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INLEDNING 

I följande rapport sammanställs återrapporteringarna från skolhuvudmän som 2015 beviljades 
bidraget Skapande Skola. Bidraget ska medverka till att; 
 

- kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F-9 i grundskolan med 
utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan och 

- öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till 
kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. 

 
Bidraget Skapande skola har funnits sedan 2008 och successivt utökats. Sedan 2013 omfattar 
bidraget kulturinsatser från förskoleklass upp till årskurs 9.  
 
Under 2015 var det totalt 404 skolhuvudmän som beviljades bidrag inom Skapande Skola vilket är 
28 fler än 2014. Denna sammanställning omfattar redovisningarna från 396 skolhuvudmän men 
ett par av dem har endast redovisat vissa basuppgifter såsom utnyttjat bidragsbelopp och antal 
involverade elever. De saknade redovisningarna gäller skolhuvudmän som är relativt små vilket 
innebär att bortfallet har en ytterst marginell inverkan på resultatet i denna sammanställning.   
 
Redovisningsmallen har huvudsakligen varit utformad som tidigare år och därmed följer också 
sammanställningen tidigare års upplägg. En fråga som berörde Skapande Skolas effekter för elevers 
resultat har tagit bort och en fråga om samverkan med kulturskolan har lagts till. Resultaten jämförs 
så långt det går med föregående års resultat. Det gäller framför allt de kvantitativa uppgifterna. 
Sammanställningen omfattar inte en nettoförteckning över vilka kulturaktörer som 
skolhuvudmännen engagerat i Skapande Skola.  
 
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 skolenheter. 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 396 skolhuvudmän som denna sammanställning omfattar är 272 huvudmän 
kommunala vilket i princip är identiskt med i fjol. 124 av skolhuvudmännen är fristående (101 förra 
året) och drivs av ett aktiebolag, ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse. Det är med andra 
ord framför allt antalet fristående skolhuvudmän som ökat i årets bidragsomgång och som därmed 
står för ökningen i totala antalet skolhuvudmän som tar del av bidraget Skapande Skola.  
 
Cirka 3280 skolor har deltagit i de insatser som skolhuvudmännen genomfört med stöd av 
Skapande Skola-bidraget. Det innebär en fortsatt ökning med omkring 80 skolor i jämförelse med 
förra året men resultatet är förknippat med viss osäkerhet då vissa uppenbara felaktiga svar fått tas 
bort. Av dessa 3280 skolor uppges knappt 3020 vara kommunala, drygt 260 fristående och 3 vara 
statliga1. Det är huvudsakligen antalet fristående skolor som ökat med omkring 60 medan antalet 
kommunala skolor ökat med cirka 20.  
   
Antalet barn och elever som deltagit i Skapande Skola-insatser uppgår nu till knappt 744 000 elever 
vilket är en fortsatt ökning med drygt 50 000 barn och elever i jämförelse med i fjol. 744 000 
deltagare innebär att drygt 68 procent av det totala antalet barn och elever i förskoleklass till årskurs 
9 läsåret 2014/2015 deltog i insatser inom Skapande Skola2. Det är en uppgång med tre 
procentenheter i jämförelse med året innan.  
 
I redovisningsmallen har skolhuvudmännen också fått ange vilka årskurser som omfattas av 
insatserna. Bland de 396 huvudmännen varierar antalet som kryssat för årskurs 1-9 från 312 till 
350. I likhet med förra året är det minst vanligt att årskurs nio deltagit i aktiviteterna (312 
huvudmän) medan årskurs fem fortsatt ligger i topp (350 huvudmän). Det är fortsatt fler huvudmän 
som angett att de lägre årskurserna (årskurs 1-6) omfattas av insatserna i jämförelse med de högre 
årskurserna (årskurs 7-9). Antalet huvudmän där förskoleklass omfattas av Skapande Skola 
fortsätter att öka, och är i årets sammanställning 304 (att jämföra med 293 förra året)  
 
