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INLEDNING

I följande rapport sammanställs återrapporteringarna från skolhuvudmän som 2016 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 stegvis utökats. Sedan 2013 omfattar
bidraget kulturinsatser från förskoleklass upp till årskurs 9. Sedan 2015 finns också Skapande
förskola som är riktad till områden där tillgången på professionell kultur anses vara låg. Skapande
förskola omfattas inte av denna sammanställning.
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METOD OCH MATERIAL

Följande sammanställning är gjord utifrån återrapporteringarna från de skolhuvudmän som
beviljades bidraget Skapande skola för läsåret 2016/2017.
Under 2016 var det totalt 399 skolhuvudmän som beviljades bidraget Skapande skola vilket är 5
färre fler än 2015. Denna sammanställning omfattar redovisningarna från 396 skolhuvudmän,
vilket är identiskt med förra årets sammanställning. Redovisningarna omfattar alla de redovisningar
som Kulturrådet förväntas få in, vilket är första gången för denna årliga sammanställning. Bland
dessa 396 redovisningar finns en huvudman som egentligen skulle ha redovisat året innan men fått
förlängt och en huvudman som omvänt skulle ha redovisat i år men fått tillåtelse att redovisa nästa
år i stället. Tre av de fyra skolhuvudmän vars redovisningar saknas har inte genomfört några
aktiviteter och därmed lämnat tillbaka hela det bidrag de beviljats. De avser små huvudmän som
totalt beviljats 95 000 kr.
Ett fåtal av de redovisningar som inkommit till Kulturrådet sent, innehåller endast vissa
basuppgifter såsom utnyttjat bidragsbelopp och antal involverade elever. I en absolut majoritet av
redovisningarna har dock huvudmännen besvarat samtliga frågor.
Skolhuvudmännen har gjort sina återrapporteringar av det bidrag de beviljats enligt följande
redovisningsblankett hos Kulturrådet. Dessa inrapporterade uppgifter ligger sedan till grund för
denna sammanställning. Vissa uppgifter, såsom vilken bidragssumma som huvudmännen beviljats
och därmed behöver redovisa, kontrollerar Kulturrådet. Andra uppgifter som hur många barn som
involverats, vilka konst- och kulturområden som aktiviteterna inom Skapande skola omfattat eller
vilka kulturaktörer som engagerats i arbetet kan myndigheten däremot inte, lika regelmässigt,
kvalitetssäkra. Huvudmännen kan också i vissa fall ha tolkat frågorna något olika och därmed också
gett svar som inte är helt jämförbara. Sammantaget gör det att det är svårt att utifrån de uppgifter
som huvudmännen redovisat i sina återrapporteringar helt säkert uttala sig om hur arbetet med
Skapande skola sett ut och hur många som omfattats av det.
Uppenbara fel i skolhuvudmännens återrapporteringar har dock korrigerats under
sammanställningsarbetet. Enstaka huvudmän har exempelvis, istället för att redovisa antal
medverkande skolor, rapporterat antal elever som arbetet omfattat. Det visar sig genom ett orimligt
högt antal rapporterade skolenheter. Sådana felaktiga svar har tagits bort i sammanställningen men
bedöms inte påverka storleksordningen i resultaten.
I relation till förra året har Kulturrådet gjort vissa förändringar i sin redovisningsblankett. Det
handlar framför allt om förenklingar och förtydliganden men också något enstaka tillägg,
exempelvis rörande könsuppdelad statistik för de kulturaktörer som anlitats för Skapande skolaarbete. Löpande i sammanställningen påtalas de förändringar som gjorts i redovisningsblanketten
i relation till tidigare år tillsammans med en reflektion kring hur de påverkar möjligheterna till
jämförelser. För en beskrivning av förändringarna i relation till förra årets redovisningsblankett –
se bilaga 1.
I sammanställningen jämförs de kvantitativa resultaten med föregående års resultat. Svaren på de
frågor där skolhuvudmännen med egna ord fått berätta om sitt arbete och sina resultat har
sammanfattats genom att beskriva kategorier av svar och exemplifiera innehållet genom korta
texter och citat.
I följande sammanställning har Kulturrådet särskilt efterfrågat om det finns något särskilt fokus på
nyanlända, integration och inkludering i huvudmännens redovisningar. I ansökningarna var det
nämligen cirka hälften av skolhuvudmännen som beskrev att de hade en integrerande och
inkluderande ambition i de Skapande skola-aktiviteter som ska genomföras. Myndigheten har också
efterfrågat en övergripande reflektion kring de typer av professionella kulturaktörer som anlitats
(pedagoger/icke pedagoger).
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ÖV E R G R I PA N D E I N F O R M A T I O N O M D E L TA G A N D E
TYPER AV HUVUDMÄN

Bland de 396 skolhuvudmän vars redovisningar denna sammanställning omfattar är andelen
fristående respektive kommunala skolhuvudmän likvärdig med ifjol. 276 huvudmän är kommunala
(272 i fjol), 118 är fristående och (124 i fjol) och två är statliga (Statens institutionsstyrelse och
Sameskolstyrelsen).
ANTAL SKOLOR

