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Introduktion!
 
Just nu har du börjat läsa ett inspirations- och metodmaterial som är en del av 
projektet Om vi fick bestämma. Ett treårigt projekt som under år 2012-2015 drivits av 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd tillsammans med LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer. Projektet syftar till att förnya musik- och kulturskolornas 
verksamhet genom att ge barn och unga ökad delaktighet och inflytande 
 
Det här materialet är till för alla som vill starta eller redan är igång med en process och 
utvecklingsarbete för att utveckla inflytande och delaktighet för sina elever i musik- och 
kulturskolan. Vi har här samlat ihop massor med handfasta tips och metoder som kan ge inspiration 
eller direkt användas på en lektion, för att starta upp ett projekt eller för att planera in inflytandet i 
kulturskolans verksamhet. Självklart finns det fortfarande en hel uppsjö med ytterligare metoder, så 
läs gärna vår tips/referenslista i slutet för att ta del av fler som kan mycket om det här ämnet. 
 
Materialet har tagits fram för att fungera oavsett var du befinner dig i processen, se det som att du 
kan hoppa in precis vid det steg ni själva befinner er på och gå vidare därifrån. Men läs gärna om 
barnkonventionen och de viktiga begreppen så som makt, inflytande, åldersmaktsordning med mera 
för att få en heltäckande bild av de perspektiv vi tycker är grundläggande för ett inflytandearbete. 
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Varför inflytande för barn och 
unga? 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) fastslår 54 artiklar som ger barn och 
unga rätt till social trygghet, lek och vila, lika värde med mera. Barn ska ha rätt till att uttrycka sig 
och påverka sin vardag. För att de ska kunna göra det måste vuxna lyssna men också skapa forum där 
barns tankar och åsikter får det utrymme som de faktiskt har rätt till och där de själva får möjlighet 
att vara delaktiga från idé till beslut. 
 
Det brukar heta ”barn är vår framtid”, men barn är barn nu och är redo att vara delaktiga och 
påverka. Därför är det viktigt att ett barn- och ungdomsperspektiv ges plats i fler rum och i fler nivåer 
i samhället än vad det gör idag, inte bara i frågor som vuxna tycker rör barn. Det är lätt att tro att 
barn och unga bara har åsikter om sådant de direkt är knutna till på grund av deras ålder, så som 
skola, fritidsgårdar eller liknande frågor. Men blir precis lika påverkade som en vuxen oberoende vad 
för beslut som tas. Barn, precis som vuxna, är en heterogen grupp och tycker olika saker i olika 
frågor. Barn och unga har olika förutsättningar och behov som gör att de har olika perspektiv och 
infallsvinklar. Det följer med dig oavsett vilken ålder du befinner dig i. Att använda sig av ett 
ungdomsperspektiv ger en ökad legitimitet då barn och unga sitter på en unik kunskap om hur det är 
att vara ung idag. Att vara ung är en färskvara, så barn och unga bör ses som kompetenta och 
resursstarka individer med rätt till delaktighet och inflytande i de frågor och beslut som rör dem, med 
andra ord de allra flesta sammanhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värden som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter måste erövras av varje ny generation 
och politiken formuleras hela tiden om på nytt. Genom att vilja öka inflytandet för barn och unga så 
tillåts den demokratiska processen bakom beslut vara just demokratisk och inkluderande på riktigt. 
Det speglar synen samhället har på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer, som 
ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Förutom att vara en rättighetsfråga så handlar det även 
om att öka trovärdigheten och kvaliteten i beslutsfattandet. Att försöka belysa en fråga från så många 
perspektiv som möjligt kan kanske ta lite mer tid, men resultatet får en helt annan mångfald, ärlighet 
och tyngd om vi vet att alla fått komma till tals och vara delaktiga redan från start. Om barn och unga 
inte blir inbjudna till att delta under arbetsprocessen kring ett beslut så kan beslutsfattarna till 
exempel aldrig garantera att det är förankrat hos den målgruppen.  
 
Barn och unga som får vara med och bestämma får samtidigt lära sig hur beslutsprocesser och hur ett 
samhälle fungerar genom att själv vara en aktiv del av samhället. Att lära genom att göra är en 
välbeprövad metod som leder till att få ny kunskap, och kunskapen i sin tur sänker tröskeln för att 
vilja delta. Viljan att delta leder sannolikt till en större chans att de väljer att engagera sig även i 
andra frågor eftersom känslan av att kunna vara med och påverka kan leda till en större nyfikenhet. 
Inget kan vara så bedövande som när en diskussion känns förlorad redan från början och det är svårt 
att bli nyfiken eller att vilja vara delaktig i ett beslut om en inte bjuds in för att vara en del av det. 
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Metod: Tre frågor för att använda ett ungdomsperspektiv 
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer har tagit fram en enkel metod för säkra att unga människor 
får de möjligheter de har rätt till när det gäller att delta i utvecklingsarbeten. Den består av tre frågor 
som varje ansvarig eller projekt bör ställa sig i en inledande fas, men även under arbetets gång för att 
försäkra sig om att en håller sig på banan. 
 
Är svaret ja på någon av dessa frågor ska ett ungdomsperspektiv användas: 
 

- Är barn och unga en del av målgruppen? (del av målgrupp) 
- Berör det identifierade problemet eller insatserna på annat sätt barn och unga? (berörd 

grupp) 
- Kan barn, unga eller ungdomsorganisationer vara med och genomföra lösningen på 

problemet? (genomförare) 
 
 
 
 

Barnkonventionen 
Eftersom barn är beroende av vuxna och har ett särskilt behov av skydd behöver de särskilda 
rättigheter som är utformade efter barns förutsättningar. Den 20 november 1989 antog FN:s 
generalförsamling barnkonventionen för att kunna ge en universell definition över barn och ungas 
rättigheter. Ett år senare ratificerade Sverige konventionen och idag har alla länder utom USA, 
Sydsudan och Somalia också ratificerat den. Att ratificera en konvention innebär att landet bundit sig 
folkrättsligt till att följa konventionen och förverkliga den. FN fastslår alltså att staten har ansvar för 
att barn, vilket innebär alla under 18 år, ska få sina rättigheter tillgodosedda och genom 
barnkonventionen så regleras förhållandet mellan staten och individen, som i det här fallet alltså är 
barnet. Barnkonventionen beskriver vilka rättigheter barnet har och därmed vilka skyldigheter som 
staten har för att förverkliga dem. 
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Barnkonventionen består av 54 artiklar men den ska ses som en helhet och alla artiklar ska ses i 
förhållande till varandra. Den innehåller både sociala, medborgerliga, kulturella och politiska 
rättigheter. Konventionen innehåller fyra huvudprinciper och det är utifrån dessa som de övriga 
artiklarna i konventionen ska följas. 
 
 

De fyra grundprinciperna slår fast att: 
- Att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras och det gäller för 

alla barn som bor eller befinner sig i ett land som har ratificerat konventionen (artikel 2). 
 

- Att barnets bästa är det som ska eftersträvas och levas upp till i alla situationer, vilket 
innebär att barnets bästa avgörs individuellt och i enskilda fall (artikel 3). 

 
- Att alla barn har rätt till liv. Att leva, överleva och utvecklas både vad gäller fysisk hälsa men 

också vad gäller den psykiska, sociala, moraliska och andliga utvecklingen (artikel 6). 
 

- Att alla barn ska ha rätt och möjlighet att uttrycka sina åsikter, vilka ska tas hänsyn till 
utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12). 

 
 
I Sverige är det den svenska regeringen som är ytterst ansvarig för att se till att alla krav för barns 
rättigheter uppfylls och respekteras. De har även ansvar för att landsting och kommuner och andra 
statliga myndigheter i sin tur aktivt arbetar för att uppfylla det som står i Barnkonventionen på sina 
egna, mer lokala, nivåer. Det handlar även om att vuxna som jobbar med barn ska vara medvetna om 
vad Barnkonventionen innebär och att de ska arbeta aktivt efter konventionen. Även föräldrar. Det är 
alltså konventionsstatens ansvar att se till att alla medborgare känner till Barnkonventionens 
innehåll.  
 
Eftersom att barnkonventionen tydliggör barnets ställning i samhället som individ, med egna 
rättigheter och eget människovärde är konventionen viktig ur flera aspekter. Till exempel vad gäller 
resursprioritering för barnets rätt till utbildning, barnets rätt till en meningsfull fritid och tillgänglig 
kultur samt barnets rätt till sjukvård och skydd mot våld. Men barnkonventionen förändrar även 
synen på barnet, så som rätten att bli respekterad och rätten till integritet och att få uttrycka sin 
åsikt. Barnrättskommittén, FN:s expertorgan för barnkonventionen, arbetar aktivt med att granska 
och göra uppföljning och vi i Sverige har stora utmaningar vad gäller arbetet med barnkonventionen, 
som kommittén också påpekar. Sverige får bland annat kritik för att det finns en stor skillnad på vilka 
rättigheter som tillgodoses beroende på vilken kommun det gäller. Sverige får även kritik för att det 
inte finns tillräckligt bra strukturer för hur barnets åsikter ska tas i beaktning vid beslut som rör dem. 
 

 

 

 

 

 

 

 
!
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Varför ska kulturskolan jobba med barnkonventionen? I barnkonventionen finns flera artiklar som 
direkt är kopplade till de aktiviteter som kulturskolan erbjuder och arbetar med, i artikel 4 blir det 
kanske som mest tydligt: “Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När 
det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av 
sina resurser. {…}”. Med andra ord har kulturskolan en viktig roll i att se till att Sverige kan uppfylla 
barnkonventionen och är en stor del i det arbetet. Visst får elever i grundskolan möjlighet att utöva 
både musik och bild som ämnen, men den bredd och variation som kulturskolan erbjuder utöver 
ordinarie skoltid är unik och ska tas tillvara på. Därför är det viktigt att även kulturskolan tar på sig 
uppdraget om att föra vidare kunskapen om barnkonventionen vidare eftersom det så tydligt knyter 
an till vad barn och unga har för rättigheter. 
 

Metod: Att jobba med barnkonventionen på Kulturskolan 
Här finns två metoder som visar hur ni aktivt kan jobba med barnkonventionen och även 
problematisera den i er kulturskola. Båda metoder är framtagna och utvecklade av Rädda Barnens 
Ungdomsförbund. Metoderna hänger ihop med varandra, den första metoden handlar om att granska 
statens rapport över hur Sverige uppfyller barnkonventionen medan den andra metoden handlar om 
att eleven själv får analysera och reflektera över hur väl en tycker att Sverige uppfyller 
barnkonventionen. De här metoderna kan ni genomföra under en temadag, under lektionen med en 
orkester istället för att spela eller om ni exempelvis öppnat upp kulturskolan under en kväll för andra 
aktiviteter än de vanliga. 
 
1. Granska statens rapport 
Det som behövs för att kunna genomföra metoden är papper, penna och sammanfattningen av 
svenska statens rapport till Barnrättskommittén. Börja med att berätta och informera eleverna om 
hur FN arbetar med att kontrollera hur barnkonventionens följs i praktiken och vad 
Barnrättskommittén är. Förklara även varför det är viktigt att följa upp lagar och regler samt att det 
inte bara är viktigt att stifta lagar och utse ansvariga utan att det viktigaste är att lagarna följs och att 
ord blir till handling. 
 
Dela in eleverna i mindre grupper, till exempel tre i varje grupp och dela ut sammanfattningen till 
varje grupp. Utdraget handlar om Sveriges åtgärder för att följa artikel 2 som handlar om allas lika 
värde och om icke-diskriminering. Be eleverna att läsa igenom rapporten för att sedan diskutera 
nedanstående frågor. Anteckna vad eleverna kommer fram till och tänk på att ge dem tillräckligt med 
tid till att diskutera. Låt varje grupp presentera sina främsta synpunkter och avsluta övningen med en 
helgruppsdiskussion. 
 
Frågor: 

- Känner ni till, eller har ni märkt av de saker som nämns i rapporten? 
- Hur väl tycker ni att rapporten stämmer överens med verkligheten? 
- Blir barn diskriminerade i Sverige? I vilken utsträckning? 
- Har åtgärderna haft den effekt Sverige tänkt sig? 
- Tror ni åtgärderna är tillräckliga för att Sverige ska leva upp till artikel 2? 

 
 
2. Skriv en egen alternativrapport 
Eftersom regeringens rapport inte kartlägger barns situation i Sverige full ut så skriver många andra 
rättighetsorganisationer egna rapporter som bland annat kallas för alternativrapport. Exempelvis gör 
Rädda Barnen, UNICEF och Barnombudsmannen det. Låt dina elever göra en egen för att visa sina 
tankar. 
 
Låt eleverna använda anteckningarna som kom fram från den förra övningen, de ska ha dessa som 
grund när de nu ska skriva sin egna alternativa rapport till FN om hur Sverige lever upp till 
barnkonventionen. Du kan ta inspiration från de nämna organisationer/nätverk som skriver egna 
alternativrapporter men det ska inte vara för stort fokus på form, utan snarare innehåll i den här 
övningen. 
 
Ge eleverna i uppgift att skriva egna frågor för att sedan intervjua andra elever som går på 
kulturskolan. När de gjort sina intervjuer kan de också leta efter ytterligare fakta som styrker de svar 
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de fått. De kan också fundera på och dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar för att få med 
det i sin rapport. När de är färdiga är det upp till dem själva att ge förbättringsförslag till regeringen 
eller till barnrättskommittén. Vad borde Sverige jobba mer på eller förändra för att stärka barns 
rättigheter i Sverige? 
 
Du hittar mer information om barns rättigheter hos Barnombudsmannen, Rädda Barnen och 
UNICEF.  

 
 

Definition av begrepp 
För att kunna sätta igång ett arbete med att möjliggöra och utöka barn och ungas inflytande och 
delaktighet är det bra om alla är överens om vad olika begrepp betyder. Gå igenom följande begrepp 
tillsammans om det är fler som ska arbeta med detta på kulturskolan, diskutera gärna sedan frågorna 
som följer för att utveckla era tankar och analysera läget. 
 