167 respektive 210 av skolhuvudmännen har uppgett att förberedelseklass respektive särskola 
deltagit i insatserna. För särskolan är resultatet identiskt med i fjol. Antalet skolhuvudmän som 
angett att förberedelseklasser deltagit i Skapande Skola-insatser har dock ökat med 18 procent (från 
142 till 167). Det skulle både kunna förklaras av att fler huvudmän har förberedelseklasser i 
jämförelse med förra året eller av att en högre andel av alla huvudmännens befintliga 
förskoleklasser börjat delta 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.   
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 1 101 833 barn och elever)  
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EKONOMISK REDOVISNIN G 

De 396 skolhuvudmännen har totalt redovisat bidrag omfattande drygt 178,5 miljoner kronor. 
(Totalt fördelades bidrag för 179 640 000 kr enligt Kulturrådets årsredovisning för 2015). 
Diagrammet nedan visar hur bidraget fördelat sig på utgiftsposterna som funnits i 
redovisningsmallen.  
 
 

 
 
 
Även i år omfattar de posterna ”Löner till professionella kulturaktörer” och ”Anlitade 
professionella kulturaktörer med F-skatt” tillsammans 71 procent vilket är identiskt med i fjol. I 
jämförelse med förra året har dock en högre andel av bidraget används för att anlita snarare än 
anställa kulturaktörer. Konstandsposten ”Löner till professionella kulturaktörer” har minskat med 
åtta procentenheter från 28 till 20 procent medan kostnadsposten ”Anlitade professionella 
kulturaktörer med F-skatt” ökat från 43 till 51 procent.  
 
Kostnadsposterna ”Seminarier/konferenser mellan skolan och professionellt kulturliv” och ”Resor 
för professionella kulturaktörer” är andelsmässigt likas stora som i fjol och utgör fortsatt en 
respektive två procent av bidragen. Kategorin ”Övrigt” har fortsatt minska – i år med två procent 
vilket skulle kunna tyda på att skolhuvudmännen blivit bättre på att specificera sina utgifter eller 
att nuvarande kostnadsposter bättre fångar skolhuvudmännens utgifter än tidigare. I övrigt-
kategorin ingår liksom tidigare lokalhyror, materialkostnader, logi, litteratur och resekostnader för 
externa kulturaktiviteter.  Kategorin ”Professionella kulturaktiviteter utanför skolan” har ökat med 
två procent från fjolårets 14 till nuvarande 16 procent.  
 
142 av de 396 skolhuvudmännen har redovisat att de inte nyttjat allt bidrag vilket andelsmässigt är 
något färre än i fjol. Summan outnyttjat bidragsmedel uppgår totalt till knappt 9,1 miljoner kronor 
vilket i princip är lika mycket som i fjol (9,2 miljoner kronor förra året).  
 
 
 
 
 

Löner för 
professionella 
kulturaktörer 
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Precis som tidigare beror outnyttjade bidragsmedel på att vissa planerade aktiviteter inte kunde 
genomföras, exempelvis på grund av tidsbrist eller på att kulturaktören eller skolan fått förhinder. 
Överblivet bidrag kan också bero på att aktiviteter blivit billigare än förväntat eller att exakta 
kostnadsuppskattningar varit svåra att göra. Det förekommer också att samordnare slutat eller bytts 
ut vilket inneburit att Skapande Skola-arbetet kommit av sig eller tappat fart och att bidraget av 
den anledningen inte använts fullt it.  
 
273 av de 396 huvudmännen uppger att de bidragit med egna medel i Skapande Skola-arbetet och 
redovisade summor variera från 46 kronor upp till över 1,2 miljoner kronor. Andelsmässigt är det 
ungefär omkring 70 procent av skolhuvudmännen som tillskjutit egna medel vilket är i likhet med 
förra året. Totalt uppgår posten egna resurser till knappt 39,5 miljoner kronor vilket är 4 miljoner 
mer än i fjol. Den genomsnittliga summan som tillförts bland de 273 skolhuvudmännen landar på 
närmare 145 000 kronor vilken i genomsnitt är cirka 9000 kr mer per huvudman än förra året.  
 