Hos dessa 396 huvudmän har drygt 3370 skolor omfattats av de aktiviteter som genomförts med
Skapande skola-bidraget. Det är en fortsatt ökning med ungefär 90 skolor i jämförelse med förra
året. Resultatet är förknippat med viss osäkerhet då några uppenbart felaktiga svar gällande just
antalet medverkande skolor fått tas bort. Av dessa 3370 skolor uppges drygt 3080 vara kommunala,
drygt 260 fristående och 26 vara statliga. Till skillnad från ifjol är det huvudsakligen antalet
kommunala skolor som ökat. Förra året var det främst antalet fristående skolor som ökat.
ANTAL BARN OCH ELEVER

Läsåret 2016/2017 uppges 771 500 barn och elever ha deltagit i Skapande skola-insatserna. Det är
en ökning med 27 000 elever i jämförelse med i fjol. Antalet barn och elever som deltar fortsätter
därför öka med inte i samma takt som tidigare. Andelsmässigt utgör de drygt 67 procent av alla
barn och elever i förskoleklass till årskurs nio1 vilket i princip är likvärdigt med i fjol.
ÅRSKURSER OCH VERKSAMHETER

I redovisningsblanketten har skolhuvudmännen fått ange vilka årskurser som omfattats av
insatserna. Resultatet liknar i stort förra årets resultat. Det är något vanligare att årskurs 1-6 deltagit
än årskurs 7-9. Det innebär dock inte nödvändigtvis att det är färre elever som medverkat i de
högre årskurserna. Det skulle också kunna vara ett uttryck för att det är ett färre antal huvudmän
som har de högre årskurserna inom sina skolenheter eller att de högre årskurserna. Hos 61 procent
av huvudmännen uppges alla årskurser deltagit i Skapande skola-aktiviteterna.
Allt fler huvudmän uppger att förskoleklass, särskola och förberedelseklasser deltagit i Skapande
skola-aktiviteterna. Förskoleklass har ingått i Skapande skola hos 310 huvudmän vilket är att
jämföra med 304 förra året. Antalet skolhuvudmän som uppgett att förberedelseklasser deltagit
fortsätter öka från 167 förra året till 189 i år. Detsamma gäller skolhuvudmän som redovisat att
särskolan deltar. Antalet har ökat från 210 förra året till 217 i år.

1

Enligt Skolverkets officiella statistik.
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E K O N O M I S K R E D OV I S N I N G

De 396 skolhuvudmännen vars redovisningar omfattas av följande sammanställning har totalt
redovisat bidrag på drygt 171 136 000 kronor vilket är ungefär 8 miljoner mindre än i fjol2.
Diagrammet nedan visar hur skolhuvudmännen redovisat att de använt bidraget.

HUR BIDRAGET ANVÄNTS
Outnyttjat bidrag
Övrigt
5%
5%
Kostnader för
professionella
kulturaktiviteter
utanför skolan
15%

Resor och logi för
professionella aktörer
6%
Löner och arvoden
för professionella
kulturaktörer
69%

