
Skapande skola på Kulan, före och under pandemin



Skapande skola före
pandemin

Två ingångar för att hitta
stöd i Skapande skola
arbetet på Kulan:

• Söka efter kulturaktör

• Söka på konstform



Hitta kulturaktörer

• Beskriv kortfattat aktiviteten eller
aktiviteterna?

• Har du/ni möjlighet att skräddarsy
aktiviteter tillsammans med 
skolorna?   

• Vilket eller vilka yrken har du eller
finns inom gruppen?

• Vilken eller vilka
spetskompetenser har du eller
finns inom gruppen? 

• Beskriv syftet med aktiviteten eller
aktiviteterna du/ni erbjuder.

• Goda exempel



Utgå från 
konstform



Skapande skola på Kulan 
under pandemin

• Söka efter kulturaktör

• Söka på kulturform

Färdiga paket:

• Kulturaktivitet utomhus

• Digitala workshops som går
att integrera i alla ämnen

• Workshops på distans som
går att integrera i alla ämnen



Digital 
workshop

• Virtuella möten med 
kulturaktörer och 
konstnärer är en ingång
till varierade 
undervisningsformer och 
lärande genom kultur.

• Elever ser kulturaktörens 
film

• Lärare pausar filmen för 
samtal och övningar

• Kulturaktör reflekterar och 
ger respons inför besöket

• Virtuella, interaktiva 
verkstäder

• Redovisning,  
framträdande eller 
utställning  





Workshops på distans 



Lärares 
synpunkter 
på digitala 
workshops

• Distansundervisning är utarmande. Därför är det EXTRA viktigt att på olika sätt 
låta kultur och kulturutövare få plats i undervisningen.

• ENORM skillnad med en extern person som är i samspel med en grupp i tiden 
jämfört med färdigspelad film.

• Genom upplägget i tid kan både vi och kulturaktören reflektera och vara bättre 
förberedda till det interaktiva mötet. 

• För mina elever och kulturaktören var det uppenbart en tillgång att kunna ställa 
frågor i chatten.

• Möten i Teams eller Zoom kan, på ett lite bakvänt sätt, faktiskt bli ganska 
"intima": jag får föreläsaren i storbild på min egen skärm och upplever det lite 
som om hen talar "just till mig”.

• Innan lektionen börjar bör man gå igenom förutsättningarna ordentligt med den 
som ska hålla i lektionen. Det händer saker i ett rum som den som har 
föreläsningen, workshopen inte har möjlighet att uppfatta, men där det inte 
heller blir självklart bra när den som är i rummet ger sig in i. 

• Möjligt att få input från människor som inte finns i Stockholm.

• NU VET VI ATT VI ATT DET GÅR OCH VI KAN!



Elevchatt 



Välkomna att boka digitala workshops.
De finns på Skapande skola sidan och blir kvar 
även efter pandemin.

https://kulan.stockholm/

Tack för mig
Elisabeth Söder

https://kulan.stockholm/