Extra resurser har exempelvis gått till att täcka kostnader för samordning eller projektledning för 
Skapande Skola. Egna medel har också i vissa fall skjutits till för resor, mat, material, tolkar, lokaler 
och vikarier. Ibland har kostnaderna varit förväntade och ibland har Skapande Skola-aktiviteter 
blivit dyrare än planerat. Då uppgifterna om egna resurser är frivillig varierar det sannolikt i vilken 
utsträckning och med vilken detaljeringsgrad som skolhuvudmännen redovisar eventuella extra 
resurser som de tillskjutit i Skapande Skola-arbetet.  
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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. Resultatet har under ett par år varit stabilt.  

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. Resultatet per kategori skiljer sig endast åt med någon eller några procentenheter i 
jämförelse med tidigare.  

De åtta områden som hälften eller fler av huvudmännen arbetat med är desamma sedan 2013. 
Detsamma gäller för de sju områden som 30–40 procent av alla huvudmän arbetat med och för de 
tre områden (”Cirkus/Nycirkus”, ”Media” och ”Foto, utställning (professionell)”) som omkring 
var fjärde skolhuvudmän uppger att Skapande Skola omfattat. Områdena ”Arkitektur”, ”Foto, 
utställning (professionell) samt ”Serier” är det fortsatt omkring var tionde huvudman som arbetat 
med.  

Insatser med eleverna överlag vanligare än insatser som innebär att eleverna tar del av 
professionella föreställningar. Det två områden som situationen är omvänd är för Musikdramatik 
och Teater/Drama. I jämförelse med i fjol har professionella föreställningar inom teater/drama 
blivit vanligare än teater/drama där eleverna själva är med och skapar. 

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. Det är svårt att i sammanfattande text göra alla svaren rättvisa. Med varierande 
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detaljgrad handlar de exempelvis om:  

• Vilka typer av kulturaktiviteter som genomförts  
• Vilka olika konst- och kulturområden Skapande skola inneburit 
• Vilka årskurser som fått ta del av vilka aktiviteter 
• Eventuella teman som tagits upp 
• Vad aktiviteterna upplevs ha gett (givande, stärkande, inspirerande) 
• Vilka kulturaktörer som engagerats  
• Hur tidsmässigt omfattande insatserna varit och hur de fördelat sig över året 
• Var aktiviteterna ägt rum 

Kulturrådet har inför årets sammanställning önskat se om det framkommer något särskilt fokus på 
nyanlända. Ett 20-tal av huvudmännen har berört ensamkommande/nyanlända barn i sina svar om 
vilka insatser Skapande Skola omfattat. Utifrån dessa går det att se att det finns olika sätt att genom 
Skapande Skola bidra till ökad inkludering för barn som flytt. Dels kan det handla om att rikta 
särskilda insatser till målgruppen eller välja kulturaktiviteter som förväntas fungera väl för barn 
som exempelvis inte hunnit lära sig svenska än. Det kan exempelvis röra sig om ordlösa 
föreställningar eller skapande genom dans men också om aktiviteter som ska bidra till barnens 
muntliga eller skriftlig språkutveckling. Där finns också huvudmän som i innehållsligt försökt 
belysa situationen som människor på flykt. De exempel som lyfts fram handlar om 
teaterföreställningar, både för yngre och äldre elever, som handlat om begrepp som hem, flykt och 
tillhörighet. Några beskriver aktiviteter som riktat sig till nyanlända och som syftat till att ge dem 
en bättre bild av sitt nya hem/hemland. På en skola har eleverna fått göra en film som riktar sig 
nyanlända klasskamrater och som syftar till att välkomna dem till skolan. Vissa väljer att berätta om 
nyanlända barn varit integrerade i vanliga klasser eller om du deltagit separat i Skapande Skola. 
Några lyfter också fram det värde som de upplever att Skapande Skola bidragit till för målgruppen. 
Nedan följer några exempel på vad huvudmän som berört nyanlända i sina svar, berättat:  

”Under året har många nyanlända elever börjat i förberedelseklasser. Eleverna har en "hemklass" och har då 
deltagit i aktiviteterna tillsammans klasskamraterna. Kommande läsår har vi avsatt en pott som riktas direkt 
till förberedelseklasser. Då blir det också lättare att föra en dialog direkt med de nyanlända eleverna om deras 
önskemål och behov. 