Då kostnadsposterna gjorts om något är jämförelsen med föregående år förenad med viss
osäkerhet. I stort tycks bidraget ha använts på liknande sätt som tidigare. Löner och arvoden till
professionella kulturaktörer har samma storleksordning som tidigare år. 69 procent av bidraget har
använts till detta vilket är att jämföra med 71 procent 2015 och 2014. 6 procent av bidraget har
använts till resor och logi för professionella kulturaktörer. Det är att jämföra med förra året då
kostnadsposten endast hette ”Resor till professionella kulturaktörer” (alltså ej omfattade ordet logi)
och då utgjorde 1 procent av bidraget. 15 procent av bidraget har använts till kostnader för
professionella kulturaktiviteter utanför skolan vilket är helt jämförbart med året innan då det låg
på 16 procent. Kostnadsposten ”Övrigt” är identisk med i fjol. 5 procent av bidraget har redovisats
som övrigt och omfattar exempelvis hyror för lokaler och teknik, materialkostnader, resor och
litteratur.
131 av de 396 skolhuvudmännen har uppgett att de inte nyttjat allt bidrag vilket är 11 huvudmän
färre än i fjol. Det innebär en fortsatt nedgång på antalet huvudmän som inte nyttjar hela sitt bidrag.
Knappt 9 miljoner kronor rapporteras som outnyttjat vilket i princip är lika mycket som föregående
år (9,1 miljoner 2015 och 9,2 miljoner 2014). Givet att den totala bidragssumman varit något lägre
i år än i fjol är det dock en liten uppgång sett till andelen outnyttjat projektbidrag. Avrundat så rör
det sig dock precis som tidigare om fem procent av den totala bidragssumman.
Att huvudmännen får över bidragsmedel beror framför allt på att vissa planerade aktiviteter inte
kunde genomföras så som det var tänkt. Det förekommer att kulturaktörer har fått förhinder eller
De 399 beviljade ansökningarna 2016 omfattade Skapande skola-bidrag på totalt 171 245 000 kr enligt
Kulturrådets årsredovisning. Följande sammanställning omfattar en redovisning som egentligen skulle
redovisas förra året (26 000 kr) och saknar redovisningar från totalt fyra aktörer vars bidrag ingår i det
totala beviljade bidragsbeloppet (135 000 kr). Siffrorna går på så sätt ihop: 171 136 000 – 26 000 + 135 000
= 171 245 000 kr.
2
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inte kunnat anlitas i den omfattning som huvudmannen hoppats på. Att bidragsmedel blivit över
kan också bero på att enskilda skolor eller grupper inte deltagit som planerat. Aktiviteter har ibland
blivit billigare än förväntat och flera huvudmän som endast har fått över ett mindre bidragsbelopp
säger att det varit svårt att göra exakta kostnadsuppskattningar. 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 ut.
Frågan om skolhuvudmännen själv bidragit med egna medel i Skapande skola-arbetet har tagits
bort i årets redovisningsblankett och ersatts med följande: ”Om ni haft ytterligare kostnader för
genomförda aktiviteter inom Skapande skola, för vilka bidraget inte räckte till, ange aktivitet och
belopp”. I nuvarande formulering är Kulturrådet tydligare än tidigare med att de ytterligare resurser
som huvudmännen förväntas redovisa ska ha en när koppling till de genomförda aktiviteterna inom
Skapande skola och inte handla om huvudmännens egeninsats exempelvis i form av egen personal.
Utifrån denna formulering har 183 skolhuvudmän (46 procent) redovisat ytterligare tillförda medel.
I fjol då skolhuvudmännen istället skulle uppge om de ”bidragit med egna medel i Skapande skolaarbetet” svarade 273 huvudmän att det gjort det (69 procent). De 183 huvudmännen redovisar
ytterligare medel på 17,8 miljoner. Med förra årets formulering redovisats 39,5 miljoner i extra
kostnader. Den genomsnittliga summan som tillförts av de 183 huvudmännen i är drygt 97 000
kronor men variera från 25 kronor upp till drygt 1,65 miljoner kronor.3
Trots förändringen i vilka typer av kostnader som Kulturrådet efterfrågar så liknar huvudmännens
beskrivning av vad det haft ytterligare kostnader för i genomförandet av Skapande-skolaaktiviteterna i stor utsträckning tidigare år. De uppger att ytterligare resurser framför allt har tillförts
för samordning eller projektledning eller för aktiviteter som blivit dyrare än bidraget medgett. Det
kan exempelvis handla om gage, arvoden, resor, materialkostnader, inträden och olika typer av
möten för samordning och planering av Skapande skola. Innehållsligt tycks det med andra ord vara
liknande typer av kostnader som huvudmännen redovisar, även om det överlag är färre huvudmän
än tidigare som uppger att de på något sätt tillskjutit medel. Det skulle kunna indikera att
Kulturrådet behöver vara än tydligare i hur de tänker sig att frågan ska besvaras.

Under sammanställningsarbetet meddelar Kulturrådet att de beviljar extra medel på cirka 4,3 miljoner
kronor till cirka 80 av de huvudmän som rapporterat ytterligare kostnader.
3
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G E N O M F Ö R DA I N S A T S E R I S K A PA N D E S K O L A

I redovisningsblanketten har skolhuvudmännen fått kryssa för alla de konst- och kulturområden
som Skapande skola omfattat. Resultatet är fortsatt stabilt. De senaste årens sammanställningar har
bara visat på mindre förändringar och så är det även i år.
Nästan alla huvudmän har arbetat med fler än ett konst- och kulturområde. I genomsnitt har varje
skolhuvudman angett att de arbetat med 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.
Andel huvudmän som arbetat med respektive konst- och kulturområde
65%

Litteratur/Berättande/Skrivande

61%

Teater/Drama, föreställning (professionell)

61%

Konst/Bild/Form, med eleverna

60%

Teater/Drama, med eleverna

57%

Dans, med eleverna

55%

Musik/Konsert, med eleverna

46%

Film, med eleverna

45%

Museer/Kulturarv

40%

Musik/Konsert (professionell)

39%

Musikdramatik, föreställning (professionell)

36%

Konst/Bild/Form, utställning (professionell)

36%

Musiktdramatik, med eleverna

32%

Slöjd/Hantverk/design

32%

Dans, föreställning (professionell)

