
OMFATTNING
Vi rekommenderar att kulturaktören träffar alla 
elever i en klass minst sex timmar, men gärna fler. 
Ytterligare timmar med eleverna skapar en möjlighet 
till fördjupning av skapande- och läroprocessen. Det 
öppnar även upp för att ha någon typ av uppvisning 
eller annat delande av elevernas projekt. Att få dela 
erfarenheten med andra och visa upp arbetet har visat 
sig vara mycket uppskattat av både elever, lärare och 
kulturaktörer. Det bidrar till en helhetskänsla hos 
eleverna och en känsla av att det är ”på riktigt”. 

Hur timmarna fördelas kommer läraren och kul-
turaktören överens om, men vi föreslår tre träffar om 
vardera två timmar och helst i halvklass.  

KOSTNAD 
Ett riktmärke för kulturaktörens arvode kan vara 
rekommendationen från Konstnärernas Riksorganisa-
tion:

Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild 
förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 975 kr 
per timme (F-skatt) bör då tillämpas. Vid beräkning 
av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna 
med tid för möten och förberedelser.”  / Från: http://kro.
se/mu-och-avtal  

Utöver timmarna i klassen tillkommer tid för förbere-
delser och möten samt rese- och materialkostnader.  

I exemplena på nästa sida har vi utgått från att varje 
timma med klassen innebär dubbelt antal timmar till 
för- och efterarbete. Timarvodet är 975 kr ex moms. 

Beräkningarna ska bara ses som exempel. Olika tim-
priser kan gälla för olika konstformer. Hör med den 
tilltänkta kulturaktören vilka förutsättningar som gäl-
ler för timkostnad, förberedelsetid och genomförande.

Omskaparna
Exempel: beräkna kostnad för Omskaparprojekt

OMSKAPARNA

I ett Omskaparprojekt får eleverna träffa en kulturaktör i en längre 
process som sträcker sig över flera tillfällen. Processen bidrar med 
kunskap, främjar elevernas eget skapande och leder fram till något 
som eleverna själva skapat. 
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OMSKAPARNA

Exempel 3: 

Omskaparprojekt i helklass med en 
kulturaktör
I exemplet har kulturaktören valt att träffa gruppen i 
helklass. Varje träff med eleverna är 2h. 

Exempel 1: 

Omskaparprojekt i halvklass med en 
kulturaktör
I exemplet har kulturaktören valt att träffa gruppen i 
halvklass. Varje träff med eleverna är 2h. 

Exempel 2: 

Omskaparprojekt i helklass med två 
kulturaktörer
I exemplet har kulturaktörerna valt att arbeta med 
eleverna i helklass och fördela de sex timmarna på 
följande sätt: 1h första och sista träffen och 2h den 
andra och tredje träffen. 

Grupp 1

6h x 3 träffar x 975 kr = 17 550 kr ex moms

Grupp 1 Grupp 2

6h x 6 träffar x 975 kr = 35 100 kr ex moms

Grupp 1

6h x 2 träffar + 12h x 2 träffar = 36h x 
975 kr = 35 100 kr ex moms
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