”Vi har arbetat aktivt och framgångsrikt med att integrera nyanlända barn i Skapande skola. Bl.a. har ett 
Berättarprojekt genomförts på biblioteket under hösten 2015 som samtliga förberedelseklasser i kommunen 
bjöds in till. 90 elever deltog i projektet som handlade om eget berättande kring personliga föremål. Eleverna 
fick ta del av berättarkonst och dramaövningar tillsammans med en skådespelare. I slutet skapades en 
utställning av berättelserna som ställdes ut på olika platser i kommunen. Ett mycket uppskattat och 
framgångsrikt sätt att arbeta med målgruppen.  

”En stor förändring i samhället var den flyktingström som ökade med stora mått. Vissa av medlem har, efter 
godkännande från Kulturrådet, fördelats om något för att kunna möta det enorma behov som nyanlända och 
ensamkommande har av språkstöd, kamratskap och förmåga att uttrycka sig. Där arbetade 
pedagogerna/konstnärerna med kommunikation genom bl.a. teater och cirkus - mycket uppskattat. 

”I arbetet med nyanlända har dessa kulturprojekt spelat en mycket viktig roll. Kultur i alla former har genom 
sitt universella språk kunnat få elever, många gånger traumatiserade, att känna gemenskap och trygghet. 
Exempelvis har de fått prova på dans, keramik och att göra film.” 

Omkring 130 huvudmän hänvisar till webbsidor där Skapande Skola-exempel ingår vilket är något 
fler än i fjol. Bland dessa är många relativt övergripande och hänvisar till en kommuns eller en 
kulturaktörs webbsida eller till en plattform (såsom YouTube eller Vimeo) där klipp lagts ut. Andra 
hänvisar till webbsidor där huvudmannen valt att samla all information om Skapande Skolas. Det 
finns också exempel på specifika webbadresser med filmer om insatser som genomförts med 
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Skapande Skola-bidraget eller slutprodukter som elevernas skapande resulterat i Det finns också 
länkar till artiklar eller nyhetsinslag på TV där Skapande Skola-aktiviteter uppmärksammats.  
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OMFATTNING OCH INNEHÅLL 

5700 professionella kulturaktörer - det är den bruttosumma som man får genom att räkna samman 
alla de aktörer som huvudmännen listat att de arbetat med i Skapande Skola. I siffran 5700 
förekommer dock många kulturaktörer flera gånger. Det beror på att olika skolhuvudmän arbetat 
med samma aktörer eller institutioner eller att flera skolor hos en huvudman arbetat med samma 
professionella kulturaktör och att huvudmannen rapporterat skola för skola.  
 
Förra året var motsvarande siffra 5500. Givet variationerna i de inrapporterade uppgifterna (olika 
många redovisningar som saknas) och sätten som huvudmännen redovisningar är det svårt att 
uttala sig om ett ändrat antal kulturaktörer i bruttolistan också innebär att ett ändrat unika 
kulturaktörer (en nettolista) de facto anlitats.   
 
I diagrammet nedan visas hur många av uppräknade kulturaktörer som tillhör olika konst- och 
kulturområden (blå stapel). Den grå stapeln visar hur många timmar totalt som kulturaktörerna 
inom respektive kategori engagerats för arbete på skolan med eleverna. Den orangea 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. Museer/kulturarv är fortsatt den enda kategorin där externa besök 
för eleverna har upptagit mer tid än arbete med eleverna. 
 