28%

Film/Bio

26%

Cirkus/Nycirkus

20%

Foto, med eleverna

20%

Media

12%

Serier
Foto, utställning (professionell)
Arkitektur

11%
9%

Storleksordningen och rangordningen på de olika områdena liknar i hög utsträckning tidigare års
resultat. Resultatet per område skiljer sig endast åt med någon eller några procentenheter i
jämförelse med tidigare.
Störst minskning i relation till förra året är andelen huvudmän som uppgett att de arbetat med
”Museer/Kulturarv”, ”Film, med eleverna”, ”Film/Bio”, ”Slöjd/Hantverk/Design” och ”Foto,
med eleverna”. Andelen huvudmän som arbetat med dessa områden har minskat med mellan fyra
till åtta procentenheter. Det är främst bland de sex vanligast förekommande konst- och
kulturområdena som viss ökning skett. Där har andelen huvudmän som kryssat för dessa ökat med
en till två procentenheter per konst- och kulturområde.
Skolhuvudmännen har precis som tidigare i fritext fått beskriva vilka insatser som bekostats av
Skapande skola-bidraget. Svaren beskriver i stort:
•
•
•
•
•

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)
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•
•
•

Vilka kulturaktörer som engagerats
Hur tidsmässigt omfattande insatserna varit och hur de fördelat sig över året
Var aktiviteterna ägt rum

Precis som förra året har Kulturrådet i årets sammanställning efterfrågat eventuella reflektioner
från skolhuvudmännen kring arbetet med nyanlända/ensamkommande. Ungefär 30
skolhuvudmän berör nyanlända/ensamkommande i sin beskrivning av vilka insatser Skapande
skola omfattat. Det är några fler än i fjol men skulle kunna ses som relativt få att cirka hälften av
huvudmännen, i sina ansökningar beskrivit att de kommer att ha en integrerande, inkluderande
ansats för nyanlända i sitt Skapande skola-arbete. Det kan också vara vanskligt att i huvudmännens
svar leta efter resultat och beskrivningar som Kulturrådet inte uttryckligen efterfrågat. Det är
möjligt att fler huvudmän skulle beröra detta perspektiv i sina redovisningar av genomförda insatser
om Kulturrådet uttryckligen efterfrågade det.
De flesta av de svar som berör nyanlända exemplifierar vilka typer av insatser de valt att rikta mot
denna målgrupp. En del gör reflektioner kring om de valt egna aktiviteter för nyanlända barn eller
om de varit integrerade i andra Skapande skola-aktiviteter. Två olika huvudmän skriver följande:
”I år arbetade vi med tema språk, lärande, identitet. Vi har även haft fokus på nyanlända och kulturuttryck
där dessa elever kan delta på samma villkor.”
”Aktiviteterna har syftat till att ge eleverna kännedom om och känsla för olika kulturella språk och yttringar.
Speciellt fokus har legat på särskola och nyanlända elever: i bland genom att ge möjlighet till egna aktiviteter
men oftast genom att integrera i övriga grundskolan med tydligt syfte: integrering genom att skapa tillsammans
och dela gemensamma upplevelser.”
Det framstår överlag som relativt vanligt med aktiviteter som ska främja språkutveckling alternativt
aktiviteter som ska fungera även för barn som inte hunnit lära sig svenska än. Där förekommer
exempel på eget skapande i lera, dramaworkshops och mim. En huvudman berättar:
”Eftersom vår skola tar emot många barn i ett utsatt sociokulturellt område samt med språksvårigheter är det
av största vikt att eleverna får möta konsten under skoldagen. Skolan har därför lagt extra vikt vid att utforma
en metod som hjälper främst årskurs F-3 med språkutveckling även på dansen. Något som visat sig ha en
betydande roll för nyanlända elever. På dansen kan de vara med på en gång vilket även stärker deras sociala
nätverk. På dansen har vi alla samma förutsättningar.”
Någon huvudman berättar hur Skapande skola-insatserna bidragit till ökad respekt och nyfikenhet
mellan svenska och nyanlända barn:
”Nyanlända och svenska elever i åk 5-9 har fått möta professionella dansare, författare och skådespelare. De
har blivit inspirerade att berätta om sina egna liv och tankar men också nyfikna på varandra och på kultur i
stort. Skapande skola detta läsår har verkligen stärkt mångkulturen, respekten för varandra och skapat glädje
över att skapa tillsammans.”
Precis som tidigare finns det också exempel på insatser som syftat till att innehållsligt belysa
situationen för barn på flykt eller som haft fokus på identitet och ursprung. Någon har också
betonat vikten av att visa upp och tillgängliggöra befintligt kulturutbud, exempelvis i form av bio,
för nyanlända barn.
Huvudmännen har slutligen uppmanats att ange eventuella webbsidor som inkluderar exempel på
Skapande skola-insatser Knappt vad tredje huvudman hänvisar till webbsidor där Skapande skolaexempel ska finnas. Det är ungefär lika många som i fjol. Bland dessa är många relativt
övergripande webbadresser till en kommun eller kulturaktörs webbsida. Det förekommer också
länkar till mer specifika webbsidor där filmer, artiklar eller sammanfattningar av Skapande skolaarbetet lagts ut.