Deltagande/delaktighet 
Att delta är ett begrepp som kan betyda och innebära väldigt många olika saker även om de flesta av 
oss säkert håller med om att begreppet i sig är något positivt och eftersträvansvärt. Många har sina 
egna tolkningar för vad det innebär ”att delta” i något. Detsamma gäller för vad deltagandet har för 
syfte och vad det sedan ska leda till. Vissa säger att syftet med barns delaktighet är att barn ska passa 
in i samhället och att barns makt jämfört med vuxna ska och bör öka. Andra tycker att barns 
delaktighet syftar till att det ökar demokratin, uppfyller ett rättsligt ansvar, ökar barns färdigheter 
och stärker deras självkänsla. Oavsett hur vi ser på det så behöver inte det ena syftet utesluta det 
andra eftersom ett ökat deltagande hos barn och unga får positiva konsekvenser. 
 
Men vad är deltagande? Vi kan säkert vara överens om att det finns många sätt att delta. Tre personer 
kan gå från ett möte med helt olika uppfattningar om hur det kändes, hur det gick och vad de fick ut 
av att delta beroende på att de deltagit på olika sätt. Den första personen var där utan att säga något, 
men antecknade flitigt. Den andra personen lyssnade knappt för planerna i helgen var mer 
spännande att tänka på. Den tredje personen stod framför en tavla och presenterade något för resten 
av gruppen.  
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Som ledare för en process är det alltså viktigt att komma ihåg att deltagarna i gruppen kan och 
kommer att delta på olika sätt, beroende på hur inkluderade de känner sig och hur intresserade de 
är. Det gäller att innan fundera på vad som kan bidra till ett ökat deltagande och ökad kreativitet i 
just din grupp eftersom alla grupper har sin egen dynamik och förutsättningar. Kan alla sjunga med i 
den tonart som gruppen brukar sjunga i? Finns det utrymme för killarna att provspela för kvinnliga 
karaktärer i teateruppsättningar? 
 
Diskussionsfrågor: 

- Vad lär vi oss av att arbeta med barn och ungas delaktighet? 
- Är det viktigt att alla unga känner sig lika delaktiga eller finns det olika målgrupper? 
- Hur märker/vet vi att de upplever att de är delaktiga? 

 

Inflytande 
Inflytande handlar om att barn och unga först och främst ska bli tillfrågade att komma med tankar 
och idéer kring det som händer runt omkring dem. Därefter krävs det att någon verkligen fångar upp 
det som sägs och diskuteras för att utvärdera det och göra något av det. Inflytande är inte att bara få 
säga vad en tycker och tänker utan inflytande är när det finns en riktig chans att påverka utifrån ens 
åsikt. Genom att ha en så fri process som möjligt får barn och unga ta del av varandras tankar och 
bejaka sina egna åsikter och intressen. Det är den vuxnas ansvar att skapa dessa plattformar för att 
det ens ska vara möjligt och sedan underlätta och serva med det som behövs för att de ska kunna 
formulera och omformulera sina tankar under processens gång. Det är dock av allra högsta vikt att 
resultatet inte stannar på det mötet eller i den workshop som har genomförts, utan att resultatet 
skickas vidare till den det berör (rektor? politiker?) och sedan behandlas precis som vilka andra 
förslag och idéer samt får det utrymme de förtjänar. 
 
Det finns många olika former för hur inflytande kan se ut på en kulturskola. För att en elev ska kunna 
ha inflytande i en fråga så kräver det att kulturskolan har skapat eller gett utrymme för en struktur 
som tillåter eleverna att höras och bli tagna på allvar när de har tankar och idéer. Det kan vara 
alltifrån att eleverna får vara med och tycka till om budgeten för nästa termin till att själva sätta upp 
en pjäs. 
 
 
Diskussionsfrågor: 

- Hur stimulerar vi barn och unga att komma med idéer? 
- Vilka metoder arbetar vi med idag som gynnar inflytande? 
- Vilka metoder behöver vi förändra så att de inte motverkar deras delaktighet? 

 

Normer 
Normer är oskrivna!regler!för!hur!vi!människor!förväntas!vara,!tycka,!bete!oss!och!se!ut.!Det!är!något!vi!
behöver!leva!med!och!förhålla!oss!till!hela!tiden.!Det!spelar!ingen!roll!vart!vi!befinner!oss,!vilken!religion!
vi!tillhör!eller!med!vilka!traditioner!vi!har!–!normer!kommer!alltid!finnas!med!oss!men!däremot!kan!de!se!
olika!ut!beroende!på!vilka!vi!är!med!och!var!i!världen!vi!befinner!oss.!Normer!kan!vara!så!pass!lokala!att!vi!
kan! hitta! specifika! normer! för! hur! vi! förväntas! bete! oss! på! lektionen,! medan! normerna! kan! se! helt!
annorlunda! ut! så! fort! vi! går! ut! därifrån.! Till viss del behöver vi kunna dela ut olika etiketter på 
människor vi träffar för att skapa en förståelse för dem vi träffar men för vissa personer eller grupper 
kommer normer inte alltid vara något som underlättar våra sociala interaktioner, utan något som 
faktiskt begränsar. 
 
Normer styrs av vilka grundvärderingar vi har men kan förändras med tiden. Vi anser fortfarande att 
mord är något oacceptabelt medan vi med tiden har ändrat vår syn på vilka som ska ha rösträtt och 
gjort ändringar för att göra rösträtt möjligt för exempelvis kvinnor. Ett annat exempel på hur vi 
ändrat våra värderingar och därmed våra normer är att det förr i tiden bara var män som fick vara 
skådespelare. I Spanien fanns en lag om att kvinnor inte fick ”uppträda i skådespel”, i England var 
det bara en norm. Normer kan alltså ibland vara så starka att det inte behövs lagar som reglerar dem, 
just för att normen i sig är så stark att ingen kommer bryta den. Idag är det förstås helt naturligt för 
kvinnor att både spela teater och skriva pjäser, det är i princip ingen som skulle ifrågasätta detta. Ett 
annat exempel på normer inom vårt samhälle och inom teatern är föreställningar om skådespelare 



!9 

hudfärg och ursprung, och vem som därmed får spela vilka roller. Det blev exempelvis en stor 
uppståndelse när Idris Elba, med föräldrar från Sierra Leone och Ghana fick rollen som Heimdall (en 
av asarna i nordisk mytologi) i den stora Hollywood-filmen Thor som kom 2013. En stor mängd 
människor ansåg plötsligt att det var viktigt att skådespelaren skulle ha samma hudfärg eller ursprung 
som karaktären. Däremot var det inte samma uppståndelse för flera år sedan när exempelvis 
Elizabeth Taylor spelade rollen som Cleopatra i filmen med samma namn.  
!
Eftersom normer oftast är underförstådda och bygger på någon slags form av konsensus så är det först 
när vi eller någon annan bryter mot normerna som vi reagerar på dem eller ens upptäcker att de 
finns. Vi utgår från att alla runt oss lever på det sättet som våra normer ”säger” att vi ska, exempelvis 
så utgår samhället ofta ifrån att vi alla har två föräldrar som är av olika kön eller att killar blir kära i 
tjejer och vice versa. De som då avviker mot normen hamnar i en situation där de hela tiden behöver 
förklara sig (”nej, jag bor ensam med min pappa”, ”jag har inte en mamma och pappa, jag har två 
mammor” eller ”nej, jag har ingen pojkvän men däremot har jag en flickvän”) medan de som inte 
avviker mot normen aldrig behöver förklara sig. 
 
Det går att jobba normkritiskt vilket innebär att istället för att fokusera på personerna som blir 
avvikande på grund av vissa normer så fokuserar en på just normerna och maktstrukturerna som gör 
en person avvikande. Att synliggöra och ifrågasätta normer är grunden i det normkritiska arbetet, 
men det innebär inte att en ska förändra alla normer. Som sagt finns det många normer som är bra, 
som gör att samhället fungerar och flyter på smidigt. Det handlar alltså om att synliggöra och 
ifrågasätta de normer som påverkar vissa grupper och personer negativt. Att arbeta normkritiskt 
handlar också om att synliggöra privilegier och granska sin egen position, alltså att försöka se vilka 
förmåner som en får tack vare att en inte avviker från rådande normer. 
 
Diskussionsfrågor: 

- Vad finns det för normer i vår kulturskola/i vår lektionssal? 
- Finns det normer som gör att någon eller några inte kan delta på samma villkor? 
- Kan vi själva göra något för att förändra vissa av de normer som finns? 

 
 

Makt 
Makt är ett begrepp, precis som deltagande, som kan betyda olika saker för olika personer. Makt kan 
både betyda något positivt och negativt, beroende på vad en associerar med begreppet och vad en har 
för erfarenheter av makt. Makt går att dela in i två delar: informell och formell makt. Den formella 
makten får någon genom att exempelvis bli utsedd av andra till ordförande för elevrådet på 
kulturskolan eller att du är lärare på en kulturskola. Den informella makten däremot kan skifta från 
dag till dag beroende på situation och vilka personer som finns runt en, till exempel kanske någon 
har mer erfarenhet av att jobba i projekt och får därför en ledarroll i en projektgrupp. Att diskutera i 
sin egen grupp vad makt är, vart den finns, hur den syns och hur någon i gruppen kan få makt är ett 
bra sätt för att börja upptäcka vad makt är i situationen som en befinner sig i för tillfället eller 
generellt i musik- och kulturskolan. Det är också då som det blir lättare att se om det finns en 
snedfördelning av makt eller om den/de som har makt använder den på ett sätt som känns bra för 
alla. 
 
Något som är viktigt att som vuxen/lärare att fundera på är hur den formella makt du har ser ut och 
tar sig uttryck, dels genom din ålder och dels genom att du är lärare. De två etiketterna gör att du får 
en auktoritet och befogenheter som eleverna inte har, vilket innebär att det ibland kan vara otroligt 
lätt att påverka vad eleverna tycker och tänker. 
 
Diskussionsfrågor: 

- Hur ser maktfördelningen ut på kulturskolan/i lektionssalen? Vem har makt över vad? 
- Hur kan vi ge våra elever större makt? På vilka platser/i vilka situationer? 
- Hur gör vi för att visa på möjligheter till detta? 
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Åldersmaktsordningen 
Det finns olika maktordningar i samhället där vissa grupper blir under- eller överordnade andra. En 
av dessa är åldersmaktordningen. Den går ut på att beroende på din ålder så blir du behandlad utifrån 
vissa förutsättningar: antingen som att barn och unga konsekvent underordnas vuxna då de anses 
”vara för unga för att förstå” eller tvärtom att äldre människor anses vara ”för gamla” och därför blir 
exkluderade från vissa arenor i samhället. Men om vi ser på åldersmaktordningen utifrån ett ungt 
perspektiv så innebär det att barn och unga inte får samma fördelar och förmåner som en vuxen utan 
att behöva fråga efter det eller kämpa för det. Är du ung ses det inte alls som självklart att du ska ha 
en plats i riksdagen jämfört med en vuxen, även om du sedan många år varit väldigt engagerad och 
har stor kunskap i flera frågor som ditt parti förespråkar. En ung person kommer antagligen behöva 
kämpa för att få sina vuxna kollegors förtroende, till skillnad från en vuxen i samma situation som 
kanske per automatik får ett förtroende genom sin ålder. Ett annat exempel som visar på hur 
samhället ser på barn är att en vuxen alltid kan ge sig själv tolkningsföreträde i en fråga genom att 
säga ”jag har ju själv varit barn, därför vet jag hur det är att vara barn och vad barn tycker” trots att 
det kanske var över femtio år sedan och saker såg väldigt annorlunda ut. 
 
I och med att de här strukturerna finns och genomsyrar samhället kan det leda till att barn och unga 
upplever att deras tankar, känslor och erfarenheter inte värderas på samma sätt som vuxnas. Det i 
sin tur kan leda till att barn och unga undervärderar sig själva, sina tankar, känslor och erfarenheter 
och därför inte vill eller vågar ta plats. Känslan av att ”det är ingen idé” kommer nära till hands om 
en hela tiden upplever att en inte blir hörd eller tagen på allvar på grund av sin ålder. I motsats till 
det här kan då vuxna snarare övervärdera samma saker och därför se det som en självklarhet att ta 
plats. Den här synen på barndomen/ungdomen leder till att samhället går miste om värdefull 
kompetens, erfarenheter och perspektiv som barn och unga vill och kan dela med sig av. Eftersom 
barn och unga inte ses som fullvärdiga medborgare på grund av sin ålder så blir förstås 
konsekvenserna att de inte får tillträde till samma arenor som vuxna får. 
 
Diskussionsfrågor: 

- Hur stöttar vi barn och unga i att ta rollen som experter? 
- Hur ser vi på barn och ungas kompetens och hur tar vi tillvara på den i det praktiska arbetet? 

 
 
 
 

Olika nivåer av inflytande 
I!ert!arbete!med!inflytande!kan!det!vara!bra!att!använda!sig!av!följande!modeller!som!stöd,!lägeskontroller!
eller!för!att! lägga!fram!en!plan!över!hur!ni!ska!ta!ett!steg!vidare!om!ni!känner!att!ni!är!fast.!Det!handlar!
mycket!om!att!reflektera!över!sig!själv,!situationen!och!verksamheten!för!att!kunna!se!var!i!skalorna!som!
ni! eller! eleverna! befinner! er.! Dessa! två! stegar/trappor! kan! likväl! användas! för! att! analysera! på! vilken!
skala!eleverna!i!ett!specifikt!projekt!eller!i!en!orkester!ligger!till!i!fråga!om!inflytande!grad,!precis!som!de!
kan!användas!för!att!se!över!hela!och!ta!ett!helhetsgrepp!om!kulturskolan.!!
!
!
Harts inflytandestege 
Inflytandestegen är ett verktyg som kan användas för att analysera hur samarbetet mellan barn, unga 
och vuxna faktiskt ser ut inom verksamheten. Den här modellen är framtagen av Roger Hart i 
samarbete med Unicef och med hjälp av stegen kan vi analysera i vilken utsträckning som barn och 
unga deltar och har inflytande. Den synliggör även attityder inom organisationen. Negativa attityder 
från vuxna är den främsta anledningen till misslyckade samarbeten med barn och unga och för att nå 
ett lyckat samarbete är det viktigt att attityder stödjer samarbetet. Genom att diskutera de olika 
nivåerna av barns, ungas och vuxnas inflytande och jämföra med konkreta exempel i organisationens 
verksamhet så fungerar detta som en självutvärdering. Stegen utgår ifrån att det finns olika nivåer av 
barn och ungas deltagande och inflytande. 
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De tre första stegen innebär att barn och unga inte på något sätt kan ses som aktörer inom 
organisationen, verksamheten eller samarbetet. Medan det i steg tre och fyra sker en förändring, där 
eleverna går från att sakna inflytande till olika nivåer av inflytande samt till att vara aktörer. Steg fyra 
till åtta kan ses som situationer inom verksamheten eller organisationen där unga i mer eller mindre 
utsträckning kan ses som aktörer. Det skiljer dock mycket mellan steg fyra och åtta. Inom en 
organisation eller verksamhet går det att kliva upp och ner mellan de olika stegen under tidens gång 
och det kan se olika ut för olika verksamheter eller delar av organisationen. Det är därför bra att 
använda stegen för att analysera de olika delarna för att se var ni befinner er för tillfället. 
 