En förändring som sannolikt inte helt kan förklaras av ett större bortfall av redovisningar handlar 
om minskningen av antalet timmar som kulturaktörer engagerats i Skapande Skola. Under 2014 
och 2015 hade kulturaktörer inom Skapande Skola anlitats cirka 157 000 timmar. I år är 
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motsvarande siffra 136 0003 – en minskning med 13 procent. Det är enbart arbetet på skolan med 
eleverna som minskat. Visningar, besök eller föreställningar för eleverna har, räknat i antalet 
timmar, ökat något enligt skolhuvudmännens redovisningar.  Nedgången i antalet timmar som 
redovisats skulle möjligen delvis kunna förklaras av att en högre andel av kulturaktörerna anlitats 
med F-skatt snarare än anställts. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
3 Timmar som redovisats utan koppling till ett konst- eller kulturområde har tagits bort. Det rör sig som tidigare om en 
handfull fall och påverkar inte storleksordningen på det sammantagna antalet timmar.  
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ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA 

I återrapporteringen får skolhuvudmännen med egna ord beskriva vilka eventuella resultat som de 
upplever att arbetet med Skapande Skola lett till för personalen. De skolhuvudmän som har haft 
samverkansmöten mellan skolan och kulturlivet får också berätta hur de sett ut och upplevts. En 
ny fråga i årets återrapportering har handlat om eventuellt samarbete med kulturskolan. Allra sist i 
återrapporteringsblanketten får skolhuvudmännen en chans att lämna övriga kommentarer. Nedan 
sammanfattas skolhuvudmännens svar på dessa frågor.  

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. I svaren är det exempelvis vanligt att skolhuvudmännen beskriver hur lärarna blivit 
mer bekväma att använda estetiska uttryckssätt i sin undervisning. En skolhuvudman summerar 
det så här:  

”Mötet med den professionella konsten och kulturen stärker de estetiska lärprocesserna i undervisningen. 
Pedagoger och elever blir mer bekväma med de olika estetiska uttryckssätten. Pedagogerna upplever att de får 
inspiration till nya arbetssätt, att de vågar kliva över trösklar. De får mod och kunskap. 

Vissa huvudmän exemplifierar hur arbetet med vissa specifika konst- och kulturområden har 
öppnat upp lärares ögon för hur de själva skulle kunna använda drama, musik och som nedan inom 
film i sin undervisning.  

”Skolan har i och med detta bidrag med film som tema främst kunnat vidareutveckla sitt pedagogiska 
samarbete med filmpedagoger och insett det värdefulla verktyg som film utgör i skolan. Det har hjälpt till att 
inse hur lätt det är att filma/redigera rent tekniskt. Det har bidragit till att övervinna motstånd mot teknik. 
Det har inneburit möten mellan elever och pedagoger där kunnande och erfarenhet har fått nya dimensioner 
mellan generationer och yrkesutövare. Det har kanske främst gett en stor glädje bland elever och pedagoger i att 
kunna visa varandra erfarenheter och berättelser via film som media.” 

I svaren finns det exempel som lyfter fram särskilda områden i lärarnas arbete som särskilt kunnat 
fokuseras med stöd av Skapande Skola. Det finns flera exempel på huvudmän som uttrycker att 
arbetet med Skapande Skola på olika sätt stärkt skolans språkutvecklande uppdrag. En 
skolhuvudman berättar hur Skapande Skola, där fokus lagts på författarbesök, pågått parallellt med 
läslyftet för alla lärare. Dessa två insatser upplevts har ”[..] befruktat varandra och skapat en solid 
grund för fortsatt läs- och skrivutvecklingsarbete.” En annan berättar:  

”Tack vare Skapande skola bidraget blir alla lärare involverade, inte bara några kultureldsjälar. Främst 
författarsamarbetet har stimulerat arbetet mot skolans mål att förbättra läsförståelsen hos eleverna, med särskilt 
fokus på pojkarna.” 