9

O M FA T T N I N G E N PÅ K U L T U R A K T Ö R E R N A S E N G A G E M A N G
ANTAL KULTURAKTÖRER UPPDELAT PÅ KÖN

I årets redovisningsblankett fanns en ny fråga om antalet professionella kulturaktörer som anlitats
för Skapande skola. Antalet ska rapportera uppdelat på ”män”, ”kvinnor” och ”annat”. Här har
huvudmännen uppgett att de totalt arbetat med 9123 kulturaktörer. Av dessa är 47 procent kvinnor
och 39 procent män. För 14 procent av dessa kulturaktörer har svaret gällande kön varit ”Vet ej”
och för cirka 40 aktörer (avrundat utgör det 0 procent) har svaret varit ”Annat”. Då frågan är ny
framstår det som en del av huvudmännen förväxlat kategorierna ”Annat” respektive ”Vet ej” så
svaren för just dessa två kategorier är förknippade med viss grad av osäkerhet. Svaren visar överlag
att kvinnor är överrepresenterade hos de kulturaktörer som anlitats inom Skapande skola.
Svaren på frågan är något svårtolkat. För det första är det inte alla kulturaktiviteter inom Skapande
skola som rimligen kan beskrivas utifrån kategorin könstillhörighet. Ett besök på en stor
professionell teaterföreställning likväl som ett besök på ett museum (utan guide) är svåra att
redovisa enligt ovanstående uppdelning. Ett rimligt antagande är att sådana typer av aktiviteter
redovisats något olika av huvudmännen. Vissa har kanske försökt estimera antalet professionella
kulturpersoner de mött i dessa typer av insatser, andra kanske svarat alternativet ”vet ej”4 medan
vissa helt utelämnat sådana typer av aktiviteter. För det andra är det i redovisningsblanketten
skillnad på en kulturaktör och antal personer som engagerats. Inom ett danskompani (som i
nedanstående redovisning är en kulturaktör) kan det exempelvis finnas fem professionella dansare.
I frågan ovan kommer de att redovisas som fem kulturaktörer medan den i nedanstående fråga
redovisas som en kulturaktör. Det är sannolikt en förklaring till att antalet redovisade kulturaktörer
här är fler än i bruttolistan nedan. En möjlig slutsats är därför att frågan ovan främst bör användas
till att få en övergripande bild av könsfördelningen hos de kulturaktörer som anlitats medan
nästkommande fråga mer bör ge svar på kulturaktörernas nedlagda tid uppdelat på olika konstoch kulturområden.
KULTURAKTÖRERNAS ENGAGEMANG I TIMMAR - PER KULTUROMRÅDE

Som tidigare har huvudmännen fått lista alla de kulturaktörer de arbetat med, inom vilket konstoch kulturområde de arbetat, hur omfattande deras insats varit och om det gällt en insats på skolan
med eleverna eller handlat om en visning/föreställning eller besök för eleverna. Inrapporteringen
skapar sammantaget en bruttolista med 5300 rader. Det är viktigt att förstå vad dessa rader
representerar.
De allra flesta huvudmän har redovisat denna fråga kulturaktör för kulturaktör. Kulturaktör X har
anlitats för aktivitet Y under så här många timmar. Varje huvudmans redovisning blir då en
beskrivning av vilka unika kulturaktörer de anlitat och omfattningen på deras engagemang. Vissa
större huvudmän har dock i sina redovisningar klistrat in underlag från alla de skolor som deltagit.
Om flera skolor då arbetat med samma kulturaktör kommer denna aktör att förekomma fler gånger
i huvudmannens sammantagna redovisning, det vill säga på flera rader. Dessa huvudmäns
redovisningar blir då mer en redogörelse för enskilda engagemang och aktiviteter i Skapande skola
och inte en redovisning per kulturaktör.
Sammantaget innebär dock detta sätt att redovisa att en och samma kulturaktör förekommer flera
olika gånger i den totala bruttolistan om 5300 rader som man får då alla skolhuvudmäns svar läggs
ihop. Då Kulturrådet på prov, gjorde ett representativt urval av 560 enskilda inrapporterade
”rader” i huvudmännens redovisning visade det att dessa i slutändan innehöll 400 unika
kulturaktörer. Det skulle kunna tala för att antalet unika kulturaktörer som engagerats i Skapande
skola 2016/2017 skulle ligga på omkring 3600 aktörer utifrån bruttolistan på totalt 5300 aktörer.
Uppgiften är dock förknippad med osäkerhet och bör inte användas för slutsatser om huruvida
Då huvudmän hört av sig till Kulturrådet och frågat hur de ska redovisa sådana situationer har
Kulturrådet svarat att de ska uppge ”vet ej”.
4
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antalet unika kulturaktörer som engagerats i Skapande skola ökat eller minskat över tid. För sådana
slutsatser är också kvaliteten i huvudmännens inrapporterade svar för varierande de senaste åren.
Det resultat som man kanske i högre utsträckning bör fokusera på i huvudmännens svar handlar
om omfattningen av kulturaktörers engagemang, uppdelat på olika kulturområden. Diagrammet
nedan åskådliggör resultatet. Den grå stapeln visar hur många timmar totalt som kulturaktörerna
inom respektive kategori engagerats för Skapande-skola. Den lila stapeln visar omfattningen av
timmar för aktiviteter på skolan med eleverna. Den gula stapeln visar hur många timmar som totalt
lagts ner för visning/föreställning/besök för eleverna.