Den stora fördelen med stegen är att den anger en riktning för ett förändringsarbete. Genom att 
analysera vilket steg organisationen eller verksamheten befinner sig på, går det även att se vad nästa 
steg är och vad målet kan vara. Ju högre upp mot stegens topp ni kommer i ert arbete, desto högre är 
graden av barn och ungas deltagande. Det är dock viktigt att se att alla verksamheter inte har som 
mål att komma till steg åtta. För de som vill jobba i samarbete mellan barn, unga och vuxna kommer 
steg sex eller sju ofta att vara målet, där tas både vuxnas, barn och ungas erfarenheter och kunskaper 
in i verksamheten. Eftersom steg åtta innebär att barn och unga i stort driver verksamhet på egen 
hand utan vuxnas inblandning, finns det där inte något direkt utrymme för barn, unga och vuxna att 
samarbeta. Om barn och unga är målgrupp bör steg sju vara målet. Men återigen, detta behöver inte 
vara målet för varje enskild aktivitet eller verksamhet. 
 
Förklaring till de olika stegen 

1. Manipulation 
Vuxna använder unga till stöd för en idé men ger intrycket av att projektet är utvecklat av elever, tror 
att de vet bäst och kontrollerar själva alla situationer där elever är inblandade. Vuxna driver 
verksamheten eller projektet från planering och genomförande till utvärdering.  
 
Exempel: Vuxna ber elever att komponera och skriva låtar om erfarenheter av våld. De vuxna gör 
sedan en cd-skiva av deras berättelser, utan deras vetskap och marknadsför skivan som ”Ungas röster 
om våld – unga sjunger själva”. 
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2. Dekoration 
Elever används för ett projekt utan specifikt syfte, men vuxna låtsas inte om det. 
 
Exempel: Elever bjuds in till en konferens som handlar om barn och unga, men den uppgift eleverna 
får är att hålla varje talare i handen och gå in tillsammans med denna på scen för att sedan själva inte 
få säga eller tillföra något. För den ouppmärksamme kan det då verka som att det funnits massor med 
barn och unga på konferensen, medan de egentligen bara syntes som just en dekoration. 
 
3. Deltagare 
Elever är deltagare men utan inflytande över verksamheten, vilket innebär att vuxna ger intrycket av 
att eleverna fått vara med och bestämma, men besluten har trots allt ändå bara tagits av de vuxna. 
Vuxna ser en positiv aspekt i att eleverna blir delaktiga inom verksamheten då det ger dem nya 
erfarenheter. Delaktigheten för eleverna är framförallt en fråga om att det ska stärka dem, men det 
kommer inte att göra någon skillnad för projektet. Eftersom vuxna med den här attityden inte litar 
fullt ut på eleverna så anförtros de bara lättare uppgifter eller sådana som vuxna inte vill göra. 
 
Exempel: Vuxna samarbetar med en musikalgrupp som består av elever. När gruppen har träffats så 
efterfrågar de vuxna vad musikaleleverna vill göra. Några av dem föreslår musikaler och aktiviteter 
kopplat till detta. Efter mötet tycker de vuxna att eleverna har tillåtits delta vid mötet och komma 
med förslag, men besluten fattas inte under detta möte. Besluten fattas vid ett senare tillfälle, där de 
unga inte deltar. 
 
4. Informerande 
Elever tilldelas en viss roll i ett projekt och informeras om exakt vad de förväntas göra. De får inte 
bestämma själva vad de ska göra, eller komma med förslag om hur verksamheten i stort ska utformas. 
 
Exempel: Eleverna sprider information om ett projekt som vuxna driver. 
 
5. Konsulterande 
Elever är konsulterade och informerade, de ger råd om projekt som är drivna och initierade av vuxna. 
Fortfarande så vet vuxna bäst och eleverna tillfrågas endast kring specifika områden men de tillåts 
inte starta ny verksamhet eller att leda verksamheten. 
 
Exempel: En referensgrupp av elever ger respons på projektplaner som bara tagits fram av vuxna. 
 
6. Vuxnas initiativ 
Vuxna initierar projektet och delar beslut med elever. Projekten initieras fortfarande av vuxna, men 
att eleverna får delta i beslutsfattandet under projektets gång. 
 
Exempel: Vuxna beslutar att det ska genomföras ett projekt på kulturskolan, men projektet görs 
tillsammans med elever som får planera, genomföra och känna sig delaktiga. 
 
7. Ungas initiativ 
Samarbeten där elever initierar ett projekt och besluten om det tas i samråd mellan eleverna och de 
vuxna. Det sjunde steget innebär att projekten initieras av elever och de vuxnas inblandning är 
begränsad. Vuxna ser sina elever som verkliga partners och respekterar deras tankar och idéer. 
Elevernas och de vuxnas kunskaper och idéer värderas lika. 
 
Exempel: Eleverna som varit med och drivit projektet på nivå sex kommer med ett förslag på ett 
nytt projekt. Det nya projektet startas igång men görs fortfarande tillsammans med vuxna. 
 
8. Unga styr 
Elever initierar samt styr projekt och vuxna är minimalt inblandade. Steg åtta innebär att eleverna 
fattar besluten och vuxna ses som en resurs. 
 
Exempel: En grupp elever driver ett eget projekt, de initierar, genomför och följer upp. Vill och 
behöver de tar de hjälp av vuxna, men vuxna är annars inte nödvändigtvis inblandade i projektet. 
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SKL:s inflytandetrappa  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också tagit fram en modell för inflytande, som delvis 
bygger på Harts inflytandestege, som de kallar för inflytandetrappan. Denna inflytandetrappa bygger 
på att inflytande är en lärandeprocess där varje trappsteg leder vidare till nästa och där inget 
trappsteg kan hoppas över. Alla trappsteg är länkade till varandra på så sätt att du inte kan nå steg 
fyra utan att ha använt dig av steg ett, två och tre innan. Utan att ha fått information är det svårt att 
få inflytande, konsultation och dialog är alltid bra men är i sig inte svaret på att ha gett någon 
inflytande. Att skapa former för inflytande där barn och unga får inflytande utefter sina egna 
förutsättningar är det viktigt att trappsteg 1-3 används för att hitta formerna för hur barn och unga 
ska få inflytande. Om de även har inflytande över formen för inflytande är ni i hamn! Använd 
modellen för att definiera skillnaden mellan insatser i verksamheten, för att planera inflytande eller 
för att utvärdera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 1: Information 
Information är en envägskommunikation. Här är inte barn och unga aktörer utan en målgrupp. För 
att komma vidare behöver ni se till att barnen får den information de behöver för att kunna vara 
delaktiga under högre trappsteg. 
 
Steg 2: Konsultation 
Konsultation innebär att den vuxne ställer frågor till barn och unga. Att låta barnen fylla i en 
utvärdering vid terminens slut är ett exempel på konsultation. Det är bra att veta vad barn och unga 
tycker för att kunna fatta bra beslut i verksamheten. 
 
Steg 3: Dialog 
Dialog är en tvåvägskommunikation. Här pågår det en diskussion med möjlighet för såväl barnet som 
den vuxne att ställa följdfrågor och kunna förstå vad den andre menar. 
 
 Steg 4: Inflytande 
Inflytande är när barn och unga får möjlighet att vara med och påverka något i verksamheten. Här 
säger inte bara barnen vad de tycker, utan de får också vara med och påverka ett faktiskt utfall i ett 
beslut. Ramarna för vad barn och unga får påverka och ansvaret ligger hos de vuxna.  
 

Steg 5: Medbestämmande 
Medbestämmande innebär att barn och unga är med och tar beslut tillsammans med vuxna. Här har 
barn och unga alltså en egen röst och möjlighet att säga ja eller nej. 
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Övergripande om projekt- och 
utvecklingsarbete 
Ett utvecklingsarbete är nödvändigt för att göra nya saker och ta sig framåt. Att arbeta för att öka 
barn och ungas inflytande och delaktighet är inget arbete som sker över en natt men inte heller något 
som är slut efter några veckor eller månader, det är något som bör vara i ständig rörelse. Det finns 
några allmänt vedertagna faser att förhålla sig till när en jobbar med att utveckla något, men det 
betyder inte att alla alltid måste göra alla faser eller göra det i den ordning som vi beskriver i det här 
materialet. Utgå ifrån er situation och era egna behov, plocka russinen ur kakan och gör det till er 
egen process. 
 
Det som är viktigt i början av en process, oavsett vad den handlar om är att ha en gemensam bild 
över processen och det ni ska förändra eller utveckla, för då kan ni även jobba mot samma mål. Att 
skaffa en gemensam bild för processen handlar om att sitta ner tillsammans redan från början och 
helt enkelt dela med er av varandras tankar. Börja då med att skapa en gemensam bild över hur ni 
ska prata med varandra, hur ni ska kommunicera i resten av processen: vill ni göra avstämningar 
varje vecka eller månad, ska det ske över e-post eller ska det vara fysiska möten med mera. Att sätta 
upp spelregler för hur ni ska förhålla er till varandra, hur ni vill jobba tillsammans och hur ni ska 
prata med varandra är en grundsten i att få processen att flyta på. 
!
!
Den kreativa processen 
Den kreativa processen kan delas upp i fyra delar som alla måste tas hänsyn till för att resultatet ska 
bli så bra som möjligt och för att kreativiteten ska flöda som bäst. De fyra delarna består av metoder 
och tekniker, kunskap, fysisk miljö samt mental miljö. 
 
Metoder och tekniker innebär att du som ledaren för mötet har valt ut en metod eller teknik som 
ska användas så att det finns en tanke på hur alla ska lära känna varandra, känna sig trygga med att 
uttrycka sig eller för hur själva mötet ska ledas. 
 
Kunskap innebär att de som är delaktiga i processen bör ha ett visst mått av kunskap i det ämne 
som ni utgår ifrån. Däremot ska det naturligtvis fortfarande finnas utrymme för deltagare som inte 
har samma kunskap eller erfarenhet som ”experterna” i gruppen. De kan bidra till nytänkande och 
riskerar inte i att falla in i gamla vanor och sätt som experter kan. 
 
Den fysiska miljön innebär att det är viktigt att komma ihåg hur inspirerad eller oinspirerad 
gruppen kan bli beroende på vart processen utspelar sig. Sitter ni och ska spåna idéer i en lektionssal, 
efter lektionstid, där de flesta i gruppen redan spenderat sin eftermiddag? Är det bra att vara på ett 
café där andra gäster väsnas och inte tar hänsyn till ert möte? Vill gruppen kanske hellre sitta 
utomhus i en park för att känna sig mer informella och avslappnade? Att ”känna in” miljön där 
idéprocessen ska ta plats är underskattat. 
 
Den mentala miljön innebär den sinnesstämning, attityd och atmosfär som finns i en grupp. Det är 
viktigt att ledaren tar sitt ansvar för gruppen och styr den i rätt riktning. Ett bra sätt för att få 
gruppdeltagarna att från början bli avslappnade med varandra kan vara att göra olika övningar där de 
får lära känna varandra lite. Är gruppens energinivå sänkt kan en kort paus vara en enkel lösning. 
 
 

Att leda deltagande metoder 
För att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i beslutsprocesser och projekt innebär det 
bland annat att arbeta med metoder som kan skapa kreativa möten, som i sin tur leder till 
strukturerade och genomtänkta möten där alla, oavsett ålder, har fått möjligheten att vara med i 
processen och fått möjligheten att påverka. Här nedan presenteras olika inflytandemetoder som kan 
skapa positiva och inkluderande attityder samt konkreta arbetsmetoder, utifrån hur en idéprocess ser 
ut. 
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Som ledare för en grupprocess handlar det om att sätta upp ramar men att inte vika undan för 
hinder, utan se hinder som utmaningar som kan bidra till att deltagare kan växa. För om människor 
får möjligheten att växa och vara med och påverka så ökar engagemanget. Som ledare har du en 
viktig roll, gruppen du ska leda litar på att du gör det så att ni tillsammans uppnår de mål som ni satt 
upp.  Men en viktig del i ledarskapet är också att tilliten är ömsesidig, det vill säga att du som ledare 
även vågar släppa kontrollen och litar på att deltagarna klarar av att ta eget ansvar. Att deltagarna 
klarar av att genomföra aktiviteter som de kommit på att de vill göra, men att du finns där för att 
hjälpa till om det exempelvis finns kunskapsluckor att fylla. Kom bara ihåg att faktiskt lära dem hur 
de kan göra, istället för att göra det åt dem – annars förloras hela kunskapsprocessen, även om det 
ibland kan gå snabbare att göra det själv. 
 
 
Metod: Spelregler 
Att! sätta! upp! spelregler! för! till! exempel! ett! möte,! projekt! eller! läger! är! alltid! en! bra! början! för! att! få!
deltagarna! i! gruppen! att! prata!med! varandra!och! även! för! att! skapa! en! gruppkänsla.!Dela! in! eleverna! i!
mindre!grupper!och! låt!dem!fundera!på!hur!de!vill!att!gruppen!ska!bete!sig! för!att!det!ska!bli!ett!så!bra!
möte! eller! läger! som! möjligt.! Exempel! på! saker! som! kan! komma! upp! är:! låta! alla! prata! till! punkt,!
respektera!att!vi!kan!tycka!olika,!inga!mobiltelefoner!påslagna,!håll!tiden.!Efter!samtalen!i!smågrupper!kan!
du!låta!dem!presentera!sina!spelregler!i!helgrupp.!Skriv!upp!spelreglerna!på!en!tavla!eller!stort!block!som!
finns! framme!hela! tiden! så! att! alla! kan! se! och!påminnas!om!dem!under! lägrets,!mötets! eller! projektets!
gång.!Om!det!är!någon!som!inte!håller!med!om!en!spelregel!ska!den!tas!bort,!alla!måste!vara!överens!om!
alla!spelregler.!
!