Liksom tidigare finns det också exempel på huvudmän som lyfter fram värdet av att lärarna får se 
sina elever i nya sammanhang och att själva kulturaktiviteten stärkt förmågor som kan vara 
betydelsefullt för annan undervisning. En huvudman beskriver dessa typer av resultat så här:  

”Flera lärare har sett sina elever i andra sammanhang än tidigare och "omvärderat" dessa elever och deras 
kunskaper och delvis lagt in andra moment i sin undervisning för att få se eleverna i liknande situationer. I ett 
fall har läraren gett uttryck för att eleverna lärt sig samarbeta bättre vilket underlättat i andra delar av 
skolundervisningen.” 
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I likhet med tidigare år finns flera exempel på hur insatserna inom Skapande Skola konkretiserat 
undervisningen och gjort den mer upplevelsebaserad. Exempel finns från många ämnen såsom 
historia, matematik, NO-ämnena, samhällskunskap, slöjd, svenska och musik. Ett exempel:  

”För mig som matematiklärare i åk3 har samarbetet med Skapande skola resulterat i att eleverna har fått 
konkreta hjälpmedel för att minnas och automatisera de grundläggande kunskaperna inom bland annat 
klockan, multiplikation, division, månader och ordningstal med ramsor, sånger och rytmer.” 

Det finns 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. Skapande Skola kan ha bidragit till bättre samarbete 
exempelvis genom att utgå från schemabrytande teman som i sin tur berör många ämnen.   

Ungefär var tionde skolhuvudman nämner nyanlända eller ensamkommande i sina redovisningar 
men få kopplingar görs direkt till resultat för pedagoger. De flesta som berör nyanlända gör det på 
ett relativt övergripande sätt och konstaterar kortfattat att aktiviteterna inom Skapande Skola 
bidragit till arenor för inkludering och integration. Det upplevs också ha inneburit nya och naturliga 
möten och mellan barn med olika bakgrund. Kulturens många språk lyfts fram som användbart 
för nyanlända barn och ungdomars möjligheter att uttrycka sig och samarbeta. Vissa aktiviteter, 
exempelvis de som fokuserat på berättande, upplevs ha stärkt språkutvecklingen och möjligheterna 
för barn att få berätta sin historia. Nedan följer några exempel på skolhuvudmän som berört 
nyanlända och ensamkommande i sina svar:  

”Särskilt värdefullt var det kulturella arbetet i relation till de ensamkommande elever som deltog integrererat i 
undervisningen i åk 7-9 under vårterminen. Det var en viktig erfarenhet att gemensamma kulturella upplevelser 
skapar gemensamma minnen, förstärker det "här och nu"- perspektiv som är viktigt i traumabearbetning, och 
ger möjligheter till skapande utifrån samma villkor, där språket inte skapar gränser och där dans, musik, 
drama förstärker såväl utbytet kring erfarenheter, förståelsen för olikheter och svårigheter och 
gemenskapskänslan.” 

”Delaktigheten ökade för samtliga elever. Elever som annars tar mycket liten plats samt nyanlända elever hade 
verkligen möjlighet att "blomma ut" under detta projekt. Inspirerande och givande på många sätt 

”Det Skapande Skola gör för de nyanlända eleverna kan inte nog betonas. Genom kulturen förenas barnen 
från olika länder på ett naturligt sätt.” 

SAMVERKAN MED KULTURSKOLA 

En ny fråga i årets återrapporteringsmall handlar om eventuell samverkan med kulturskolan. 
Ungefär hälften av respondenterna (152 av 396) svarar att de samarbetat med kulturskolan. Bland 
dessa är nästan nio av tio kommunala huvudmän (135 av 152). Vad samarbetet inneburit varierar 
men det är vanligt att det handlat om att pedagoger från kulturskolan använts i Skapande Skola-
insatser. Det förekommer också att planeringen av Skapande skola skett tillsammans med den 
lokala kulturskolan eller att samordningsfunktionen för Skapande Skola funnits i kulturskolan. 
Kulturskolan kan också bistått genom att låna ut material och lokaler. Bland svaren förekommer 
flera exempel på huvudmän som beskriver hur de arbetar för att etablera en långsiktig samverkan 
mellan skola och kulturskola och där Skapande Skola varit en del. Nedan följer några belysande 
exempel på vad samarbetet inneburit.   