Antal timmar som kulturaktörer engagerats
i Skapande skola 2016/2017
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De kulturområden som flest huvudmän arbetat med (se sidan 9) är också de som områden där
anlitade kulturaktörer lagt mest av sin tid på. Teater och drama för och med elever är störst i
omfattning om man ser till antal nedlagda timmar. Museer/kulturarv är fortsatt den enda kategorin
där externa besök för eleverna har upptagit mer tid än arbete med eleverna.
När det gäller antalet timmar som alla uppräknade kulturaktörer sammantaget engagerats i
Skapande skola läsåret 2016/2017 är resultatet cirka 124 000 timmar. Det är en ytterligare nedgång
på omkring 12 000 timmar i jämförelse med i fjol (136 000 timmar). Det ska noteras att den totala
bidragssumman i år var 8 miljoner lägre i fjol vilket möjligen kan förklarar viss nedgång.
Nedanstående diagram visar hur många timmar som kulturaktörernas engagemang omfattat 20152017.
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Total tid nedlagd per område 2015-2017
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Resultatet visar att kulturaktörernas nedlagda tid minskat inom så gott som samtliga områden i
relation till i fjol med undantag för ”Konst/Bild/Form”, ”Musikteater”, ”Media” och ”Arkitektur”.
I relation till läsåret 2014/2015 har samtliga områden minskat sett till kulturaktörernas totala
nedlagda tid.
I sin redovisning har Kulturrådet också frågat skolhuvudmännen om varje kulturaktör är avstämd
mot den så kallade treårsprincipen. Något förenklat innebär den att skolhuvudmän inte ska använda
Skapande skola-medel för att anlita en och samma kulturaktör mer än tre år5. Denna avstämning
uppger de allra flesta att de gjort vilket bör innebära huvudmän som beviljats bidrag i fler än tre år
successivt bytt ut vilka kulturaktörer de samarbetat med.
TID PÅ AKTIVITETER FÖR ELLER MED ELEVER

Det tycks också ske viss förändring rörande vilket typ av aktivitet som Skapande skola-bidraget
använts till – aktiviteter med eller för elever. För läsåret 2016/2017 omfattade ”Visning, besök eller
föreställningar för eleverna” cirka 28 000 timmar medan ”Arbete med eleverna på skolan”
summeras till omkring 96 000 timmar. I relation till i fjol har tiden med eleverna minskat medan
tiden som lagts på visning, besök eller föreställningar har ökat. Det är en tendens som vi såg i förra
årets sammanställning och som har fortsatt i år. Diagrammet nedan visar hur det totala antalet
timmar som huvudmännen rapporterat in fördelar sig på de två aktivitetstyperna 2015-2017.
En möjlig slutsats är att det i takt med ökat antal elever och samma storleksordning på bidraget,
blir svårare att genomföra aktiviteter med eleverna. Tiden som varje kulturaktör har per elev blir
mindre och riskerar att förändra kvaliteten på kulturaktiviteten. En föreställning, visning och besök
utanför skolan kan möjligen ett större antal elever ta del utan att kvaliteten på den kulturaktiviteten
minskar.

Mer information om treårsprincipen finns på Kulturrådets webb:
http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola-gammal/For-skolan/Tre-arsregeln/
5
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Antal timmar för respektive med eleverna
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KONSTNÄRER ELLER KULTURPEDAGOGER?

Skolhuvudmännens redovisningar ger också vissa indikationer på vilka typer av professionella
kulturaktörer som skolhuvudmännen väljer att anlita för Skapande skola-bidraget – aktörer med i
huvudsak kulturell kompetens (olika typer av konstnärer) eller aktörer med både pedagogisk och
kulturell kompetens (olika typer av kulturpedagoger). Skolhuvudmännen uppger nämligen i fritext
titeln på de kulturaktörer som de anlitar. Titlarna varierar och är sannolikt i olika utsträckning
kvalitetssäkrade gentemot de aktörer de anlitat. Samma kulturaktör kan ibland ha fått olika titlar
beroende på vilken huvudman som redovisat eller vad kulturaktören anlitats för.
Oavsett dessa osäkerhetsfaktorer finns det en tydlig uppdelning mellan de som har renodlade
konstnärstitlar såsom dansare, konstnär, författar och musiker och de som har ”pedagog” eller
”lärare” som en del av titeln, exempelvis danspedagog, teaterpedagog, museipedagog, musiklärare
och så vidare. Ordet ”pedagog” eller ”lärare” finns i titeln hos ungefär var femte kulturaktör av de
totalt 5300 kulturaktörerna i bruttolistan. Sett till de senaste tre åren är det en viss nedgång gällande
andelen av samtliga listade kulturaktörer som har ”pedagog” eller ”lärare” som en del av sin titel.
Läsåret 2014/2015 innehöll i genomsnitt var fjärde titel dessa ord. Om resultatet stämmer med
verkligheten – det vill säga att de professionella kulturaktörer som anlitats i allt mindre utsträckning
utgörs av kulturpedagoger – skulle det vara ett resultat som ligger väl i linje med den tendens som
visar att den tid som läggs på arbete med elever på skolan går ner.
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R E S U L TA T O C H E F F E K T E R – S K O L P E R S O N A L