Metod: Förväntningar/Farhågor 
Att!gå!igenom!gruppens!förväntningar!och!farhågor!gör!också!att!gruppen!redan!i!början!kan!komma!lite!
närmare!varandra!och!att!gruppkänslan!stärks.!Det!går!ut!på,!precis!som!för!spelreglerna,!att!de!i!mindre!
grupper!får!berätta!vilka!förväntningar!och!farhågor!de!har.!Här!styr!det!personliga,!inga!förväntningar!är!
fel!och!alla!farhågor!ska!tas!på!allvar.!Låt!eleverna!presenterar!detta!i!helgrupp!så!får!de!också!chansen!att!
tillsammans!prata!om!hur!de!kan!se!till!att!farhågorna!inte!införlivas.!Kanske!är!det!redan!täckt!genom!de!
gemensamt! antagna! spelreglerna!men! ibland!behöver! spelreglerna! kompletteras!med!något! ytterligare.!
Låt!även!detta!skrivas!upp!på!en!tavla!eller!stort!block!som!finns!synligt!hela!tiden.!
!

Metod: Förbättra dialogen 
Det!här!är!en!övning!som!ni!kan!göra!för!att!gruppen!ska!få!öva!på! lyssnandet,!vilket! i!sin!tur!utvecklar!
dialogen.!Gruppen!delas!upp!i!par!och!i!varje!par!får!en!person!i!taget!prata,!medan!den!andra!lyssnar,!i!tre!
minuter.! Den! som! lyssnar! ska! lyssna! aktivt,! genom! att! ha! ögonkontakt,! bekräfta! det! den! andra! säger!
genom!att!nicka!men!hela!tiden!under!tystnad.!Efter!tre!minuter!ska!paren!byta!plats,!så!att!den!som!nyss!
talat!ska!lyssna!och!vice!versa.!Efteråt!diskuterar!gruppen!tillsammans!vad!som!krävs!för!att!en!ska!känna!
sig!lyssnad!på.!Vad!är!viktigt?!Vad!är!mindre!viktigt?!Vad!är!nödvändigt?!
!
Låt!paren!sedan!gå!ihop!igen!för!att!ta!vidare!diskussionen,!men!nu!ska!de!komma!fram!till!vad!de!tycker!
symboliserar!en!”öppen!stämning”!och!vad!som!krävs! för!att!er!grupp!ska!kunna!få!en!ännu!mer!öppen!
stämning.!Ta!sedan!upp!allas!tankar!i!helgrupp,!skriv!gärna!upp!det!på!en!tavla!eller!ett!stort!block!som!
alla!ser.!!
!

Metod: Främjartekniker 
Främjartekniker är motsatsen till härskartekniker, vilket kanske är det begrepp som flest personer 
känner till sen innan. En härskarteknik går ut på att en person vill få ett övertag på någon annan 
genom att prata om den personen på ett nedlåtande sätt, att undanhålla information från någon eller 
att ignorera vad någon säger. Härskarteknikerna kartlades av socialpsykologen Berit Ås under 1970-
talet och var bara fem från början men idag har det upptäckts två till. Härskartekniker kan vara svåra 
att upptäcka i stunden och används ofta omedvetet. Har någon skrattat bort något du sagt? Har du 
bestämt en ny tid för ett möte men glömt att informera någon? De är båda exempel på hur 
härskartekniker kan se ut och vi kan nog känna igen oss, oavsett om det var medvetet eller 
omedvetet från vår egen eller någon annans sida. 
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Under börjar av 2000-talet identifierade förbundet Vi Unga främjarteknikerna, för att kunna arbeta 
med att aktivt förebygga och motverka härskartekniker. Främjarteknikerna ska helst alltid användas 
aktivt, oavsett om det är för att en sett härskartekniker användas eller inte, för användandet av 
främjartekniker är i sig att motarbeta härskartekniker i förebyggande syfte och att skapa ett öppet 
klimat. 
 
 

 
 

 
 
Synliggörande 
Är någons idé bra? Försök komma ihåg att säga det högt. Men är någons idé inte så bra? Vänd på det 
och säg ”Vad kul att du ville berätta om din idé, vi kanske kan spara den till senare” för att visa på att 
ingen i gruppen ska känna sig dum, dålig, förminskad eller förlöjligad när de berättar om sina egna 
idéer. 
 
Upphöjande 
Lyft varandra och berätta när någon gjort något bra. Hade någon bakat jättegoda bullar till fikat igår? 
Gick presentationen med förslag på ändringar inför rektorn bra? Har någon ansträngt sig extra 
mycket för att informera alla om det senaste som händer? Ofta tänker vi massor med positiva tankar 
kring personer i vår närhet utan att säga dem högt. Tänk också på hur det skämtas inom gruppen. Att 
skoja med varandra är inte fel men ibland kan ett skämt träffa fel även om det inte var menat så. 
 
Framhållande av information 
Se till att alla berörda har all information som kan tänkas behövas inför ett möte eller en 
presentation. Om någon inte får reda på vilken tid mötet ska hållas kan det innebära att personen 
aldrig dyker upp och då inte heller får någon chans att påverka det som sägs eller de beslut som tas. 
Kom ihåg att skicka eller dela ut alla dokument innan mötet så att alla hinner läsa igenom allt i god 
tid. 
 
Hänsynstagande 
Ta hänsyn till att alla i gruppen kan ha olika förutsättningar och livssituationer. Det kan påverka 
möjligheten att kunna vara med på alla möten som gruppen vill ha eller att alla inte kan åka iväg på 
längre resor.  Några deltagare kanske har långt att åka eller begränsas av att det inte går bussar hem 
speciellt ofta. Se till att prata om detta så att det inte blir så att det alltid är samma person som alltid 
måste vänta efter mötet eller behöver gå tidigare och därför missar saker. Det är allas ansvar att fråga 
om någon har något speciellt behov i gruppen, oavsett om det gäller kost eller resor och att se till att 
dessa behov tillgodoses. 
 
Avlastning 
En person kan inte göra allt, så kom ihåg att hjälpas åt med uppgifter och uppdrag som ska utföras. 
Det är lika viktigt att säga nej till uppgifter och uppdrag om en vet att det kan bli svårt att hinna med 
som att säga ja och hjälpa till när det finns tid. Det bästa är att ha god framförhållning med de 
uppgifter som gruppen tar sig an och därmed också ha god tid på sig att planera och fördela arbetet 
jämnt redan från början. 
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Subjektifiering 
Tänk på att uppmärksamma personen och inte vad den gör, hur den ser ut eller vilka saker eller 
vilka kläder den har.  
 
Bejakande 
Bekräfta och ta hänsyn till varandras idéer och förslag. Målsättningen i gruppen är att det ska vara ett 
så öppet och tillåtande klimat som möjligt, vilket lättast uppnås genom att en är positiv och visar 
hänsyn till det som gruppmedlemmarna säger. En idé som inte är genomförbar just nu är faktiskt inte 
synonymt med en dålig idé. Se till att spara idéer som inte funkar just nu, till exempel i en pärm som 
är lätt att titta i vid senare tillfällen. 
 
 
Metod: Bikupor  
Bikupemetoden är gammal och beprövad. Den fungerar för att få igång ett samtal och för att låta ”de 
tystas” åsikter lyftas fram. Låt mötet bli ett enda stort surr genom att dela in deltagarna två och två. 
Låt dem surra fritt om ämnet som diskuteras just nu i några minuter. Många gillar inte att prata i 
storgrupp men får här möjlighet att berätta om sina tankar. Bikupesurret blir också ett stöd för dem 
när de sedan ska prata i stor grupp eftersom de testat sina åsikter på minst en person redan. 
 
Som ledare behöver du inte låta deltagarna redovisa vad de talat om alla gånger utan bikupor kan 
vara ett sätt för att bara låta dem prata av sig och utbyta erfarenheter med varandra. 
 
 
Metod: Talarrundor  
För att alla ska komma till tals kan en använda sig av talarrundor. Ordet går runt i den ordning som 
gruppen sitter. Ingen får avbryta den som talar. Ett bra sätt kan vara att använda den första rundan 
till att inte kommentera varandras inlägg utan att var och en utgår från frågeställningen och 
kommenterar den. Andra rundan kan ni använda till att kommentera någon annans inlägg eller så 
struntar ni i det och gör bara ett varv, känn av hur gruppen känner sig. Är de pratsugna eller inte? 
För att undvika alltför stor press i väntan på sin tur kan en be alla att skriva ned vad de tycker i 
frågan först. Det blir då lättare att lyssna på de andra och att säga det en verkligen tycker. En bra 
övning för att se till att alla får komma till tals. 
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Metod: Mördarfraser 
Det finns vissa meningar och fraser som kan döda all lust och kreativitet och därför är det 
viktigt att känna igen dem. Vi har gjort en lista på så kallade ”mördarfraser”, dels för att 
själv upptäcka när de kommer från ens egen mun eller när andra säger dem så att det ges en 
möjlighet till att ifrågasätta och fundera ett varv till. Gör en egen lista där gruppen får 
berätta om fraser som de själva tycker dödar deras inspiration och glöd till att vara kreativa. 
Känn igen dem och mota bort dem, både hos dig själv och andra. 
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Driva projekt- och 
utvecklingsarbete 
Vad betyder det att driva projekt- eller utvecklingsarbeten och vad är behovet? Projektet Om vi fick 
bestämma går ut på att säkerställa att eleverna har större inflytandegrad i musik- och kulturskolorna. 
Utgångsläget ser naturligtvis väldigt olika ut från kulturskola till kulturskola, även om många kan 
uppleva samma typer av problem eller delar samma målbild. Oavsett hur ett projekt görs eller hur ert 
utvecklinsarbete ser ut så är det viktigt att det görs, bara det innebär att ni kommit en lång väg 
oavsett resultat. För att utgå ifrån en stabil grund i processen har vi här nedan stolpat upp och 
förklarat hur de olika delarna av processen ser ut och beroende på om ni startar upp en process från 
början eller befinner er mitt i en så kan ni ta del av olika metoder och modeller som ni kan inspireras 
ifrån eller använda rakt av tillsammans med era elever. 
 

Process – Identifiera behov 
Innan en idéprocess startar behöver ett behov finnas definierat i förväg så att ni faktiskt har något 
konkret att utgå ifrån. När behovet är tydligt vet alla som är inblandade i processen vad som behöver 
göras eller lösas. Är det ett problemorienterat behov? Är det ett möjlighetsbaserat behov? Eller är det 
känslo- eller åsiktsbaserat? Visualisera och fundera på hur ni önskar att slutresultatet ska vara för att 
behovet ska anses vara tillgodosett, föreställ er sedan på hur ni ska göra för att ta er dit. Hur mycket 
tid är ni villiga att lägga på det här arbetet ni vill dra igång och i vilken omfattning kan eleverna och 
du själv arbeta med detta utöver ordinarie verksamhet? Går det till och med att koppla samman den 
nya processen den ordinarie verksamheten? När ni även har svarat på detta kommer ni se vilken 
kvalitet på resultaten ni kommer få om planen håller. Blir det ”bara” en akut nödlösning som ni gör 
just nu men kan följa upp bättre senare eller finns det gott om tid redan nu till att sätta igång ett 
ordentligt arbete? 
 
När ni kan besvara dessa frågor och fått en tydligare överblick kan ni utgå ifrån modellen BRUK som 
Skolverket använder, som står för bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet. Den går ut på att 
självskatta de olika delarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Den modellen går att använda sig av 
mitt i processen också för att göra en slags lägeskoll och se att ni håller er på rätt spår. Svaret på den 
första frågan i modellen ger er ett underlag för en nulägesbeskrivning och svaret på den andra frågan 
ger er möjlighet att analysera och bedöma utvecklingsbehoven. Svaret på den tredje frågan ger er 
underlag för att kunna planera och dokumentera medan svaret på den sista frågan kommer handla 
om vilka slags effekter ni uppnått, genom svaret får ni alltså reda på om det ni ville skulle hända 
faktiskt hände. Därifrån kan ni utvärdera ert arbete och era resultat. 
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Metod: Prioriteringsanalys 
Börja med att deltagarna individuellt får skriva ner ett kortfattat mål som de anser att uppgiften eller 
processen har. Be deltagarna sedan besvara frågorna ”varför vill jag lösa denna uppgift” och ”vilket är 
det största hindret jag har framför mig?”. När de formulerat ett mål och svarat på dessa frågor ska de 
få tid för att läsa igenom och reflektera över sina svar. Låt detta ta cirka 30 minuter och avsätt sedan 
cirka 15 minuter till att låta gruppen ta del av allas svar för att se vilka som är gemensamma, vilka 
hinder som gruppen ser framför sig och vilka av dessa som eventuellt kan oroa dem. Försök sedan se 
vad som är det verkliga problemet eller möjligheten med det som nu finns nedskrivet och formulera 
ett fokusområde som ni ska fortsätta jobba med. 
 
 
Metod: Relationsmatris  
Den här metoden skapar en bättre förståelse för problemet och kan identifiera underliggande 
problem som ni till en början kanske inte sett eller vetat om, det kan förhindra att ni lägger ner en 
massa tid på att lösa ett problem som ni senare märker var fel problem att fokusera på. Låt 
deltagarna, individuellt, formulera de problem som de tycker är centrala hinder för frågeställningen 
som valts ut att arbeta med genom att skriva ned ett problem per post it-lapp. 
 
