar om att 
Skapande Skola-bidraget nu funnits några år och att fokus nu även ligger på förbättringsarbete 
gällande samverkan mellan skola och kulturliv. Två kommuner berättar så här: 
 

”Lärare, rektorer, politiker, kulturaktörer och tjänstemän inbjöds för att bli inspirerade inför Skapande 
skola 2015/16 och tydliggöra vad Skapande skola är samt vilka projekt vi har arbetat med under året. Det 
var också en plattform för lärare och andra att komma med synpunkter vad de önskar i framtiden och hur de 
anser att saker har fungerat.” 

”Vi bjöd in ett par kulturaktörer till kommunens referensgrupp för Skapande skola, vilken består av 
lärarrepresentanter från alla skolor. Syftet var dels inspiration, men även att förbättra samarbetet mellan 
skola och kulturliv i arbetet med Skapande skola. Utifrån genomförda utvärderingar diskuterades hur vi på 
bästa sätt kan lägga organisation/upplägg inför kommande samarbete. Vi kom fram till att vi behöver 
förbättrade introduktioner och tydligare ansvarsfördelning på varje skola.” 

I beskrivningen förekommer också exempel på möten där i huvudsak medarbetare från 
”skolsidan” deltagit. Syftet har då varit att utbyta erfarenheter gällande Skapande Skola-arbetet på 
olika skolor och i olika årskurser. En skola skriver:  
 

”Vi har även erbjudit en mötesplats där inspiration och möjlighet till diskussion och utbyte funnits för 
skolornas Skapande skola-representanter. Detta har gjort att de har fått nya idéer med sig till skolorna och 
goda exempel har spridits.” 

I likhet med tidigare år förkommer också flera exempel på återkommande möten mellan skolors 
kulturombud där målet bland annat varit att arbeta mer medvetet och integrerat med Skapande 
Skola. En huvudman berättar att deras återkommande kulturombudsträffar har olika kulturella 
uttrycksmedel som teman och ska bidra till inspiration i Skapande Skola-arbetet.  En annan 
berättar att de under året haft två inspirationskvällar för kulturombuden med syftet att ”..dels att 
inspirera våra kulturombud (med uppgift att sprida vad som erbjuds inom kulturområdet och 
inspirera kolleger kring hur man kan arbeta med kultur och estetiska lärprocesser ute i skolorna), 
dels fortbilda våra kulturombud så de känner sig stärkta i sitt uppdrag”. En tredje berättar om 
återkommande kulturombudsträffar med syfte att ”..utbilda, informera och ge omvärldskoll på 
utbud och aktörer i området. På det sättet kan skolorna bli mer aktiva i sina kulturstrategier”. En 
huvudman berättar också att kulturombuden har ett särskilt ansvar att hålla kontakten med 
eleverna gällande Skapande Skola-insatser. I kommunen ska det på sikt finnas elevkulturråd på 
varje skola – något som i dagsläget håller på att startas upp.   
 
Regionala initiativ förekommer också. Ett par kommunala huvudmän i Sydsverige berättar 
exempelvis om en gemensam regional konferens med syfte att utforska och påvisa kulturens 
betydelse för högre måluppfyllelse och utgöra en mötesplats för beslutsfattare, lärare och elever. 
Vid konferensen deltog totalt ett 130-tal lärare, elever, skolledare, forskare och politiker. En 
liknande konferens planeras nu till 2017. Ytterligare exempel på sådana regionala initiativ 
förekommer i skolhuvudmännens redovisningar. En kommun berättar om en regional konferens 
på temat kultur, estetik och skapande i skolan där både representanter från skola och kulturliv 
deltog.  Syftet var att ”..reflektera kring hur skolans kulturuppdrag kan få möjlighet att bli till en 
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dynamisk samhällelig kraft genom det ömsesidiga mötet mellan elev, pedagog och kulturskapare”. 
En annan kommun berättar om en regional sammankomst huvudsakligen riktad till skolledare 
med fokus på att tydliggöra deras ansvar i arbetet med Skapande Skola och stärka kontakten 
mellan skola och kultur.  
 
Ett par skolhuvudmän som berättar om mer inspirations- och kompetensutvecklingsinriktade 
insatser. De handlar exempelvis om deltagande vid Dans i skolan-biennalen som ägde rum i 
Västerbotten i höstas. Några beskriver också gemensamma seminarier med fokus på 
estetiska/kulturella lärprocesser där kulturaktörer deltagit som föredragshållare och 
diskussionspart.   
 