I återrapporteringen får skolhuvudmännen med egna ord beskriva vilka eventuella resultat som de
upplever att arbetet med Skapande skola lett till för personalen. Huvudmännen har angripit denna
fråga på varierande sätt och som tidigare varit olika konkreta och utförliga i sina svar. Det är svårt
att veta hur de gått tillväga för att dra slutsatser om resultat och effekter för personalen. Det är
sannolikt att huvudmännen varit olika ambitiösa i de egna utvärderingar och analyser som svaren i
redovisningen bygger på.
Överlag handlar svaren om hur Skapande skola stärkt pedagogers förutsättningar att stärka
elevernas måluppfyllelse. Om hur lärare som deltagit i Skapande skola-insatser fått kunskap och
inspiration – både vad gäller innehåll och metoder – att arbeta vidare med i klassrummet. Nedan
sammanfattas och exemplifieras de teman och perspektiv som huvudmännen tar upp i sina svar:
Stöd att variera sin undervisning, arbeta mer ämnesövergripande och skapa bättre helhet
och sammanhang med hjälp av estetiska lärprocesser/konstnärliga uttryck: Det är vanligt
att huvudmännen lyfter fram betydelsen av att lärare, genom Skapande skola fått upptäcka hur man
kan arbeta med ämnesövergripande och vilka vinster det kan medföra att ta in konstnärliga uttryck
i skolans vardag. Det förekommer både mer övergripande skrivningar på detta tema likväl som
konkreta exempel på uttrycksformer och arbetssätt som i högre utsträckning tagits in i undervisning
efter Skapande skola. Lärarna kan ha fått kunskap om hur konstnärliga uttrycksformer kan
användas för att förstärka och variera undervisningen. Det förekommer bland annat exempel där
konst blivit en mer naturlig del av SO-undervisningen och där film och teater hittat en naturlig
plats i undervisningen.
”Skolpersonalen anger att de för det första själva har fått en bredare bild av hur konst och kultur kan vara
kopplad till läroplanen och det pedagogiska arbetet, i flera fall uttrycker de att de har själva fått fortbildning
genom att delta i olika workshops och att det troligtvis kommer att visa sig i deras undervisning, även om det
är svårt att på förhand veta exakt hur.”
”En effekt var att alla lärarna kunde se hur deras ämnesinnehåll kunde gestaltas av eleverna i form av musik.
Då blev det också tydligt vilken förståelse eleverna hade fått för ämnesinnehållet.”
”Att använda sig av film som arbetssätt och för att dokumentera kommer bli något som berörda pedagoger
fortsätter med.”
Glädje, gemenskap, respekt och samhörighet: Ökad glädje, gemenskap, respekt och
samhörighet är ett tema som vissa huvudmän uppehåller sig kring i sina svar. De lyfter fram värdet
av att samarbeta på nya sätt, av att se sina kollegor och elever i nya roller och berättar om skratten
som förgyllt tillvaron.
”Vi i personalen har observerat följande effekter: samarbetsglädje, gemenskap, kroppsmedvetenhet, röstidentitet
och stor nyfikenhet på nya kulturformer! Detta har sin tur påverkat undervisningen.”
”Arbetet med Skapande skola har gjort personalen uppmärksam på vilken effekt professionella författare,
dansare och skådespelare har på elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. För att nå de mål vi hade
satt upp med Skapande skola-projektet (mångkultur, respekt och glädje) behövde lärarna samarbeta mer med
varandra och arbeta mer tematiskt än annars. Hela skolans personal och elever arbetade tillsammans mot det
gemensamma målet.”
Upptäckten av nya sidor och förmågor hos elever: Vissa har i sina svar fokuserat på värdet för
lärarna av att få se sina elever i nya sammanhang och hur de reagerat på nya undervisningsformer.
Att se elever blomma upp i Skapande skola-undervisningen uppges ibland ha bidragit med
tankställare kring den egna undervisningen och vikten av att variera sig för att nå fram till, och
motivera alla barn.
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”Arbetet förde med sig effekter på flera plan, men det starkaste, bestående intrycket var att elever blev synliga
på ett nytt sätt! Vi såg förmågor och kvalitéer i elever lärande som vi inte hade sett förut, det fanns elever som
inte "tar plats" i den ordinarie undervisningen som verkligen fick visa sitt "bästa jag".”
Inspiration, förnyad energi och motivation: Det finns också huvudmän som berättar om hur
Skapande skola bidraget med förnyad energi i vissa lärares arbete. Det kan både vara på ett mer
övergripande plan men det finns också exempel på Skapande skola-aktiviteter satt igång processer
som pågått långt efter att samarbetet med en viss kulturaktör avslutats. Ibland kan lärarna till och
med ha fått konkreta handledningsmaterial eller liknande att arbeta vidare med.
Bra plattform och ökad konkretion för skolans värdegrundsarbete: En del huvudmän skriver
något om hur de upplevt att Skapande skola-arbetet påverkat skolans värdegrundsarbete. Det
handlar exempelvis om hur olika aktiviteter hjälpt till att konkretisera och skapa en bra
utgångspunkt för att beröra frågor om genus, jämställdhet, jämlikhet, kulturella likheter och
olikheter, normer och värden.
”Många elever vågar inte visa känslor i samtal, men i ett skapande, drama är man någon annan, vilket
underlättar. Kulturaktiviteter med inslag från andra kulturer och om våra olikheter har öppnat för fina
diskussioner om jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.”
Stärkta förutsättningar för ökad inkludering och språkutveckling för nyanlända och barn
med funktionsvariation: I likhet med i fjol nämner ungefär var tionde skolhuvudman nyanlända
eller ensamkommande i sina redovisningar. Dessa svar handlar främst om hur Skapande skola
bidragit till värdefulla möten, möjligheter till inkludering och nya uttrycksformer för nyanlända
barn. De svar som har tydlig koppling till effekter för pedagoger handlar om den förstärkning
lärare fått att arbeta språkutvecklande.
”I den gemensamma planeringsfasen tog pedagogerna bättre vara på kulturaktörens erfarenheter och tillvaratog
de språkutvecklande möjligheterna som finns i kulturprocesser, främst för att inkludera nyanlända elever.”
”Några lärare menar att de även inspirerats av kulturaktörerna och fått med sig nya arbetssätt att själva
arbeta vidare på. Ett sånt exempel är språkutveckling för våra nyanlända. Att lära sig språk genom musik
och drama har tilltalat barnen och pedagogerna varpå de försökt fortsätta med de metoder de fick erfara under
dessa workshops.”
På temat inkludering finns det också huvudmän som tar ett bredare perspektiv än nyanlända och
beskriver hur Skapande skola-aktiviteterna överlag varit bra för att i högre utsträckning involvera
och nå fram till målgrupper som skolan ibland har svårt att anpassa sin undervisning till. Det kan
exempelvis handla om barn med olika funktionsvariationer eller killar med låg studiemotivation.
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B I L A G A 1 – F Ö R Ä N D R I N G A R I K U L T U R R Å D E T S R E D OV I S N I N G S B L A N K E T T