I nästa steg ska ni sätta upp alla lappar på en vägg eller tavla huller om buller, så att inte samma 
persons lappar hamnar bredvid varandra. Be deltagarna att, en och en, gå fram till tavla och välja ut 
en lapp som helst inte är deras egen och läsa upp den för resten av gruppen. Sätt den sedan på en 
annan tavla. När nästa person går upp och ska sätta nästa lapp på tavlan ska ni försöka hitta 
beröringspunkter med den lapp som sitter där sen tidigare. Om det inte finns några beröringspunkter 
mellan den nya lappen och den eller de som redan sitter får den sitta ensam. I slutändan finns 
förhoppningsvis små ”öar” (problemområden) av lappar som kan sammanfattas med rubriker eller 
arbetsnamn som gruppen tillsammans kommer på. Diskutera kring vad öarna innebär och se om de 
har kopplingar till varandra. 
 
När ni kartlagt allt och förstått kopplingen mellan öarna får varje gruppdeltagare dela ut fem poäng 
var mellan de öar (problemområden) som de anser ska få högst prioritet. Efter detta har ni skapat en 
problemorienterad bild som ger er en tydlig överblick kring frågeställningen ni utgick ifrån. Ni har 
även tydliggjort problemets kärna som ni sedan kan jobba vidare med. 
 
 
Metod: Kraftfältsanalys 
Definiera ämnet som ni vill arbeta med och utveckla det i en kort mening som innehåller ett verb, till 
exempel ”Skapa ett utrymme där barn och ungas röster tas tillvara”. Beskriv sedan hur ett 
misslyckande av detta skulle kunna se ut, till exempel ”Ingen vuxen bryr sig om oss barn och unga. 
De varken lyssnar till eller att pratar med oss”.  Beskriv efteråt hur det istället skulle kunna se ut om 
allting gick jättebra och resultatet blev jättelyckat, till exempel ”Vi får vara med på lärarnas 
personalmöten där vi har en stående punkt på dagordningen”. 
 
När ni har formulerat dessa två ytterligheter ska ni föreställa er att ni befinner er någonstans på 
skalan mittemellan ”misslyckande” och ”framgångsrikt”, till exempel ” Positiva krafter är att vi får 
skicka iväg en representant som är med på lärarnas personalmöte, där vi får presentera våra förslag 
och idéer men negativa krafter är att lärarna inte tar oss på allvar när vi berättar vad vi vill.” 
 
Sedan är det dags att överblicka problemet, som ni ska formulera till ett specifikt fokusområde. Gör 
det till en fråga som innehåller delar av problemet men som använder sig av den framgång ni tidigare 
föreställde er, till exempel ”Hur kan vi göra så att barn och unga får uttrycka sig och men också bli 
tagna på allvar när de gör det?”. 
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Process: Generera & utveckla idéer 
I den här fasen används med fördel metoder och tekniker som kan skapa en mängd idéer så att 
gruppen får många olika infallsvinklar att jobba med och välja utifrån. Fundera gärna innan på vad ni 
redan gör idag för att aktivt stärka och utveckla elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet på 
de olika nivåerna som ni kan läsa mer om under metoden ”Inventera beslutsfattandet”. 
 
 
Metod: 6-3-5  
Det här är en individuell övning för att generera idéer tillsammans med andra. Namnet kommer av 
att sex personer ska producera tre nya idéer var femte minut. Dela in deltagarna i grupper om sex 
personer. Presentera fokusområdet/temat och se till att alla elever har penna och papper, om inte 
processledaren redan ordnat med förtryckta papper vilket kan vara en fördel här. Pappret ska 
nämligen innehålla en mall som visar en tabell med tre kolumner på bredden och sex rader på 
höjden, som ni ser här nedan. Tänk på att ha bra utrymme för att kunna skriva i varje ruta: 
 

 
På fem minuter ska tre idéer skrivas ned inom de tre översta rutorna (alltid samma rad, från vänster 
till höger), för att sedan när tiden är slut ge pappret till den personen till vänster om en och få ett 
papper av den till höger om en. När den andra rundan börjar ska deltagarna vidareutveckla de idéer 
som redan finns nedskrivna eller inspireras av dem och komma på något nytt utifrån det som står. 
Låt pappret gå vidare tills alla rutor är ifyllda eller har gått varvet runt. Nu kommer ni ha massor med 
nya idéer, som redan blivit vidareutvecklade. 
 
 
Metod: ”15 sätt att…”  
Detta är en form av brainstorming kring frågor som ni vill hitta många lösningar på. Dela in 
deltagarna i små grupper, två och två och även här räcker ungefär fem minuter. Uppgiften kan vara 
att ”hitta på femton sätt att ändra upplägget på lektionen” eller ”hitta på femton sätt att öka de ungas 
inflytandet på kulturskolan”. Här gäller det att släppa loss stormen i hjärnan så att alla idéer kommer 
fram, kloka såväl som tokiga. 
 
 
Metod: Bara dåliga idéer  
Den här metoden kan göras om gruppen har fastnat med den vanliga brainstormingen eller för att få 
gruppen att känna sig mer avslappnade och prestigelösa inför utmaningen att komma på idéer eller 
lösningar på problem. Det går ut på att deltagarna bara får komma med dåliga idéer eller lösningar, ju 
sämre, mer ohållbart eller ologiskt desto bättre. Arbeta med ett tema eller en fråga i taget, låt 
deltagarna skriva upp sina absolut sämsta idéer på post it-lappar eller att gör så att ledaren av 
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övningen skriver upp allt på en tavla som alla ser. Efter en stund kommer ledaren och deltagarna 
själva märka att de dåliga idéerna börjar ta slut och det som skrivs ner kommer vara mer och mer 
logiskt och hållbart. Till slut kommer de bra idéerna dyka upp utan att ni knappt märker det. När 
ledaren av övningen märker den här skiftningen så kan ni ge det ett par minuter till innan ni avslutar 
genom att tillsammans i gruppen gå igenom alla idéer och lösningar som brainstormats fram. Tempot 
ska vara högt men ge gärna övningen mer tid än de övriga brainstormingmetoderna. Låt deltagarna 
välja ut två eller tre idéer som de faktiskt tror skulle kunna fungera eller som rent ut sagt är bra. Gå 
vidare med dessa och försök se vilka som är genomförbara och eventuellt bär lösningar på 
grundproblemet. Om inte annat är det ett annorlunda och förhoppningsvis roligt sätt att starta en 
tankeprocess innan ni går på den mer verklighetstrogna och genomförbara versionen. 
 
 
Metod: Tänk tvärtom  
Den här metoden är utvecklad av Lena Börjesson och innebär att ni ska tänka tvärtom. Använd gärna 
metoden när brainstormingen inte kommer igång. Den går att använda för att hitta argument, för att 
formulera gemensamma regler eller för att lösa problem. Den kan också vara bra för att 
gruppdeltagarna ska få ”klaga av sig” men är samtidigt ett sätt att få saker genomförda. 

Metod: Lappar på väggarna 
Att använda sig av lappar på väggarna är bra för att öka delaktigheten, men också för att göra alla 
idéer synliga. Det kan lösa problem av olika slag och ger en översikt. Det ger också möjlighet för 
andra än dem som använder hörsel och tal i första hand vid inlärning. Presentera frågan ni vill lösa 
eller det ni vill ha fler idéer om för hela gruppen. Dela ut post-it lappar eller liknande. Skriv en idé per 
lapp, gärna med tjocka tuschpennor så att den är lätt att läsa från håll. Försök beskriva idén med så 
få ord som möjligt. Samla sedan in alla lappar, sortera dem gemensamt i öar utifrån om det finns 
liknande idéer när de sätts upp på väggen. Den som skrivit lappen har tolkningsrätten om det finns 
flera olika förslag på vilken ö den ska ingå i. En del lappar kommer troligen hänga för sig själva, men 
det gör ingenting. Utifrån denna bild kan ni sedan arbeta vidare. Om det är problem som ni har listat 
så går det enkelt att plocka ner en problem-ö och låta en grupp lösa det problemet och så vidare. 
 

Metod: Metaplan 
Metaplan är en visuell metod för ökad delaktighet. Den är bra att använda för att hitta många 
lösningar på en och samma fråga men också för att komma vidare till vad som ska göras. Metoden 
gynnar också dem som inte brukar prata mest. Låt säga att organisationen har ett problem som ska 
lösas. Vad är då hindret för att göra något åt det? I förväg har ledaren formulerat en fråga utifrån 
problemet. Fortsätt med frågan om vilka hinder och behov som finns kring detta i organisationen. 
Efter det får alla elever skriva ner förslag på lapparna, ett på varje lapp. När ingen kommer på något 
mer så ska lapparna sättas upp, synligt, i öar utifrån deltagarnas förslag om vilka som hör ihop. Den 
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som skrivit lappen har tolkningsrätten om det finns flera olika förslag på vilken ö den ska ingå i. 
Hittills liknar detta metoden med lappar på väggarna. Men här finns det även en fortsättning: 
deltagarna har lappar i olika färger och breda tuschpennor. Det är bra om ni försöker formulera er 
med så få ord som möjligt på varje lapp, så att det blir enkelt att läsa. Ett svar på varje lapp. 
 

De olika lapparna symboliserar följande frågor: 
 

 
 
Metod: Listövning  
Deltagarna listar, själva eller två och två, svar på en fråga. Till exempel kan ni utgå ifrån 
frågeställningar så som ”hur är en bra ledare?” eller ”vad är ett bra möte?”. Allt går att lista för att få 
fram alternativ i ett kortfattat format och för att se om det finns fler än ett svar på en fråga. När ni 
sedan fått fram svar/idéer är det dags att börja prioritera. Efteråt diskuterar ni vilka av idéerna ni kan 
använda, vilka som behöver utvecklas och så vidare. Då kan ni till exempel använda er av ”duttning”, 
som förklarades tidigare. Prioritering av idéerna ska undvikas helt under brainstormingen, det görs 
alltså efter att idéerna fått ta form. 
 
 
 

Process: Sålla och prioritera bland idéer 
Nu har ni förhoppningsvis en hel drös av idéer och det kanske känns svårt att få en tydlig överblick 
av vad ni faktiskt har jobbat fram. Därför är det dags att göra ett urval och börja sålla bland idéerna så 
att antalet idéer minskar men kvaliteten ökar. Kom ihåg att ge er själva god tid till att vidareutveckla 
idéer. 
 
 
Metod: Tre prickar 
En metod för att göra ett första urval från alla de idéer som 
strömmat fram i tidigare moment är att rösta fram de idéer 
gruppen gillar bäst, utifrån tre kriterier. Övningen ska göras under 
ganska kort tid, så det är deltagarnas magkänsla som ska få 
avgöra. Börja med att sätta upp alla idéer på ett synligt sätt för alla 
i gruppen, deltagarna får gärna kunna röra sig i rummet och röra 
sig mellan idéerna. Alla elever ska få klistermärken som är 
cirkelformade, i tre olika färger som kommer representera olika 
saker, men bestäm i förväg. Hur många prickar av varje färg som 
max ska delas ut. 
 
När alla i gruppen vet hur många klistermärken (prickar) de får 
dela ut och har koll på vilken färg som betyder vad får de gå runt i rummet och ”pricka” de idéer som 
de tycker verkar bäst. Gå gärna igenom de idéer som fått flest prickar med hela gruppen så att ni kan 
diskutera om någon har någon invändning eller vill lyfta fram någon av de bästa idéerna speciellt. 
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Metod: Topp 10  
Här ska ni göra ert urval genom att ranka idéerna och ställda dem mot varandra. Varje person i 
gruppen får välja ut en idé och sedan argumentera för var på en tiogradig skala den skulle hamna. På 
en annan tavla, som markerats med en etta och en tia, ska alltså idéerna radas upp i den ordning som 
gruppen värderar dem. Övningen fortsätter tills alla i gruppen är nöjda med idéernas placeringar på 
skalan och skulle någon diskussion kring någon placering starta under processen så är det viktigt att 
det finns utrymme för att göra tillägg i efterhand innan den eventuellt får byta plats på skalan. 
 
Metod: SWOT-analys  
Den här analysen är en metod för att titta på idéns styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Skriv ner 
organisationens styrkor (strenght), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot 
(threats). Denna analys behöver inte bara omfatta organisationen utan kan med fördel göras inför ett 
mindre projekt eller en verksamhet som är en del av helheten. 
 
Be deltagarna brainstorma fram vad som ska skrivas in som styrkor, hot, svagheter och möjligheter. 
Det kan vara allt från gruppens egna kompetenser, eller möjligheten att köpa in tjänster från en 
person som har kompetensen ni saknar. Det kan vara en samarbetspartner som stärker er, eller är 
partnern opålitlig och därför en svaghet? Tänk alltså både internt och externt. Skriv ner allt på 
blädderblock och gå vidare genom att låta deltagarna prioritera de tre viktigaste punkterna att jobba 
vidare med. Men kom ihåg att ta tillvara på och glädjas åt styrkorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod: PMI  
PMI står för Plus, Minus och Intressant. Det är en metod för att ta fram alla tänkbara fakta i en fråga, 
ett förslag eller som uppföljning till brainstorming. Efter en PMI är det lättare att bedöma ett förslag. 
Först listar ni alla positiva saker med förslaget utan att värdera vilket som är bäst, därefter övergår ni 
till de negativa och sist det som är tänkvärt och intressant med förslaget. Det kan vara saker som är 
både plus och minus eller som är varken eller men som leder till nya idéer och tankar. Det blir då 
lättare att både upptäcka de frågetecken som finns kvar och att se vilka konsekvenser ett visst 
handlande kan få. 

!  



!25 

Process: Avgränsa och planera 
Ni har nu lyckats få fram kvalitet framför kvantitet gällande era idéer och det är dags att gå vidare 
ytterligare ett steg i processen. Nu gäller det att göra idéerna till koncept som blir tydliga för alla i hur 
ni tänker er att ni ska gå till väga i själva utförandet. Ett tips här är att låta deltagarna arbeta mer 
självständigt till en början, många kan ha egna favoriter från det ni precis kommit fram till som de 
väntat på att få dyka in i och fortsätta arbeta med och utveckla. Då kan det vara bra att få göra detta 
och låta möjligheten till att bolla tankar med andra komma efteråt. 
 
I den här fasen finns kanske redan ett syfte och mål formulerat, men när idéer ska konkretiseras och 
bli verklig verksamhet så är det viktigt att i så fall återigen se över vad syftet och målen faktiskt 
innebär. Var inte rädda för att omformulera nu när idéer och konkreta tillvägagångssätt börjar ta 
form. 
 