”Vi använder oss i vissa aktiviteter av musikskolans kultur/musikpedagoger.” 

”Skapande Skola samordnas av kulturskolan och dess chef. Administration, anställningar, kontrakt osv går 
via kulturskolan. Likaså lånas visst material därifrån för att driva projekten. Vid vissa tillfällen hjälper 
kulturskolans personal till tex vid konserter där det går åt fler personer än vad projekten har att tillgå.” 

”Eleverna har fått träffa en musiklärare från Musikskolan i ca 90 min/v under 6 v perioder. De har fått 
testa olika musikinstrument, tränat rytm och ensemblespel. Det märks ett ökat intresse hos eleverna att spela 
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olika instrument samt att söka till musikklassen årskurs 6. Eleverna har varit delaktiga och fått vara med 
och bestämma vissa låtval samt vilka instrument de velat spela. Lärarna har kunnat se hur eleverna utvecklats. 
Lärarna har fått "utbildning" och tips på hur de kan arbeta med musik tillsammans med eleverna. 

”Vi har tillsammans med processledare byggt upp ett nätverk mellan kultur-skola-professionell yrkesutövare 
utifrån befintliga egna resurser. Vi har ett nytt samarbete och ny organisation kultur-skola med målet ett 
långsiktigt och hållbart samarbete. Vi vill tillgodose att kulturutövande och professionell kultur når alla elever 
oavsett skola, rektor eller lärare.” 

SAMVERKAN SKOLA-KULTURLIV 

Skolhuvudmännen får också svara på om de arrangerat gemensamma seminarier eller konferenser 
mellan skola och kulturliv med Skapande Skola-medel under året. Ungefär 50 huvudmän nämner 
att de gjort det vilket är något färre än i fjol. Mötena handlar i huvudsak om inspirations-, 
informations- och erfarenhetsutbytestillfällen där skol- och kulturföreträdare träffas.  
 
Ett vanligt syfte med möten mellan skol- och kulturaktörer är att ge skolpersonal en förhandstitt 
av kommande kulturaktiviteter eller visa upp det smörgåsbord av möjliga kulturaktiviteter som 
skolorna kan välja från. 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. Två skolhuvudmän berättar:  
 

”Vi inledde arbetet med ett gemensamt seminarium med aktuella kulturutövare och all skolpersonal. Syftet 
var att skolpersonalen skulle få vara med om samma saker som eleverna, att tankar och idéer kunde utbytas 
och att organisera dagarna på bästa sätt för eleverna.” 
 
”Vi har arrangerat två mötesplatser var syfte har varit att skapa möten mellan skola och kultur. Målet har 
varit att dessa mötesplatserna ska ge inspiration till målgruppen, lärare och kulturarbetare, för att hitta former 
för att samarbeta och att skapa förståelse för varandras verksamheter.” 
 

Två skolhuvudman berättar om lite alternativa sätt att åskådliggöra kulturutbudet som skolorna 
kan ta del av, dels genom film och genom så kallad ”speed dating” – det vill säga snabba möten 
mellan skolpersonal och kulturaktörer;  
 

”Vi har producerat en utbudsfilm där kulturaktörer visat upp sin verksamhet. Filmen har sedan distribuerats 
ut till alla skolor där lärare och vissa elever tagit del av utbudet för att sedan skriva en planering. Syftet med 
filmen är att varje skola ska kunna ta del av utbudet när de har tid. Filmen har även möjliggjort att de kunnat 
gå tillbaka och titta på en kulturaktör igen. Målet har varit att kunna presentera ett utbud som både lärare 
och elever har kunnat ta del av utan att den ordinarie undervisningen har störst i någon större utsträckning. 
En rörlig bild gör också att lärarna får en känsla av hur kulturaktören skulle fungera med eleverna. 