Följande förändringar har gjorts i årets redovisningsblankett i jämförelse med förra året:
•

•
•

•

De två frågor som i fjorårets redovisning rörde samverkan med kulturskolan respektive
eventuella gemensamma seminarier eller konferenser mellan skola och kulturliv har tagits
bort.
En fråga om det totala antalet professionella kulturaktörer som anlitats för Skapande skola
har lagts till. Antalet ska rapporterats uppdelat på ”män”, ”kvinnor” och ”annat”.
I den ekonomiska redovisningen har utgiftsposterna ändrats och innehåller nu färre poster.
Ersättningen till professionella kulturaktörer var tidigare uppdelad på anställda
kulturaktörer (a-skatt) respektive anlitade kulturaktörer (f-skatt). De har nu slagits samman
till en kategori som heter ”Löner och arvoden för professionella kulturaktörer (inklusive
sociala avgifter)”. I den nuvarande kostnadsposten ”Resor och logi för professionella
aktörer” har ordet ”logi” lagts till men är i övrigt identisk med ifjol. Den tidigare posten
”Professionella kulturaktiviteter utanför skolan” har utökats till att omfatta resor och
beskrivs på följande sätt i redovisningsblanketten: ”Kostnader för professionella
kulturaktiviteter utanför skolan, till exempel biljetter, entréavgifter och resor till dessa”.
Kategorin ”Seminarier/konferenser mellan skolan och professionellt kulturliv” har tagits
bort. Utöver de tre nya huvudsakliga utgiftsposterna finns även som tidigare kategorin
”Övrigt”.
I den ekonomiska redovisningen har också frågan om skolhuvudmännen själv bidragit
med egna medel i Skapande skola-arbetet ändrats i relation till tidigare år. I år står det
följande i Kulturrådets redovisningsblankett: ”Om ni haft ytterligare kostnader för
genomförda aktiviteter inom Skapande skola, för vilka bidraget inte räckte till, ange
aktivitet och belopp”. Det kan ses som ett förtydligande av att de ytterligare resurser som
huvudmännen ska redovisa ska ha en när koppling till de genomförda aktiviteterna inom
Skapande skola.
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