 
Metod: Snabb överblick  
Den här modellen ger er ett resultat som inte är så utförligt beskrivet och tiden för att konkretisera 
utifrån denna modell bör vara ganska kort. 
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Metod: Projektplan 
Om slutmålet för idéprocessen är något typ av projekt eller verksamhet som pågår under en 
tidsperiod med flera delmål eller fler delaktiviteter kan den här modellen vara bra för att ta idéerna 
till genomförandefasen. Använd de koncept som gått igenom det sista urvalet och låt dem bli redo att 
realiseras. ”Hisspitch” innebär att ni ska formulera hur ni skulle förklara detta för någon som ni 
kanske träffar i en hiss som undrar vad verksamheten handlar om eller går ut på. Ni har alltså inte 
speciellt mycket tid utan behöver hitta en kort och kärnfull beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod: Gantt-schema 
Den här modellen är ett av många slags scheman som ni kan använda er av för att strukturera upp 
hur arbetet ska se ut och när saker ska göras. Det ger en lättöverskådlig och tydlig bild över när 
verksamheten/projektet startar, vem som ansvarar för vad, när specifika aktiviteter ska genomföras, 
när deadlines bör sättas och när projektet avslutas. Nedan visas ett exempel på hur ett väldigt enkelt 
Gantt-schema kan se ut och det kan naturligtvis vara precis så detaljerat som gruppen själva önskar. 
Istället för månader kan datum, veckor eller år stå utskrivna, gör det till vad ni själva önskar att få ut. 
 

!  



!27 

Process: Genomföra 
Att genomföra ett projekt, ett förändringsarbete eller bara en lektion är att vara mitt uppe i det som 
pågår och att utföra det som sedan ska ge resultat. Vid det här laget i processen har ni redan hunnit 
åstadkomma en massa saker även om det är aktiviteterna och verksamheten ni kanske känner mest 
för just nu. I den här delen av processen finns det några saker som kan vara bra att hjälpas åt att 
påminna varandra om att göra. 
!
!
Kom ihåg 

!  Lyft blicken! Stanna upp och reflektera över hur allting faktiskt går. Flyter det på, behöver något 
justeras eller tas bort helt och hållet? Våga ta bort och tänka nytt om något inte fungerar, se 
bara till att alla som är med är delaktiga i beslutet. 

 

!  Har alla fortfarande samma bild över vad målet med processen är? Följer gruppen de 
spelregler som ni satte upp i början? Påminn varandra om detta under genomförandefasen för 
att slippa eventuell konflikt i gruppen. 

 

!  Vet alla vad de ska göra och har alla fortfarande en uppgift? Stäm av vid regelbundna möten. 
 

!  Kommunicerar ni som ni kommit överens om att göra? Får alla samma information på det sätt ni 
bestämt? 

!
!
Process: Följa upp och utvärdera resultat 
I slutet av den här kreativa processen har ni nu nått delen som handlar om uppföljning och resultat. 
Vid det här laget är det dags att besvara frågor för att förstå vad ni har förändrat, på vilket sätt det ni 
gjort bidragit till förändring och vad för behov som kan identifieras nu (ser de olika ut nu jämfört med 
innan?). En bra sak att tänka på, vilket ofta glöms bort, är att göra en mindre variant av detta under 
tiden som processen är igång för att stämma av och se att ni är på väg i rätt riktning. 
 
När verksamheten eller projektet är slut är det 
viktigt att titta på resultatet i lugn och ro, att 
avsätta god tid till detta vilket ofta är det som 
prioriteras bort eller prioriteras ned för att glädjen 
över att ha blivit klar tar över. Det gäller att skapa 
möjlighet och forum att utvärdera och reflektera. 
Vad gick bra? Vad gick mindre bra? 
 
Uppföljning och utvärdering måste planeras för, 
precis som själva processen. Vissa saker måste 
utvärderas redan innan, för att kunna få fram 
information som ni sen kan jämföra det nya 
resultatet från förändringsarbetet med, annars blir 
det lätt en egen bedömning och spekulationer som 
måste avgöra hur det har gått. Blir det så ändå kan 
det vara svårt att argumentera för om en ska 
använda resultatet som exempel på förändring eller 
utveckling eftersom det kanske inte är tydligt hur 
stor förändringen faktiskt är. 
 
För att få en helhetsbild av det ni arbetat med och 
därmed få reda på om det blev lyckat så behöver 
tre delar utvärderas: arbetsprocessen, projektets huvudmål och den omedelbara effekten. Den 
långsiktiga effekten kan exempelvis inte utvärderas förrän senare, men kan då jämföras med det 
utvärderingsresultat ni kan se på den omedelbara effekten. Sen kan en naturligtvis be deltagare att 
utvärdera aktivitet för aktivitet, vilket också är bra att göra för att se om en viss aktivitet var särskilt 
uppskattad och därför bör upprepas. Frågorna i bubblan till höger är den typen av frågor ni ska ställa 
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er för hela processen, vilket några av metoderna nedan också går att använda till. Däremot passar 
många av metoderna nedan bra för att utvärdera enskilda aktiviteter tillsammans med deltagarna. 
 
 
Metod: SMS-utvärdering 
Dela upp deltagarna i grupper på högst om personer i varje grupp. Låt dem tillsammans formulera ett 
sms, på högst 160 tecken till någon (som du eller de själva bestämmer). Detta sms kan till exempel 
vara deras gemensamma upplevelse av övningen ni gjort eller hela aktiviteten ni till jobbade 
tillsammans med att utföra. 
 
 
Metod: 3, 2,1  
Deltagarna ska på ett papper nämna tre saker som var bra med det ni gjort, två saker som var dåliga 
och en sak som var intressant och som de tar med sig hem. 
 
 
Metod: Intervjua varandra  
Dela upp deltagarna i grupper om högst tre personer. Be dem intervjua varandra kring vad de lärt sig, 
vad som hände, hur de kände, vad som var bäst respektive sämst. Be alla att anteckna stödord för att 
öka sannolikheten att de lyssnar på varandra. Ledaren av detta kan också ta del av gruppens stödord 
efteråt eller anteckna själv. 
 
 
Metod: PMI/PML  
Be deltagarna fylla i vad som varit: Plus, Minus, Intressant eller Plus, Minus, Lärdom beroende på vad 
som är mest intressant att ta med sig efteråt. 
 
 
Metod: Piltavlan  
Måla upp en rund piltavla på en whiteboardtavla eller ett större anteckningsblock. Dela in den i 
tårtbitar som ska representera de saker som ni vill utvärdera. Exempelvis metoder, ledare, enskilda 
aktiviteter, arbetet inför projektet. Deltagarna duttar sedan i varje ruta med en penna eller med 
runda klisterlappar. Ju längre in mot mitten duttarna sitter desto mer nöjd är eleven med det 
tårtbiten symboliserar. 
 
 
Metod: Runda  
Sätt er i en ring och låt varje elev berätta om någonting från utbildningen som har påverkat hen. 
 
 
Metod: Ja, nej, kanske  
Förklara för deltagarna att ena sidan av rummet är “ja” och andra sidan är “nej”. Om deltagarna vill 
kan det även skapas utrymmet för “kanske” i mitten av rummet. Ställ frågor till deltagarna och be 
dem förflytta sig i rummet. Ställ frågor om allt från vad de lärt sig och hur de har känt, till hur 
utbildningen genomfördes och vad som var bra och vad som skulle kunna utvecklas till nästa gång. 
Låta några, för varje fråga/påstående, på varje sida berätta om vad de tänker på och varför de har 
ställt sig där de står. På så sätt kan deltagarna få ta del av varandras tankar, men tänk på att sprida ut 
frågorna till olika personer. Även de mer tystlåtna gruppdeltagarna kan ha lika mycket att säga som 
de som självmant pratar ut högt om vad de tycker och tänker.  
 
 
Metod: Räck upp en hand  
Be alla elever lägga sig ned på rygg på golvet och svara på dina frågor genom att räcka upp sina 
händer för “ja” och låta sina armar vila vid sidan av kroppen för “nej”. Ställ de frågor som känns 
relevanta för att få den utvärdering som behövs. Tänk på att den här övningen kräver slutna frågor, 
frågor som alltså endast kan besvaras genom ett ja eller ett nej. Därför kan det vara bra att använda 
sig av en annan utvärderingsmetod för att fånga upp de mer reflekterande tankarna kring deras svar 
efteråt. 
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Metod: Formulär/Skalor 
Använder en sig av den här typen av utvärdering bör en använda sig av exakt samma frågeställningar 
både innan, under och efter projektet. Dels för att se hur utvecklingen ser ut jämfört med gången 
innan men också för att det då går att dra slutsatser eftersom det går att jämföra slututvärderingen 
med något annat. Kom dock ihåg att lägga tid på att formulera frågorna till formuläret. Vad behöver ni 
få reda på? Vad går att mäta? Vad är subjektiva åsikter? Som du frågar får du svar. 
 
 
Metod: Fokusgrupper 
Det här liknar intervjumetoden som förklarats innan men skillnaden här är att en använder sig av 
större grupper, mellan fem till tio personer i varje grupp. Här behövs en tydlig diskussionsledare som 
tar fram ett underlag som knyter an till deltagarnas upplevelser och ser till att alla har möjlighet att 
uttrycka sig under träffen. 
 
 
Metod: Observationer 
Observationer fokuserar oftast på beteendeförändringar hos deltagarna under projektets gång. Men 
precis som med enkätmetoden så behöver denna metod göras både före och efter projektet, eftersom 
det behövs något att jämföra med för att kunna dra slutsatser om deltagarnas utveckling under 
projekttiden. 
 
 
 
 

Arbeta med inflytande och 
delaktighet – exempel på 
metoder 
Eftersom barn och unga i dagens samhälle inte per automatik har samma inflytandegrad som vuxna  
hamnar ansvaret på just vuxna att förändra detta. Att skapa större inflytande för barn och unga, på 
barn och ungas egna villkor är alltså de vuxnas ansvar att arbeta för. Genom att använda sig av 
metoder där ni kan planera in inflytande hjälper ni till att skapa nya strukturer och normer för hur 
musik- och kulturskolan ser på sina elever i framtiden och för hur de kan arbeta med eleverna på fler 
plan än i lektionssalen. 
 
Att gå in i ett problem på djupet och att undersöka vilka krafter som påverkar en situation kan vara 
central för förståelsen av ett problem och dess lösningar. Därför är det bra att ständigt tänka ”före-
under-efter” och stanna upp för att reflektera om barn och unga faktiskt får och ges möjlighet att 
delta genom hela processen. Delaktighet handlar inte om att en gång få vara med på ett personalmöte 
med lärarna, det handlar om att få vara självklar överallt, hela tiden i hela verksamheten. 
 
 

Att tänka på vid värderingsövningar 
Värderingsövningar är en typ av metod som är bra att använda sig av när det saknas ett givet svar, 
men det som skiljer sig lite mer än vanligt med just värderingsövningar är att du som ledare har ett 
stort ansvar under övningen för att se till att alla i gruppen känner sig trygga med varandra för att 
våga prata inför gruppen men också för att ingen ska känna att de ”tycker fel” eller har ställt sig på 
”fel plats”. Gruppen får inte kommenterar varandras åsikter och som ledare ska du vara så neutral 
som möjligt. Var från början tydlig med att inget alternativ är rätt eller mer värt än något annat.  Det 
är elevernas egna åsikter som ska styra i så stor utsträckning som möjligt. Ett tips kan vara att börja 
en värderingsövning med några mer lättsamma påståenden eller frågor, som inte har med 
huvudtemat att göra, för att de ska förstå övningen och känna sig lite varmare i kläderna. Gör gärna 
värderingsövningar när gruppen har lärt känna varandra lite bättre och inte precis i början av ett 
projekt eller liknande. 
Metod: Termometern  
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Här kan du ”ta tempen” på hur eleverna tycker att inflytandet ser ut i kulturskolan innan ni går 
vidare till nästa metod (inventera beslutsfattandet) genom att du ställer frågor eller säger påståenden 
som eleverna får ta ställning till enligt en skala som går från kallt till varmt. Du kan ställa hur många 
påståenden du vill men om det ska vara en uppvärmningsövning så räcker det kanske med fem frågor 
eller påståenden. Lägg gärna ut något på golvet som symboliserar termometern, ett snöre eller papper 
med något som tydligt visar var mittpunkten är. Läs din första fråga/påstående för eleverna och låt 
dem ta ställning till om de håller med eller inte genom att ställa sig på den plats på termometern som 
visar åsikten bäst. Kall betyder att de inte håller med eller tycker att det till exempel finns lite 
inflytande medan varm betyder att de håller med eller tycker att det finns mycket inflytande. Ställer 
du frågor så är det bra om frågorna är stängda, alltså att svaret är antingen ja eller nej (eller mitt 
emellan). 
 
Exempel på påståenden: 

- Musik- och kulturskolan är öppen för alla barn 
- I musik- och kulturskolan har alla samma möjlighet att vara med och bestämma 
- Barn och unga borde få bestämma mer i musik- och kulturskolan 

 
 
Metod: Fyra hörn 
Den här övningen är också en värderingsövning där eleverna ges fyra olika alternativ att välja mellan 
utifrån den fråga eller det problem som presenteras. Du som lärare pekar ut fyra hörn eller platser i 
det rum ni är i och ger varje hörn varsitt svar så att alla vet var de ska ställa sig när de bestämt sig för 
vad de tycker. Kom ihåg att alla alternativ ska vara likvärdiga så att inget alternativ/hörn blir mer 
”rätt” än något annat. Låt alltid ett hörn vara ett öppet alternativ för de som inte vet, kommit på ett 
eget förslag eller som kanske tycker att två av de övriga förslagen var bra och inte kunde välja ett av 
dem. Läs upp ett problem med alternativ på lösningar och låt eleverna ställa sig där de tycker att de 
hör hemma efter lite betänketid. Fråga sedan varför de valt att ställa sig där de står, beroende på hur 
stor gruppen är kanske det inte går att inför varje fråga/problem låta alla berätta varför de ställt sig 
där de står men se i så fall till att alla får komma till tals under någon av frågorna/problemen under 
övningen. 
 
