
 

 

Varför ska vår skola ha KulturCrew? 

 
Av Signe Lind Sørensen, kommunal samordnare i Skanderborgs kommun  
 
KulturCrew är ett unikt koncept som ger eleverna kompetens, ansvar och inflytande Det 
utvecklar dem både som kulturarrangörer och som människor. Dessutom ger det skolan en 
attraktiv kulturprofil med aktiva och engagerade elever, och det ger kulturarrangemangen "en 
touch av stardust" när eleverna är konferencierer, journalister, fotografer, ljudtekniker och 
koordinatorer. 
 
KulturCrew är bra förebilder som med sitt engagemang bidrar till att skolan är både förberedd 
och förväntanfull på kommande kulturevenemang. Som KulturCrew är det en gemensam 
uppgift att arrangemang blir en framgång, då övriga elever får en bra upplevelse, och 
artisterna som besöker skolan känner sig välkomna och väl mottagna. 
 
KulturCrew är lärande, inflytande och ansvar insvept i att ha roligt och få gemenskap. Detta 
tillvägagångssätt ger eleverna lust att lära sig mer, tilltro till sin egen potential och kompetens 
för att besluta och agera. KulturCrew stimulerar därför elevernas demokratiska bildning. 
 
Som KulturCrew utvecklar eleverna kunskaper och färdigheter genom praktiska och konkreta 
uppgifter och genom samverkan med professionella konstnärer. På detta sätt är KulturCrew 
en konkret stimulans för en öppen skola där lärande är förknippat med externa partners, och 
där eleverna är aktiva deltagare och medskapare av den lokala kulturen. Detta stärker och 
utvecklar inte bara eleverna utan också hela skolans kultur och identitet. 
 
KulturCrew stöder också det övergripande ämnet "Innovation och entreprenörskap", som 
handlar om elevernas process och förmåga att organisera, kommunicera och samarbeta. 
KulturCrew möter därmed skolans mål och skyldigheter genom ett alternativt och kreativt 
lärande som är direkt kopplat till skolans mål. 
 
KulturCrew är ett mångsidigt koncept som kan anpassas och utvecklas så att den matchar den 
enskilda skolan. Som skola väljer man om KulturCrew bildas ur en specifik grupp av elever. Det 
kan vara de som behöver en kick för sitt lärande, de som behöver komma bort från prestanda 
och böcker, eller en grupp där den sociala gemenskapen behöver ett lyft. KulturCrewet kan 
bildas från olika årskullar, de äldre eleverna kan träna de yngre eller Kultur Crew kan skapas 
utifrån valfrihet. Det finns redan flera modeller för hur KulturCrew är organiserat i skolor, så 
det finns goda erfarenheter att hämta här. 
 
Kultur Crew är inte ett enkelt alternativ där eleverna är fri arbetskraft som utför praktiska 
uppgifter på skolans händelser. 
Som en lärare säger så skulle det vara mycket lättare att göra det själv. Men tillfället som 
uppstår när eleverna löser uppdrag det ena efter det andra, det ägandeskap till skolan som 
uppstår när eleverna deltar och vad individen visar när man presenterar en orkester från 
scenen är värden och förebilder som höjer hela skolan. 

 
 
 
                