Några nämner slutligen att de inte genomfört seminarier konferenser men att de gärna skulle 
vilja. De eventuella skäl som anges är bristande tid eller ekonomi. Ett par berättar att det funnits 
planerade seminarier men att de inte blivit av. Vissa säger att de genomfört konferenser och 
seminarier men att de inte bekostats av Skapande Skola-bidrag. Någon nämner också att de har 
planerade möten som inte hunnit genomföras ännu.  
 

ÖVRIGA KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER 

Knappt hälften av alla skolhuvudmän har i slutet av redovisningsblanketten valt att lämna 
kommentarer till sin redovisning. Det är något fler än i fjol vilket kan vara förknippat med vissa 
ändringar i redovisningsmallen. En absolut merpart av dessa svar handlar, i likhet med tidigare år, 
om ett förtydligande eller tillägg till tidigare lämnade svar. Det avser exempelvis den ekonomiska 
redovisningen, projekt som genomförts eller tillägg gällande vissa fält där de inte kunnat fylla i 
blanketten så som de önskat. Flera skriver där att de tillskjutit extra medel i arbetet med Skapande 
Skola men bara vissa av dessa har uppgett mer exakta siffror gällande egna medel i den 
ekonomiska delen av redovisningen.   
 
I likhet med tidigare är det också vanligt med mer övergripande reflektioner gällande bidragets 
positiva inverkan på kulturarbetet i skolan. Några ser kopplingar mellan Skapande Skola och en 
ökad samverkan mellan kulturen och skolan.  
 
Några skolhuvudmän skriver också om upplevda utmaningar. Det handlar främst om 
administrationen kring bidraget, exempelvis om att i en samlad redovisning till Kulturrådet 
sammanställa underlag från många skolor eller göra en exakt ekonomisk redovisning särskilt vad 
gäller egna tillskjutna medel.    
 
Slutligen är det flera som tackar för det bidrag det fått och framhåller hur viktigt de upplever att 
bidraget är för deras möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter i skolan. Några blickar framåt och ger 
smakprov på vad de hoppas kunna genomföra framöver med stöd av Skapande Skola-bidraget.  
 

AVSLUTANDE DISKUSSION GÄLLANDE RESULTAT OCH EFFEKTER 

I likhet med tidigare sammanställningar kan det vara på sin plats att åter igen påpeka utmaningen 
i att sammanfatta omfattande fritextsvar. Målet har varit att visa på huvudsakliga kategorier av 
svar och exemplifiera huvudmännens erfarenheter av Skapande Skola. Det är också svårt att på 
ett rättvisande och säkert sätt, över tid, jämföra skolhuvudmännens svar på dessa frågor. Tidigare 
har successiva kvalitetsförbättringar skett i skolhuvudmännens svar. Det har då framför allt 
handlat om kopplingen mellan Skapande Skola och skolans uppdrag. Givet att så många 
skolhuvudmän nu relaterar till Lgr 11 och då både till ämnesspecifika krav och till övergripande 
värden, förmågor och färdigheter, är det svårt att säga om kvalitetsförbättringarna i det 
hänseendet fortsatt utvecklats. För vissa skolhuvudmännen finns det dock fortsatt utrymme att i 
sina redovisningar tydliggöra hur Skapande Skola knyter an till skolans uppdrag i stort. Idag i 
jämförelse med för några år sedan är huvudmännens svar mer analytiska och ta ofta upp flera av 
de olika typer av resultat som beskrivits ovan. Det gör det allt svårare att kategorisera svaren och 
uttala sig om hur stor andel av aktörerna som upplevt olika sorters resultat. I stort framkommer 
nu samma huvudsakliga typer av svar gällande resultat och effekter för elever och personal, även 
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om de hos vissa skolhuvudmän blir allt mer framträdande i takt med att Skapande Skola fortgår. 
På sikt skulle det kunna vara intressant att genomföra mer tematiska nedslag i skolhuvudmännens 
beskrivningar av resultat och effekter snarare än göra övergripande summeringar av svaren då de 
tenderar att bli rätt lika från år till år.  

Skolhuvudmännens upplevelser av vad bidraget Skapande Skola lett till är sammanfattningsvis 
fortsatt positiva. En absolut merpart av alla skolhuvudmän har övervägande goda erfarenheter av 
den verksamhet som kunnat bedrivas med hjälp av bidraget och de resultat de upplever att det 
gett.  

 