Exempel på fråga och alternativ: 

På vilket sätt vill du helst påverka din Musik- & Kulturskola? 
 

1. Genom ett elevråd 
2. Genom att utvärdera kulturskolans aktiviteter/verksamhet 
3. Pratat direkt med min lärare/rektor 
4. Eget förslag/andra tankar 

 
 
Metod:  
Inventera beslutsfattandet  
För att enkelt kunna se i vilken grad eleverna 
får vara med och utforma beslut och därmed sin 
tid i musik- och kulturskolan så kan en 
checklista upprättas. Den checklistan kan utgå 
från tre olika nivåer: organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå. När checklistan 
skapats kan ni enkelt se om eleverna får 
påverka de olika saker ni punktat upp. Därefter 
kan en diskussion påbörjas om hur elevernas 
inflytandegrad kan höjas på varje punkt. När ni 
är färdiga med den här metoden är det bra att 
gå vidare till nästa, årshjul, för att kunna 
planera in inflytandet. 
 
1. Finns det styrdokument i verksamhet som fastslår ungas inflytande? Vad står det i dem? Var 
någonstans fattas beslut i verksamheten? Vilka beslutsprocesser kan barn och unga få inflytande i? 
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2. I vuxenledd verksamhet måste de vuxna se över hur en planerar och kommer överens om forum 
för barns inflytande? Hur ser lärarna till att inflytandet inte blir godtyckligt utan demokratiskt i 
verksamheten? 

 
3. Hur ser lärarnas syn på eleverna ut? Vad förväntar lärarna sig? Fundera över ditt förhållningssätt. 
Hur pratar du med och om eleverna? Hur skapar du ett klimat där eleven blir lyssnad till/hörd på, på 
riktigt? 
 

 
 
Metod: Sluta-Fortsätta-Börja  
Det här är en inventeringsmetod som går lika utmärkt att använda som en utvärderingsmetod. 
Metoden går att utföra på flera olika sätt och med olika typer av målgrupper och går ut på att få fram 
vad elever, lärare eller föräldrar tycker och tänker om musik- och kulturskolan genom tre olika 
rubriker: Börja, Sluta, Fortsätta. I och med detta får en fram vad målgruppen tycker kulturskolan 
borde börja göra (exempelvis nya typer av verksamheter så som teatersminkning eller 
ljud/ljusutbildningar), vad kulturskolan borde sluta göra (exempelvis sluta ha en låda där elever kan 
lägga förslag och idéer, istället borde det finnas ett elevråd) och till sist vad som är bra som 
kulturskolan bör fortsätta att göra (exempelvis fortsätta arbeta med barn och ungas inflytande eller 
fortsätta ha lektionerna på de tider som är nu för att det är den tid som funkar bäst för eleverna). 
 
Detta kan göras som en kort övning med en utvald grupp av elever om till exempel en gitarrlärare vill 
ta reda på vad som på lektionerna funkar och inte funkar enligt sina egna elever. Metoden kan också 
med fördel göras i ett större sammanhang där kulturskolan utvärderar och inventerar hela 
verksamheten eller organisationen. Det går lätt att knyta till sig ytterligare personer som musik- och 
kulturskolan vill samla in tankar och idéer från, så som både lärare, elever och föräldrar. Observera 
att denna metod inte lämpar sig för att utvärdera individuella prestationer. DemokratiAkademin har 
använt och utvecklat denna metod och ni hittar material för denna övning hittar ni längre ner under 
Bilaga 1, på sida 40. 
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Slutl igen ska föl jande frågor besvaras : 

- Hur vi l l vi att de olika grupperna ska vara 
involverade i de olika faserna? 

- Hur ska vi göra att det blir så? 

- När kan vi planera för att den förändringen 
ska bli verklighet? 
!

Metod: Årshjul  
Det finns många sätt att jobba med årshjul på, här är ett sätt som 
DemokratiAkademin har tagit fram. Under varje termin sker en rad 
olika händelser som påverkar eleverna på olika sätt. Ett sätt att 
skapa en högre inflytandegrad är att planera in inflytandet, redan 
från början, genom att använda sig av denna metod. För att metoden 
ska kunna genomföras krävs det naturligtvis en dialog mellan lärare 
och elever. Tillsätt en elevgrupp som ni kan sammankalla när det 
börjar bli dags att dra igång nästa termin. En bra förberedelse innan 
ni sätter igång med den här metoden är att ni gjort metoden 
”inventera beslutsfattandet”. 
 
 
Utgå ifrån följande: 

- Viktig planeringsfas för verksamheten 
- Beslut som ska fattas 
- Utvärdering av verksamheten och beslut 
- Vilka viktiga hållpunkter finns i er verksamhet? 

 
Exempelvis: 
När startar terminerna? När är kurserna klara? 
Viktiga marknadsföringsinsatser? 
 
 
När ni har kommit fram till viktiga planeringsfaser, vilka beslut som ska fattas och vad som behöver 
utvärderas under året, samt vilka hållpunkter som finns att förhålla sig till är det dags att göra en 
översyn av dessa utifrån följande frågor: 
 
 
Vilka får vara med och bestämma i de olika 
faserna? 
Ledning, personalgrupp, elever 
 
Vilka får ha inflytande? 
Ledning, personalgrupp, elever 
 
Vilka berörs mest av vilka faser? 
Ledning, personalgrupp, elever 
 
Vilka får vara med och utvärdera de olika 
faserna? 
Ledning, personalgrupp, elever 
 
 
Metod: Bryt-vecka 
Vig en vecka per termin till att låta eleverna sätta agendan och schemat utifrån vad de själva vill. 
Skapa en arbetsgrupp där elever får ta fram ett nytt schema för en specifik vecka och tillsammans 
med lärarna se till att det i största möjliga mån går att uppfylla. Arbetsgruppen får i uppgift att 
komma på ett sätt där de kan samla in idéer och tankar från alla andra elever på kulturskolan så att 
de kan ha deras tankar i beaktning när de sedan börjar arbeta och planera för hur veckan ska se ut. 
Lärarna är naturligtvis välkomna i arbetet men ska agera som en resurs i arbetsprocessen och en 
hjälpande hand vid de saker som eleverna inte har mandat till att ordna med själva. Kom ihåg att en 
ogenomförbar idé inte ska ses på som en dålig idé utan förklara varför den inte är genomförbar för att 
inte släcka glöden hos eleverna. Det är bra att redan innan ni genomför denna metod funderar på hur 
ni kan ta tillvara de idéer som kommer ur detta och funderar på hur ni kan få in det i verksamheten 
för att inflytandet inte bara ska bli en sak som händer en gång om året i form av en bryt-vecka. Vad 
finns det för idéer och lärdomar att ta vidare in i den ordinarie verksamheten? 
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Metod: Viktiga modellen  
Viktiga modellen är en metod som ger elever, lärare, skolledning och politiker möjlighet att mötas i 
samtal. Den består av fyra delmoment som alla är viktiga för att slutresultatet ska bli bra och för att 
modellen ska ha blivit ordentligt gjord. Den är framtagen och utvecklad av Söderhamns kommun. 
!
!

!
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
!

 

 

Metod: Elev tar över lektionen 
En lektion behöver inte alltid vara planerad och ledd av en lärare. Låt eleverna komma till tals genom 
att få i uppgift att planera och hålla i en lektion, antingen en person i taget eller så kan det göras i 
par. Kan förstås med fördel konsulteras med en lärare men i stort sätt så ska upplägget planeras och 
skötas helt på elevens egna tillvägagångssätt. Hur det här ser ut eller går till i praktiken är svårt att 
säga då det är väldigt beroende på om det gäller film, slöjd, musik, dans eller teater med mera, det är 
ju bara elevens egen fantasi som sätter gränser. 
 
 
Metod: Elevförening  
En elevförening är en större förening som är till för alla kulturskolans elever men alla måste inte vara 
med. Det kan utses representanter som i sin tur informerar vidare till sina vänner om vad för frågor 
som föreningen tagit upp på sina möten. En förening kan starta på initiativ av elever, lärare eller 
föräldrar men själva beslutet om att en förening ska finnas tas på ett första möte av dem som ska vara 
med i föreningen (vilket alltså bara är elever). Fundera på varför ni vill att föreningen ska finnas och 
vad ni vill att den ska ha för funktion. Nu när elevföreningen själv vet vad de vill göra gäller det att få 
med fler elever på idén. Kontakta gärna de andra lärarna, som inte har varit inblandade hittills, och 
be dem hjälpa till att sprida information till sina elever. Hitta engagerade personer till styrelsen och 
sätt datum för ett första möte där ni bestämmer att ni vill vara en förening. Tala om för alla i god tid 
innan när mötet ska vara. 
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4 organisationer som arbetar med elevföreningar/råd/kårer: 
 

!  RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) har elevföreningar på flera olika musik- och 
kulturskolor i landet. De har tagit fram ett material för hur en elevförening kan 
startas och arbeta vidare inom deras förening. Läs mer: 
http://rum.unity.se/viewNavMenu.do?menuID=17 

 
!  Sveriges Elevråd - SVEA arbetar med och stöttar elevråd på skolor runt om i landet. 

De har massor med bra tips för hur en startar och håller i gång ett elevråd. Läs mer:  
http://svea.org/material/elevraadstips-och-mallar/radforelevrad.pdf/at_download/file. 
Här hittar ni framgångsfaktorer för ett elevråd: http://svea.org/material/elevraadstips-
och-mallar/Framgaangsfaktorer%20foer%20elevraad.pdf. 
 

!  Sveriges Elevkårer arbetar och stöttar elevkårer på skolor runt om i landet. De har 
bland annat gett ut material och böcker kring hur en startar och driver en elevkår. 
Läs mer: http://sverigeselevkarer.se/Medlem/Material. De producerar och publicerar 
även böcker som är bra att läsa om en vill starta en elevkår eller lära sig mer om 
inflytande i skolan. De vänder sig både till elever och lärare/skolledning, läs mer: 
http://sverigeselevkarer.se/Medlem/B%C3%B6cker. 
 

!  Sveriges Elevråd är en del av Sveriges Elevkårer som vänder sig till elevråd på 
grundskolan. De har tagit fram en definition av vad de tycker symboliserar och utgör 
ett fungerande elevråd som ni kan hämta inspiration ifrån:  
http://www.sverigeselevkarer.se/assets/Sveriges-Elevrad-Definition-av-elevrad-pa-
grundskolan.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



!35 

 
Metod: Utvärdera inflytandet 
Att se över elevernas inflytande i början som en inventering när arbetet startas är viktigt men för att 
se vilka resultat en nått så är det också av största vikt att en utvärdering av inflytande sker, så att en 
kan se vilka skillnader som uppnåtts. Här är en metod som DemokratiAkademin skapat och 
uppmanar musik- och kulturskolan att använda för att utvärdera inflytandet, den består av fem olika 
steg. 

 
" Samla personalgruppen och/eller elevgruppen. Antingen gör ni processen i helt blandade 
grupper eller så låter ni personalgruppen och elevgruppen att arbeta för sig för att senare blanda 
grupperna. Dela in deltagarna i smågrupper och lista olika typer av beslut som fattas i 
verksamheten som berör eleverna i verksamheten. Brainstorma fram alla möjliga typer av beslut, 
högt och lågt! 
 
" Sortera alla beslut utifrån följande tre nivåer. Tänk utifrån vilka beslut som fattas på: 
 
Individnivå: Beslut som enskilda lärare tar. Till exempel lektionsupplägg, bemötande, läxor med 
mera. 
Gruppnivå: Beslut som fattas av lärargrupp. Till exempel ensemble, lägerverksamhet, konserter.  
Organisationsnivå: Beslut som fattas av ledningen. Till exempel verksamhetsplan, fördelning av 
budget. 
 
" Utvärdera graden av inflytande för de olika stegen. Låt gruppen tillsammans markera alla beslut 
utifrån hur mycket inflytande de tycker att barnen har över dem. Använd er av till exempelvis 
Harts inflytandestege eller SKL:s inflytandetrappa. Numrera eller färgkoda alla beslut utifrån de 
olika stegen.  
 
Dags att samla alla i helgrupp, både personal och elever. Låt grupperna presentera vad de har 
kommit fram till och diskutera vidare: 

• I vilka beslut har eleverna inflytande idag? 
• Finns det något mönster i hur verksamheten är uppbyggd i förhållande till vad barnen har 

inflytande över? 
• Blev ni förvånade över vad ni kom fram till? 
• De besluten där ni har sagt att barn har mycket inflytande: vad beror det på? Vilka är 

framgångsfaktorerna i er verksamhet för att det fungerar? Vilken struktur kräver det och vilka 
resurser finns? 
 
" Sätt mål! Hur vill vi att det ska se ut? Vad känns viktigast att ändra på? Låt deltagarna i 
grupper få välja ut ett beslut per nivå och föreslå en möjlig beslutsprocess för varje beslut som 
möjliggör att barn och unga får ökat inflytande. Använd årshjulet för att planera beslutsprocessen. 
 
Tänk på! Var fattas beslutet? Vad behöver barnen för att kunna vara med och ha inflytande i 
processen? Vad behöver de vuxna för att kunna ge barnen inflytande i processen? 
 
" Personalgruppen/ledningen: de med mandat att fatta beslut tar med sig idéerna och tar beslut 
om hur det ska tas vidare. Går det att realisera några av förslagen? 
 