 
”En s.k. Speed-date anordnades på hösten, där lärare och kulturutövare kunde möta varandra, etablera 
samarbeten, ställa frågor och få tips. Detta evenemang besöktes av ett åttiotal personer. Speed-date är mycket 
uppskattat av såväl kulturaktörer som lärare.” 

 
En huvudman nämner att de under året haft fyra möten mellan skola och kulturaktörer där syftet 
varit att fördjupa diskussionerna kring aktuella teman. Ett av dessa teman var nyanlända. Utöver 
lokala träffar förekommer det liksom tidigare exempel på regionala sammankomster. En 
skolhuvudman berättar om ett regionalt Skapande Skola-nätverk där skolrepresentanter både från 
kommuner likväl som från regionen träffas och byter erfarenheter och arbetet med estetiska 
lärprocesser och kulturaktörer de arbetat med. Bland svaren förekommer också exempel på 
personer som anlitats som inspiratörer på olika sammankomster. En annan huvudman berättar om 
återkommande kulturfrukostar:  
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”Under läsåret har vi tillsammans med ett regionförbund arrangerat "kulturfrukostar", där teman om kultur 
i skolan tagits upp, exempelvis arrangörskap, hur får vi stöttning utifrån de målbeskrivningar som finns, vilken 
forskning finns. Fyra kulturfrukostar har arrangerats och kulturombud från hela länet har deltagit.” 

 
Vissa skolhuvudmän väljer att lyfta fram möten som syftat till att ge pedagoger verktyg att i högre 
utsträckning sätta in Skapande Skola i ett större sammanhang. En skolhuvudman berättar att de 
ordnat två kortare seminarier om film som pedagogiskt verktyg för berörda lärare i åk 9 i syfte att 
förbereda och förankra filmprojekten som sedan genomfördes i klasserna. Ett par andra berättar 
så här om möten med kulturombud där kulturaktörer är med som inspiratörer/föredragshållare 
och där kulturombuden ska få stöd att i sin tur stötta sina kollegor med för- och efterarbete av 
kulturaktiviteter. En annan skolhuvudman berättar så här:  
 

”Under läsåret har lärare som undervisar i SV, SO och de estetiska ämnena deltagit i lärarkvällar inför 
respektive utställning (konstutställning eleverna ska ta del av). Lärarkvällarna har varit för skolans personal 
tillsammans med konstpedagogerna. Lärarna har fått visning av utställningarna. Därefter har lärarna suttit i 
smågrupper utifrån ämne och åldersgrupp för att hitta kopplingar till läroplanen och kursplaner för fortsatt 
arbete i skolan. Syftet med lärarkvällen är att alla undervisande lärare är förberedda på det eleverna ska få 
uppleva och arbeta vidare med det i sina ämnen. Målet är att eleverna ska få en röd tråd i undervisningen 
kopplat till sina besök.” 

 
Några nämner slutligen att de inte genomfört seminarier eller 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.  
 

ÖVRIGA KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER 

I slutet av återrapporteringen finns möjlighet för skolhuvudmännen att lämna kommentarer till sin 
redovisning vilket omkring 160 valt att göra. Det är vanligt med svar som förtydligar eller innebär 
tillägg till tidigare lämnade svar. Det kan exempelvis handla om den ekonomiska redovisningen, 
projekt som genomförts eller beskrivningar av bifogade filer.  
 
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 eller att de över tid blivit bättre på att integrera 
insatserna i skolans övriga uppdrag.  Flera skolhuvudmän uttrycker också en tacksamhet för att 
bidraget finns och för att de har fått ta del av det. Några blickar som vanligt framåt och ger 
smakprov på vad de hoppas kunna genomföra framöver med stöd av Skapande Skola-bidraget.  
 
 