Tänk på! Om barnen har varit med och gett idéer är det viktigt att de får gehör för det som är 
genomförbart. Tänk på att demokrati och inflytande är en lärandeprocess, något som tar tid och 
behöver reproduceras hela tiden. Börja därför med att ta ett utvecklingssteg från där ni befinner er 
idag. Om barnen i er verksamhet aldrig har haft inflytande i verksamheten är det svårt att gå 
därifrån till att förändra hela organisationsstrukturen. Ta ett steg i taget! Kom ihåg att den positiva 
erfarenheten av att lyckas kommer att ge såväl de vuxna som barnen energi och engagemang till 
att ta nästa steg efter det. 
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Referenser/Läs mer 

 
- LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 
Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en 
ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. LSU är en 
ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Vi är en mötesplats 
för unga och ungdomsorganisationer där de kan skaffa kunskap, kontakter och erfarenheter. www.lsu.se 
 
- Sveriges Musik & Kulturskoleråd (SMoK) 
SMoK en ideell förening där varje kommun, representerad av sin musik- eller kulturskola, utgör en medlem. 
SMoK arbetar idag med bl.a. med opinionsbildning, faktainsamlande, anordnar kurser, konferenser och 
utbildningar samt driver projekt, som till exempel Om vi fick bestämma. www.smok.se 

 
- DemokratiAkademin 
DemokratiAkademin är ett nätverk som samverkar för mänskliga rättigheter och demokrati. De sprider kunskap 
och metoder för att lyckas med det demokratiska uppdraget. De jobbar tillsammans med verksamheter lokalt 
och nationellt, ibland även internationellt med att stärka upp och bli bra på demokrati. 
www.demokratiakademin.se De har även en till hemsida full med metoder:!www.democracy.se 

 
- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting 
och regioner i Sverige. På deras hemsida finns flera texter om barns rättigheter, Barnkonventionen med mera. 
Sök på barn i sökrutan på deras hemsida så kommer flera förslag dyka upp som det går att välja mellan. Även 
SKL:s inflytandetrappa hittas där. www.skl.se 

 
- RUM 
Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en ungdomsorganisation för alla barn och ungdomar som spelar ett 
instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. På deras hemsida hittar du startpaket med hjälp och 
instruktioner om hur du startar en elevförening. http://www.rum.se/viewNavMenu.do?menuID=17 

 
- Arvsfondsprojekten.se 
Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. På deras community finns massor av spännande projekt att inspireras av! 
http://www.arvsfondsprojekten.se 

 
- Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor 
Myndigheten för ungdom – och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas 
levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och 
internationella samarbete. 
http://www.mucf.se  
 
- Nätverket för barns röster 
Nätverket för Barnkonventionen testar och skapar metoder för hur en bättre kan tillvarata barns röster. 
http://barnkonventionen.se/ 
 
- Barnombudsmannen 
På BO:s webbplats finns mängder av exempel på metoder och modeller att låta sig inspireras av. 
http://www.barnombudsmannen.se/pejling/vad-kan-du-gora/ 
 
- Engagerad.se  
Forum för att mötas, diskutera och utbyta information kring elevrådsaktuella ämnen, skapad av Sveriges elevråd 
- SVEA. www.engagerad.se  

 
- Skolinspektionen 
http://www.skolinspektionen.se 
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- Bolla 
Bolla är Kulturrådets webbplats för barn- och ungdomskultur. Här finns en särskild resurssida om 
barnkonventionen. http://www.bolla.se/kunskap--information/Barns-rattigheter/ 
 
- Barnkonsekvensprövningar 
En Barnkonsekvensanalys ökar möjligheterna för att barnets bästa finns med i beslut vilket medverkar till en 
högre kvalitet i verksamheter som berör barn och unga. En Barnchecklista kan hjälpa en verksamhet eller 
organisation att se om barn och unga haft inflytande över de beslut som fattas. 
http://www.barnombudsmannen.se/pejling/vad-kan-du-gora/barnkonsekvensprovningar/ 
 
- Artikel 31 
En förening som särskilt jobbar utifrån Barnkonventionens Artikel 31, det vill säga att öka barns möjligheter att 
påverka och fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Här finns exempel på spännande kreativa projekt 
där barn och vuxna tillsammans blir delaktiga i en demokratisk process. http://www.artikel31.se/ 
 
- Rösträtt - barns rätt till sång på barns villkor 
Malmö Högskola, UNGiKÖR och RGRA (Rörelsen gatans röst och ansikte) driver projektet Rösträtt - barns rätt 
till sång på barns villkor. Ett projekt om demokrati och medbestämmande där barn, förskollärare, 
rytmikpedagoger, körledare, rappare och forskare skapar musik tillsammans. http://www.mah.se/rostratt 
 
- Ladder of Youth Voice: Roger Hart 
Delaktighetstrappan kan hjälpa oss styra rätt så att vi inte hamnar i fallgropar som motverkar medbestämmande 
och delaktighet. http://www.freechild.org/ladder.htm 
 
 

Böcker/publikationer 
!
- Att bygga en demokrati i skolan 
DemokratiAkademins bok beskriver det demokratiarbete de sedan 2007 har byggt upp tillsammans med Farstas 
tre högstadieskolor. I boken får du en bra bild av hur de har jobbat samt många konkreta metoder. 
http://www.demokratiakademin.se/att-bygga-en-demokrati-i-skolan/ 

 
- Inflytandehandboken 
Här kan du läsa mer om olika sätt att ge elever inflytande i skolan. Sidan bygger vidare på ”Inflytande för elever 
– en handbok för rektorer och lärare” som getts ut på Elevrörelsens förlag, och som tagits fram i samarbete med 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges 
Elevråds Centralorganisation – SECO och Sveriges Elevråd – SVEA. http://inflytandehandboken.se/?page_id=161  
 
- Ageraguiden 
Ageraguiden är en metodbok som handlar om makt och normer i civilsamhället. Den handlar om hur 
maktstrukturer kan synliggöras och om hur vi kan bli medvetna om vilka normer som finns inom våra 
organisationer. Ageraguiden gavs ut inom Vi Ungas projekt Mod att Mäta. 
 
- Samtal med rektorn – Skolledare om ledarskap för inflytande 
De allra flesta är överens om att elever ska ha inflytande & är dessutom någonting som skollagen kräver. Hur får 
eleverna inflytande? Vilken betydelse har rektorns ledarskap? Vad innebär egentligen inflytande? 
http://www.elevrorelsensforlag.se/?p=bok_samtalmedrektorn 
 
- Unga direkt 
"Unga direkt - en metod att lyssna till barn" har tagits fram av BO och är bra som inspiration eller upplägg när ni 
ska prata med barn och unga. Stegvis metod med råd, tips och exempel. Ladda ner eller köpa via BO. 
http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/unga-direkt---en-metod-for-att-lyssna-till-
barn/ 
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- Att arbeta praktiskt med barnkonventionen 
Ja, hur gör man för att genomföra barnkonventionen? Faktabladet från BO ger god vägledning. Bra att läsa inför 
utbildningsdagar och konferenser.  
http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Faktablad/Faktablad1_arbetapraktiskt11.pdf 
 
- Demokratiutredningen 1999 
I den här boken analyseras först de ungas vardagsliv i skolan från demokratiteoretiska synpunkter. I den andra 
delen behandlas det som blivit många ungdomars liv efter skolan; arbetslöshet och kommunala ungdomsprojekt. 
Slutligen diskuteras ungdomarnas villkorade samhällsengagemang mer generellt. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/40/ac70f084.pdf  
 
- Handisam, Lyssna på barn! 
Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) har fått i uppdrag att samla och sprida information om hur barn och 
unga med funktionsnedsättningar kan påverka beslut som rör dem själva. Uppdraget kallas Lyssna på 
barn! Särskilt intressant med broschyren som vänder sig till barn och unga - hur de kan få vuxna att lyssna på 
dem i olika situationer. http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2012/a-2012-8-lyssna-pa-barn-
slutrapport-av-ett-spridningsuppdrag.pdf 
 
- Sveriges ungdomspolitik 
Här i redogör regeringen för inriktningen av det framtida ungdomspolitiska arbetet inom ramen för politikens 
befintliga mål och huvudområden. http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/45/52/166e3cda.pdf Det nya förslaget på 
en ny ungdomspolitik från 2014 hittar ni här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/61/43/2be1ee8b.pdf 
 
- Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra 
fritidsgårdar 
I den här boken får du läsa om hur fyra fritidsgårdar jobbar för att skapa delaktighet hos unga. Trots att boken 
handlar specifikt om fritidsgårdar finns det mycket intressant att läsa om hur en ”tänker delaktighet”. 
 

- 6 lektionsupplägg för att arbeta med demokratiuppdraget i skolan 
Detta är en lärarhandledning som innehåller sex stycken färdiga lektionsupplägg för att arbeta med 
demokratiuppdraget i skolan. Lärarhandledningen är framtaget av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, inom 
ramen för projektet DEMO. Några av övningarna som finns i denna handledning hittas även i detta 
metodmaterial. 
 

- Tjejgrupper – Hur kan de göras bättre? 
Den här boken är framtagen av Röda Korsets Ungdomsförbund, Assyriska ungdomsförbundet, Centerpartiets 
ungdomsförbund och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer för att samla metoder för att utveckla kvaliteten på 
arbetet med tjejgrupper. Boken innehåller några metoder som inte är specifikt kopplade till bara 
tjejgruppsarbete, utan som kan appliceras på andra teman. 
 

- O/LIKA-boken, andra upplagan 
En prisbelönad bok som LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer tog fram i projektet Alla Olika Alla Lika som 
innehåller interaktiva metoder att använda i arbetet med fördomar, normer och diskriminering. Boken riktar sig 
till den som både är helt ny inför att arbeta med interaktiva övningar så väl som till den med större vana. 
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Om vi fick bestämma 
Projektet syftar till att utveckla former för barn och ungas 
delaktighet och inflytande i musik- och 
kulturskolornas verksamhet. För barnens skull – men i lika hög 
grad för att förbättra verksamheten. ”Om vi fick bestämma” är ett 
3-årigt projekt där Musik- och Kulturskolor från hela Sverige deltar 
med egna utvecklingsprojekt. Utgångspunkten är tankar och idéer 
från barn och unga på varje ort. 
 
Siktet är inställt på framtiden och fortsatt utvecklingsarbete: hur 
vill vi att Kulturskolan ska se ut år 2030? Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd (SMoK) och LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 
är projektägare. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. 
 

 
Vilka är SMoK? 
SMoK en ideell förening där varje kommun, representerad av sin 
musik- eller kulturskola, utgör en medlem. SMoK arbetar idag med 
opinionsbildning, faktainsamlande, anordnar kurser, konferenser 
och utbildningar samt driver projekt, som till exempel Om vi fick 
bestämma. 

 
 

Vilka är LSU?  
LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt 
ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige 
och i världen. Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar 
unga människors vardag. Att gemensamt driva en 
ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser 
för att påverka sin egen omgivning. LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer är en ideell organisation, partipolitiskt och 
religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Vi är en 
mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, 
påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos 
unga. 

 
 

Allmänna Arvsfonden  
Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande 
projekt för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om 
arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. 
Arvsfondens viktigaste uppgift är att ge stöd till nyskapande och 
utvecklande verksamhet. 
 

!
!
!
Under!alla!tre!år!har!projektet!haft!samarbetspartners!som!kunnat!bistå!med!sin!expertis!på!specifika!områden.!
DemokratiAkademin!har utbildat de musik- och kulturskolor som deltagit i projektet i barnkonventionen, 
att använda ett barnrättsperspektiv i praktiken samt metoder för inflytande. Unga/ Berättar/Stockholms/
kulturskola! har! hållit! workshops! i! digitalt! berättande! och! filmat/dokumenterat! tankar,! erfarenheter! och!
aktiviteter! under! projektet.! Sist! men! inte! minst! har! föreningen PASCAL - inTRYCK påTRYCK utTRYCK 
avTRYCK funnits med i projektet och jobbat med barn och unga med funktionsnedsättningar i de 
kulturskolor som varit aktiva i projektet. 
!
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Bilaga 1: Sluta Börja Fortsätta 
 
Utse en bordsvärd utse en sekreterare och en tidshållare. 
 
1. Tänk själv (ca 1-2 min) 
 
2. Sortera in dina tankar in under (ca 20 min):  
Sluta  Börja  Fortsätta 
 
3. Fatta gemensamt beslut: 
Välj genom att var och en får pluppa på den frågeställningen/idéen som känns mest 
angeläget att arbeta vidare på. (max 3 min) 
 
4. Varför pluppade du som du gjorde? 
Gör en återkopplingsrunda, så var och en får en möjlighet att förklara hur hen 
tänkte när hen pluppade. (1 min per person) 
 
5. Utse en av er som redovisar i 2 min vad ni kommit fram till. 
 
Om det är många grupper så bör alla redovisa sina förslag, sedan får ni ha en 
gemensam diskussion kring vilka frågeställningar/rubriker som är gemensamma. 
 
Därefter kan ni återigen göra en pluppning på dessa gemensamma rubriker och 
prioritera vad som är viktigast att börja med, vilka rubriker/ frågeställningar som ger 
mest effekt. 
 
Gå sedan vidare till steg 6 i nästa utvecklingsfas. 
 
OBS! Steg 6 kan göras vid ett annat tillfälle 
 
6. Nu går vi vidare och blir konkretare: 
Använd projekt mallen, ni gör nu en gemensam strategisk plan hur vi arbetar vidare 
(minst 20 min) 
 
 
© Anette Pettersson 
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Sluta 
Vad ska vi sluta med? 
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Fortsätta 
Det här gör vi bra och det 
fortsätter vi med? 
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Börja 
Vad kan vi börja/starta med? 
Vi har en idé som vi vill göra? 
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Bilaga 2: Barnkonventionen 
 

1. Ett barn är varje människa under 18 år. 

2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 

4. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller 
barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina 
resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt. 

5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran 
och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. 

6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

7. Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, 
att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem. 

8. Varje barn har rätt att behålla sin identitet. 

9. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. 
Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet. 

10. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett 
positivt, humant och snabbt sätt. 

11. Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. 

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

13-15. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska 
respekteras. 

16. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. 

17. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information. 

18. Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 
utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 

20. Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad. 

21. Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas. 

22. Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp. 

23. Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett 
aktivt deltagande i samhället. 

24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

25. Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget 
av myndigheterna. 

26. Varje barn har rätt till social trygghet. 
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27. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. 

28. Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. 

29. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga 
rättigheter. 

30. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och 
religion. 

31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 

32. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet 
eller hindrar hans/hennes skolgång 

33. Varje barn har rätt att skyddas mot droger. 

34. Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution 
och pornografi. 

35. Staten ska bekämpa handel med barn. 

36. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. 

37. Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. 
Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en 
sista utväg och för kortast lämpliga tid. 

38. Inget barn får användas som soldat. 

39. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social 
återanpassning. 

40. Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att 
behandlas respektfullt och rättssäkert. 

41. Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de 
bestämmelserna i stället. 

42. Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn. 

43-45. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar och granskar att staterna följer 
barnkonventionen genom en särskild rapporteringsprocess. 

46-54. En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den. 


